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PROMOTORA DE JUSTIÇA COMUNICOU CANCELAMENTO DO CARNAVAL DO
MUNICÍPIO
Em reunião realizada com a Dra Ana
Paula Souza Viana, promotora da 1ª Promotoria
de Justiça de Barra dos Coqueiros, na sexta-feira
(02), com representantes da Prefeitura, por meio
das Secretarias de Assuntos Jurídicos, Saúde,
Comunicação
e
Ouvidoria-geral
e
Superintendência Municipal de Trânsito e
Transportes – SMTT; Blocos Carnavalescos;
Reunião para tratar das festividades do Moradores da Atalaia Nova; Coordenadores dos
Carnaval 2018
Agentes de Proteção da Comarca de Barra dos
Coqueiros; além do Delegado da 11ª Delegacia
Metropolitana de Barra dos Coqueiros; o Comandante da 2ª Companhia Independente
da PM/SE , todos para tratar das festividades de Carnaval 2018 no município, deixando
claro o cancelamento tanto da programação oficial, como do Arrastão que ocorreria na
Atalaia Nova.
Também cancelaram as suas comemorações, os representantes dos blocos
Los Biriteiros e o Pereirão. O município não recebeu as informações dos blocos, como
ocorre anualmente, e a PM/SE só recebeu as informações de dois blocos, de maneira
que autorizou o policiamento extra para cobrir os eventos que ocorrerão nos dias 11
(Os Bonitinhos), 12 (Sedutores), 12 e 13 (Já tô bom).
Foram fiscalizados os limites dos equipamentos de som; aumentada a
fiscalização à beira mar, com solicitação de apoio do Corpo dos Bombeiros e de 11 a
13 de fevereiro, foram disponibilizadas duas guarnições, com 08 homens, operando
das 15 às 19h.
Ficou acordado que, só será permitido o horário limite de até às 22h para às
apresentações dos desfiles e não foram permitidos menores de 18 anos sem
autorização prévia em mini trios e trios elétricos.
CREAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZOU BLITZ
CARNAVALESCA NA SEXTA-FEIRA (09)
A Barra dos Coqueiros, por meio da
Secretaria Municipal da Assistência Social,
realizou a Blitz Carnavalesca do CREAS – Centro
de Referência Especializada em Assistência
Blitz Carnavalesca do CREAS

Social, com a distribuição de panfletos sobre o
enfrentamento aos diversos tipos de violências.

