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com 2 quartos, sala,  copa, cozinha, banheiro e ga-
ragem para dois carros. Não financiamos. Motivo vi-
agem. Avaliada em R$ 120.000,00. Vendo por R$
70.000,00. Tratar no telefone (79)99856-6648.
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A Vale Fertilizantes
está com inscrições
abertas para o pro-

cesso seletivo do primei-
ro semestre do Programa
de Estágio 2018. Ao todo,
serão oferecidas 40 vagas
para estudantes do Ensi-
no Superior e Técnico nas
unidades de Rosário do
Catete (SE), Araxá, Tapira,
Uberaba (MG), Cajati, Cu-
batão e São Paulo (SP) e
Catalão (GO).

Para a unidade de Rosá-
rio do Catete, que oferece
vagas a quem estiver cur-
sando o ensino técnico, há
oportunidades para os alu-
nos de Enfermagem, Ele-

Vale Fertilizantes oferece
vagas de estágio em Rosário

tromecânica, Mecânica e
Mecatrônica. Os jovens de-
vem ser recém-formados
que não fizeram o estágio
obrigatório e mantêm vín-
culo com a instituição edu-
cacional ou ter formação
prevista entre dezembro
de 2018 e abril de 2019.

Com um processo sele-
tivo que contempla inscri-
ções e provas on-line, tri-
agem de currículos e en-
trevista, dinâmica de gru-
po, exames médicos e en-
trega de documentação, o
programa é um tradicio-
nal meio de ingresso ao
mercado de trabalho.
Nele, os estagiários de no

mínimo 18 anos, portado-
res ou não de deficiência,
receberão bolsa-auxílio,
vale-transporte ou trans-
porte da empresa, vale-
refeição ou alimentação
no local, assistência médi-
ca e seguro de vida.

 "Em mais uma edição
do nosso Programa de
Estágio, fortalecemos
nosso objetivo de contri-
buir para a formação prá-
tica dos estudantes, além
de auxiliar no desenvolvi-
mento de suas compe-
tências acadêmicas. Na
Vale Fertilizantes, cada alu-
no terá o suporte neces-
sário para viver uma expe-

riência enriquecedora,
fundamental para o seu
crescimento não só pro-
fissional, mas também
pessoal", afirma a gerente
de Recursos Humanos da
Vale Fertilizantes, Rebeca
Pittella.

Os candidatos podem
se inscrever no site
www.vagas.com.br/vale-
fertilizantes, na seção Co-
nheça nossas Vagas, entre
os dias 23 de outubro e 13
de novembro. Para todas
as vagas, os candidatos
devem estar matriculados
em instituições de ensino
reconhecidas pelo MEC
(Ministério da Educação).

'Mulher, sociedade e reli-
gião: Brasil, país laico? Da
intolerância à violência, o
papel da mulher no mun-
do pluralista das religiões
agro-brasileiras', é o tema
do VII Encontro de Umban-
distas de Sergipe, que acon-
tece no próximo sábado
(21), das 8h às 14h, no audi-
tório Geraldo Chagas, da
Universidade Tiradentes,
campus Centro, localizado
na rua Simão Dias, nº 236,
Centro de Aracaju.

A figura feminina na soci-
edade moderna está cada
vez mais forte, pois a mulher
mesmo com tantas dificul-
dades, vem garantindo seu
lugar na sociedade plural.
Segundo o organizador do
evento, Fábio Maurício Fon-
seca Santos, no encontro o
objetivo é fazer um históri-
co e contextualização sobre
a mulher e os diversos tipos
de intolerância. "Desejamos
abranger os aspectos soci-
ais, culturais, inclusive na

Sergipe sedia o VII Encontro de Umbandistas

educação, abordar a ques-
tão da discriminação femi-
nina e a relevância do papel
da mulher nas referidas reli-
giões, a laicidade não traba-
lhada em nosso país, como
consequência, as constan-
tes agressões verbais e físi-
cas de cidadãos desprovi-
dos de respeito pelo direito
de escolha de seu semelhan-
te".

Através do diálogo com
a sociedade fortaleceremos
a troca de informações que

é de grande importância,
pois traz à tona uma refle-
xão sobre a herança cultu-
ral, a experiência nas suas
comunidades religiosas.
Para debater a temática,
nesta edição o Encontro
traz como palestrante a
promotora do Ministério
Público da Bahia, Lívia
Sant'Anna Vaz; a coordena-
dora do Curso de Especiali-
zação em Políticas Públicas
de Justiça Criminal e Segu-
rança Pública e coordena-

dora do Stricto Sensu da
Pró-Reitoria de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação
da Universidade Federal
Fluminense, Ana Paula Mi-
randa; a socióloga e escri-
tora, Flávia Pinto.

O evento é promovido
pelo Centro de Umbanda
Caboclo Tupy, tem entrada
franca e certificado medi-
ante inscrição, que pode ser
realizada no endereço ele-
trônico http://caboclotupy.
wixsite.com/kosere

O Fórum é formado pela
Associação dos Docentes
da UFS (Adufs), Sindicato
dos Trabalhadores na UFS
(Sintufs), Associação dos
Renais Crônicos de Sergipe,
Diretório Central dos Estu-
dantes (DCE-UFS), Conselho
Regional de Enfermagem
(Coren-SE), Movimento Mu-
lheres de Peito, Movimento
Loucomotivas, Mandato
Popular da Deputada Ana
Lúcia, Presidência Multipro-
fissional do Hospital Univer-
sitário, entre outros.

Segundo a deputada

Fórum Sergipano em Defesa do SUS é instalado no plenário da Alese
Ana Lúcia, a sociedade civil
está sendo articulada e os
servidores da Universidade
Federal de Sergipe procura-
ram a Comissão de Saúde
da Assembleia Legislativa e
pediram para coordenar.

 "A presidente da Comis-
são de Saúde, deputada Sil-
via Fontes não pôde vir e
pediu que eu a substituísse
e portanto na tarde de hoje
nós ouvimos as lideranças
do Sintufs e os representan-
tes do Ministério Público
Federal e da Defensoria Pú-
blica Estadual. Foi uma tar-

de de bastante proveito
para que possamos mobili-
zar a sociedade para defen-
der o maior sistema públi-
co de saúde do mundo", en-
fatiza.

O deputado Moritos Ma-
tos destacou a importância
da mobilização popular e
lamentou que "a máquina
pública esteja sendo utiliza-
da pelos políticos brasileiros
e os homens públicos de-
vem lutar contra isso e não
contribuírem para uma si-
tuação como a do SUS e o
desmonte da saúde".

O coordenador do Sin-
tufs, Fábio Santos desta-
cou que em Sergipe, o ce-
nário do SUS não é dife-
rente do nacional, onde
são identificados vários
problemas que prejudi-
cam a garantia da saúde
pública, a exemplo da re-
dução e congelamento
dos recursos públicos nas
políticas sociais, inclusive
na área da saúde, afetan-
do a qualidade do atendi-
mento nos postos de saú-
de, clínicas, hospitais e
CAPS.
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