A Blitz aconteceu através da parceria entre o CRM – Centro de Referência
da Mulher; DEPPIR – Departamento de Promoção da Igualdade Racial; com o apoio da
SMTT – Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes, no horário das 8h às
10h, na entrada da cidade.
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A Coordenadora do CRM, informou que o evento tem o objetivo de combater
a Violência contra as crianças; o racismo; violência doméstica, sexual, ao adolescente;
e homofobia.
ENFRENTAMENTO: BLITZ ABRIU O CARNAVAL DA BARRA DOS COQUEIROS
A Prefeitura de Barra dos Coqueiros,
por meio das equipes do CRAS – Centro de
Referência da Assistência Social; CREAS – Centro
de Referência Especializada da Assistência Social;
DEPIR – Departamento de Promoção de
Igualdade Racial; CMPPM – Coordenadoria
Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres;
CRM – Centro de Referência da Mulher Neuzice
Blitz Carnavalesca
Barreto; além das equipes de assistentes e
técnicos em Assistência Social do SCFV – Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, realizou a Blitz Carnavalesca na rótula
da entrada da cidade na manhã da sexta-feira (09).
Durante a blitz, a partir das 8h da manhã, houve a distribuição de panfletos
sobre o enfrentamento aos diversos tipos de violências (com crianças, racismo,
violência doméstica, violência sexual à criança e ao adolescente e homofobia). A
Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT reorganizou o trânsito e
todo o evento foi acompanhado pela Banda de Frevo Serigy.
Após a distribuição de panfletos e adesivos a todos que acessaram o
município pela SE-100, as equipes se dirigiram até a Secretaria Municipal de
Assistência Social, ao som de muito frevo e contagiando e conscientizando os
motoristas, moradores e turistas da cidade.
OBRA DE DRENAGEM: AVENIDA OCEÂNICA FICOU INTERDITADA DE 07 A 18
DE MAIO
A SMTT – Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes de Barra
dos Coqueiros informou aos condutores e demais proprietários de veículos que no
período de 07 a 18 do mês de maio, parte da Avenida Oceânica ficou interditada,
devido a uma obra de drenagem, a qual foi realizada pelo Empreendimento Veranno
Barra Residence.
O Empreendimento fica localizado na Avenida Oceânica, nº800, onde foi
necessária a interdição da altura da Loja Marcos Material de Construção até o Canal do
Conjunto Prisco Viana. Os ônibus que vinham da capital com destino à Barra os
Coqueiros fizeram o percurso da Linha 076, ou seja, entraram pelo Posto Presidente,
saindo no Terminal, seguindo pela Barra, entrando no Canal do Prisco Viana, onde
fizeram o contorno no próprio Canal, passando pela frente da Secretaria Municipal da
Assistência Social, consequentemente entraram à esquerda na Rua N, saindo na
Farmácia do Trabalhador. Ao contrário de quem vinha o 075 que atende às imediações
do Maikai, e o 073 (Atalaia Nova) pegaram o retorno da entrada da Barra dos
Coqueiros, foram pela esquerda da Farmácia do Trabalhador, fazendo todo o contorno
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da Rua N, pegando a Rua A, saindo na Panificação do Cacau, entrando à esquerda,
indo até o Terminal e fazendo esse retorno pelo Canal do Conjunto Prisco Viana para a
sua saída.
SMTT: LINHA 076 FEZ NOVO PERCURSO PELO CONJ. PRISCO VIANA
A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio da Superintendência
Municipal de Transporte e Trânsito de Barra dos Coqueiros - SMTT/BARRA, informou
que o órgão encaminhou ofício ao Diretor Operacional da Empresa Viação Paraíso, no
último dia 14 de maio, solicitando que fosse atendido ao clamor social dos moradores
do Conjunto Prisco Viana e do Residencial Marcelo Deda, para que o transporte
coletivo realizasse o percurso no núcleo.
O superintendente da SMTT/Barra explicou que diante da solicitação em
anexo, ficou acordado que a Linha 076 realize o percurso, beneficiando essa
população.
HOJE: LINHA 076 ATENDEU AO CONJUNTO PRISCO VIANA E AO RESIDENCIAL
MARCELO DÉDA
A Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes de Barra dos
Coqueiros – SMTT informa a todos os usuários de transporte coletivo que a Linha 076
atendeu, também, o Conjunto Prisco Viana e o Residencial Marcelo Deda, desde a
segunda-feira (21).
O novo percurso foi estabelecido em atendimento à solicitação da
população. A SMTT do município encaminhou ofício ao Diretor Operacional da
Empresa Viação Paraíso.
A partir do dia21, a Linha 076 além de atender os usuários das imediações
da Ponte Construtor João Alves, da Rodovia SE 100, da Rua São Mateus, da Av.
Oliveira Martins, da Rua José Roberto Calazans Costa, da Av. Moisés Gomes Pereira,
da Praça Santa Luzia, da Av. Oceânica, do Terminal Barra dos Coqueiros, da Praça do
Esporte, da Av. Canal e das Ruas I e N, também atendeu os usuários do Conjunto
Prisco Viana e do Residencial Marcelo Deda.
MEIO AMBIENTE PAROU O TRÂNSITO COM BLITZ EDUCATIVA
Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
realizou na manhã na quarta-feira (06), uma Blitz Educativa na Avenida Oceânica, em
frente ao Centro Administrativo Adaílton Martins.
Com a técnica agrícola caracterizada de árvore, a Blitz fez parte da
programação da Semana do Meio Ambiente, realizada em parceria com o Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, Consórcio Público de
Saneamento Básico da Grande Aracaju, CELSE, CATRE – Cooperativa de Agentes no
Trabalho da Reciclagem, SMTT – Superintendência Municipal de Trânsito e
Transportes, Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca e Comunicação.
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Os estudantes da Escola Professora Terezinha também participaram da
programação, respondendo a perguntas sobre o meio ambiente e apresentando
paródia.
MORADORES SE REUNIRAM COM REPRESENTANTES DA GE E SOLICITARAM
UMA COMUNICAÇÃO MAIS EFETIVA PARA DIMINUIR OS TRANSTORNOS

Moradores
reuniram-se
representantes da GE

com

Na manhã da última quinta-feira (23),
estiveram
reunidos
representantes
do
empreendimento residencial Maikai e da
comunidade da SE-100, até o Jatobá; além dos
representantes do município, através do OuvidorGeral de Barra dos Coqueiros; Secretário
Municipal de Assuntos Jurídicos; Superintendente
Municipal de Transportes e Trânsito –
SMTT/Barra; e o Secretário Municipal de
Comunicação; para chegar a um acordo com a
GE.

Assim sendo, ficou acordado que a GE deverá utilizar de uma Comunicação
mais efetiva, para que os moradores não sejam prejudicados quanto à extensão dos
transtornos causados pelo transporte de cargas pesadas realizado pela empresa, o que
deverá seguir até meados do mês de outubro deste ano.
SMTT REALIZOU PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA COMEMORAR A SEMANA
DO TRÂNSITO
A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por
meio da Superintendência Municipal de Trânsito e
Transportes
–
SMTT/Barra,
realizou
uma
programação especial no período de 18 a 25, para
comemorar a “Semana do Trânsito”. No dia 18, às
7h30, houve panfletagem na rótula; e às 19h, missa
em ação de graças, na Igreja São Benedito.

Semana Nacional de Trânsito

SMTT DE BARRA DOS COQUEIROS REALIZOU PANFLETAGEM DA SEMANA
NACIONAL DE TRÂNSITO
Na manhã da terça-feira(18), a Barra dos Coqueiros, por meio da
Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT , deu início à Semana
Nacional do Trânsito, com panfletagens na rótula de acesso à cidade e para os
condutores no sentido povoados.
Agentes de Trânsito e a equipe da SMTT/Barra distribuíram panfletos
indicando que os limites de velocidade devem ser respeitados, os sinais de trânsito e
as faixas de pedestres, também.
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Com o título "Minha escolha faz a diferença no trânsito", a programação
seguiu na quarta-feira (19), com palestras para os estudantes do Centro Educacional
Mundo Mágico e apresentação de grupo de dança.
PALESTRA: CRIANÇAS DO SCFV E DE COLÉGIOS DA CIDADE PARTICIPARAM
DE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE TRÂNSITO
A Barra dos Coqueiros, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito
e Transportes – SMTT, realizou entres os dias 18 a 25 de setembro, uma programação
especial para comemorar a Semana Nacional do Trânsito, intitulada “Nós somos o
trânsito”.
Iniciada com panfletagens para conscientizar os condutores que acessaram
a Barra dos Coqueiros e aqueles que seguiram sentido os povoados na terça-feira (18),
na quarta-feira (19), deu início às palestras para os estudantes, convidados a
participarem da programação na sede da SMTT/Barra.
A palestra foi iniciada com a execução do Hino Nacional, logo após o
superintendente, o qual enfatizou a importância de cada um fazer a sua parte enquanto
condutor e pedestre. Seguido do diretor de Tráfego da SMTT/Barra, o Sargento
Elenaldo Rocha da Cruz, que mostrou vídeos e imagens impactantes sobre acidentes
causados no trânsito, devido ao uso do celular durante a direção, o não uso do cinto de
segurança tanto pelo condutor, quanto pelos passageiros, a não utilização da
cadeirinha infantil para conduzir crianças no veículo, entre outras infrações.
Na plateia, estudantes dos colégios Mundo Mágico e Gênios, além dos
usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, que além de
assistirem à programação, realizaram uma apresentação da turma do balé, sob a
orientação do professor Waldo, e ficaram entusiasmados para passar as informações
para os familiares e amigos.
Com idades entre 06 e 12 anos, os usuários estavam acompanhados da
Coordenadora do SCFV e apresentaram “Uma aventura no trânsito”, onde a
imprudência de um condutor, vítima uma pedestre, deixando a mensagem que os
sinais precisam ser respeitados e o pedestre deve atravessar na faixa.
SMTT: SEMANA DO TRÂNSITO EDUCOU ESTUDANTES DE BARRA DO
COQUEIROS
Na manhã da quinta-feira (20), a
Superintendência Municipal de Trânsito e
Transportes – SMTT/Barra deu continuidade à
programação da Semana Nacional do Trânsito.
A programação teve continuidade com
palestra e apresentação artística na sede da
SMTT/Barra, onde a palestra foi composta por
Palestra Educativa sobre a Semana do usuários
do
Serviço
de
Convivência
e
Trânsito
Fortalecimento de Vínculos – SCFV e estudantes
das Escolas Municipais João Cruz e EMEF Professora Terezinha.
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Após a execução do hino nacional, a palestra foi proferida pelo
Superintendente da SMTT/Barra.
Ao final da palestra, os adolescentes do SCFV realizaram uma apresentação
artística do grupo de dança "Ritmos Urbanos", acompanhados do professor Gílson e da
coordenadora, Alessandra, abrilhantando toda a programação. Intitulada "Nós somos o
Trânsito", a programação da Semana Nacional do Trânsito teve continuidade até o dia
25, quando foi realizado um passeio ciclístico pela cidade e sorteadas duas bicicletas.
SMTT: SEMANA NACIONAL DO TRANSITO DE BARRA DOS COQUEIROS
TRANSFORMOU ADOLESCENTES EM FISCALIZADORES DO TRÂNSITO
A Prefeitura de Barra dos Coqueiros,
por meio da Superintendência Municipal de
Trânsito e Transportes – SMTT/Barra, realizou de
18 a 25 de setembro, a Semana Nacional do
Trânsito, intitulada “Nós Somos o Trânsito”.

Palestra Educativa sobre a Semana do
Trânsito

Com
panfletagens,
palestras,
apresentações artísticas, passeio ciclístico e
sorteio de bicicletas, a programação foi realizada
na sede da SMTT/Barra.

Na segunda-feira (24), após a execução
do hino nacional, o superintendente Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT,
conversou com os estudantes das Escolas Sagrados Corações, Interativo e do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, transformando cada um dos
presentes num fiscalizador de seus pais e demais familiares, quando infligirem as leis
de trânsito.
Na sequência, o Sargento Cruz, mostrou imagens e vídeos sobre infrações
no trânsito, que podem ceifar a vida tanto dos condutores, quanto dos passageiros e
pedestres, conscientizando a cada um dos estudantes, que pequenos gestos podem
evitar um acidente fatal, como falar ao telefone enquanto dirige, não acoplar o capacete
corretamente, parar com um veículo na faixa de pedestre, não respeitar o limite de
velocidade da via, entre outras questões, até dirigir embriagado.
Os estudantes participaram ativamente da programação, fizeram
questionamentos e responderam às perguntas dos palestrantes. O encerramento foi
com a apresentação do grupo de dança do SCFV “Ritmos Urbanos”. A programação da
Semana do Trânsito seguiu até o dia 25, quando foram realizadas panfletagens na
rótula, palestras para os estudantes e, à tarde, o passeio ciclístico, com apresentação
artística e sorteio de bicicletas.
PASSEIO CICLÍSTICO E O SORTEIO DE BICICLETAS MARCARAM
ENCERRAMENTO DA SEMANA DO TRÂNSITO DE BARRA DOS COQUEIROS

O

A Barra dos Coqueiros, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito
e Transportes – SMTT/Barra, realizou no período de 18 a 25, uma programação
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educativa para comemorar a Semana Nacional do Trânsito, intitulada “Nós somos o
trânsito”.
Foram realizadas panfletagens, palestras, apresentações artísticas com as
crianças e adolescentes, intituladas ‘Uma Aventura no Trânsito’ e ‘Ritmos Urbanos’,
respectivamente, passeios ciclísticos e sorteios de bicicletas para os participantes da
programação. Na plateia, estudantes das unidades públicas educacionais do município
e da rede particular, além de usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos – SCFV.
Iniciado às 16h, com concentração na Praça Santa Luzia, o passeio ciclístico
marcou o encerramento da programação da Semana Nacional do Trânsito.
Acompanhados por professores, agentes Municipais de Trânsito da SMTT/Barra,
Polícia Militar e pelos pais, os estudantes seguiram de bicicleta pela Avenida Oceânica,
Rua A, Avenida Canal até a Praça de Eventos do Conjunto Prisco Viana, onde
assistiram à apresentação artística do grupo de dança ‘Ritmos Urbanos’, do SCFV, e
participaram do sorteio de duas bicicletas, premiando uma estudante e uma dona de
casa.
III PEDALADA DA PAZ E JUVENTUDE CREUZA GOMES LEVOU MENSAGEM DE
MAIS RESPEITO PELAS RUAS DA CIDADE
A Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Educação, no dia
11 de outubro, realizou a III Pedalada da Paz, Juventude Creuza Gomes, ocupando as
ruas da cidade com centenas de jovens ciclistas.
Organizada pelas Coordenações da Escola Municipal Professora Creuza
Gomes, a Pedalada teve o apoio da Superintendência Municipal de Trânsito e
Transportes -SMTT/Barra e da Polícia Militar de Sergipe, além da Secretaria Municipal
de Comunicação, levando uma mensagem de combate a todos os tipos de violência,
ou seja ou mensagem de Paz.
No final do percurso, na frente da Escola Municipal Creuza Gomes, os
participantes se refrescaram com um grande jato de água do carro-pipa, administrado
pelas professoras responsáveis pelo evento, através do qual os jovens levaram uma
mensagem de paz, amor e prosperidade para toda a cidade.
EDUCAÇÃO: EMEF JOÃO CRUZ REALIZOU SEMANA DA CRIANÇA
Em comemoração ao Dia das Crianças, 12 de outubro, a Escola Municipal
de Ensino Fundamental João Cruz realizou a Semana da Criança durante os dias que
antecedeu a data, de 09 a 11, com o tema: "Construindo um Mundo Melhor". A
programação contou com diversas atividades, que foram direcionadas especialmente
aos alunos da escola.
Na ocasião, foram realizadas atividades com o objetivo de propagar o
respeito, o amor e, a felicidade, além de brincadeiras, a exemplo da dança das
cadeiras, corrida de saco, estoura a bola, corrida de ovo, dança da laranja e cabo de
guerra, pintura, colagem; jogos: baralho, dominó, dama, quebra-cabeça; sessões de
cinema; lanches especiais (pipoca, bolo, cachorro-quente, geladinho, torta salgada);
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finalizando com o passeio ciclístico, que contou com o apoio da Superintendência
Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT/Barra.
PROGRAMA “COMIDA NA MESA” BENEFICIOU CERCA DE 3 MIL FAMÍLIAS DE
BARRA DOS COQUEIROS
A Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria Municipal de Assistência
Social, realizou durante o dia 29, mais uma edição do Programa de Segurança
Alimentar “Comida na Mesa”.
Organizado pela Coordenação do Programa, nesta edição, em específico, os
cadastrados do Moisés Gomes, Prisco Viana, Andorinhas, Rio Mar, Caminho da Praia,
Motu, Residencial Marcelo Deda, Canal Guaxinim e Rio das Canas, receberam o
benefício no auditório novo da Assistência, devido ao curso que foi realizado no antigo
auditório.
Milhares de pessoas foram beneficiadas através do programa, de maneira
que se ocorrer do cadastrado não puder ir buscar, deve fazer uma declaração para que
outra pessoa possa pegar. “Caso o beneficiado não possa buscar o benefício, deve ir à
Casa do Programa Comida na Mesa, localizada na Rua U, nº 10, Conjunto Prisco
Viana, para fazer uma declaração, apresentando a pessoa que vai buscar a sua cesta
básica. Sendo necessária a apresentação do RG de quem vai buscar a cesta e do
cadastrado, além da carteira do Comida na Mesa”, explicou a Coordenadora, Neyla
Araújo.
Os cadastrados dos bairros Marivan, Olimar, Bairro Baixo, Centro
(Portelinha, Linha Verde, Pelourinho), receberam no Centro Cultural do Idoso; e para
os cadastrados da Atalaia Nova, Kwait e Litoral, a entrega das cestas básicas
aconteceram na Secretaria Especial da Atalaia Nova, no horário das 8h às 12h e das
14h às 17h.
No dia 30 de Novembro, as entregas foram realizadas para os cadastrados
dos povoados: Touro, Capuã, Pontal da Ilha, Olhos d’Água, Canal São Sebastião e
Jatobá. Os cadastrados foram recebidos pelas equipes técnicas da Assistência Social,
contando com o apoio da SMTT e Secretaria Municipal de Comunicação.

