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MALHA VIÁRIA

Governo assina hoje ordem de serviço
para recuperação da rodovia AL-225
Serviços do Pró-Estrada irão promover a reestruturação de 20 quilômetros do trecho que vai da AL-110 a BR-101
Márcio Ferreira

Texto de Rafaela Pimentel

De um canto a outro, os
caminhos reestruturados desenham um espaço de mais
mobilidade e segurança à
malha viária alagoana. Desta vez, o governo do Estado
e o secretário de Transporte
e Desenvolvimento Urbano,
Mosart Amaral, chegam, hoje
(22), às 11h, ao município de
Igreja Nova, para a assinatura
da ordem de serviço da recuperação asfáltica de 20 quilômetros da Rodovia AL-225,
no trecho que vai da AL-110
a BR-101.
A entrega irá beneficiar
diretamente os mais de 24
mil moradores e quem entra
e sai da cidade estabelece
novas possibilidades de fomento à economia local com
melhorias no escoamento
produtivo da região. Seja na
recuperação do acesso aos
municípios ou em vias urbanas, em menos de um ano de
execução o programa Pró-Estrada tem elevado o padrão
de qualidade das estradas
em mais de 30 municípios de
Alagoas.
“É uma transformação
gradual e ao mesmo tempo
muito significativa para todo
o Estado. As estradas são
a porta de entrada e saída
dos municípios e por isso é
inquestionável a importância do programa, que tem
reestruturado a malha viária
e, com isso, retoma não só o
desenvolvimento econômico,
como social de toda a população alagoana”, pontua o secretário Mosart Amaral.

Entrega de pavimentação irá beneficiar diretamente os mais de 24 mil moradores da região

MAIS OBRAS

Povoados em Mata Grande e Água Branca
vão receber pavimentação asfáltica
Texto de Severino Carvalho

Em transmissão ao vivo
(Live) em suas redes sociais
do Facebook e Instagram, o
governo de Alagoas assinou
a Ordem de Serviço (OS) para
a pavimentação asfáltica dos
povoados de Santa Cruz do
Deserto, em Mata Grande, e
do Estreito, em Água Branca,
no Alto Sertão alagoano. Foi
anunciado, ainda, que, no dia
28, será assinada a OS para
recuperação da AL-140, que
liga Mata Grande a Inhapi, até
a BR-316.
Os povoados de Santa
Cruz do Deserto e do Estreito
são beneficiados com a im-

plantação da AL-145, mas os
acessos a essas duas importantes comunidades também
precisavam de pavimentação
asfáltica, por isso o governador assinou a OS.
“Havia dois trechos, nesta estrada, nos dois povoados
principais, que não estavam
contemplados com asfalto.
Essas duas obras serão assinadas por mim agora e os
serviços vão começar para
que nós já inauguremos no
dia 28 deste mês de maio. Vou
mandar (a OS) para o secretário (de Transporte e Desenvolvimento Urbano) Mosart
Amaral para que adote as
providências”, disse Renan

Filho, durante a transmissão.
O governador chega ao
Alto Sertão alagoano já na
sexta-feira (26) e aproveita
para visitar os municípios de
Delmiro Gouveia, Piranhas e
Senador Rui Palmeira, onde
participa de uma feira da
agricultura familiar, no sábado (27).
A inauguração da AL-145
e a assinatura da OS para a
recuperação da AL-140 acontecem no domingo (28), a partir das 17 horas, no povoado
de Santa Cruz do Deserto,
em Mata Grande. Após a solenidade, haverá show festivo
com os cantores Pablo e Mano
Walter.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Com resultados positivos, Governo
amplia parcerias com empresários
Atualmente, 29 convênios estão ativos e empregam cerca de 600 reeducandos dos regimes aberto e semiaberto
Jorge Santos

Texto de Mayara Wasty

As ações do setor de Reintegração Social da Secretaria
de Ressocialização e Inclusão
Social (Seris) ganham cada vez
mais visibilidade. Gestores do
órgão executivo receberam representantes da empresa PréMoldados e Serviços Santa Fé
interessados em firmar parceria com a Seris para contratar
vinte reeducandos do regime
semiaberto.
O gerente administrativo da
empresa, Leanderson Duarte, já
conhecia o trabalho desenvolvido pela instituição, porém, ficou
surpreso com o impacto social
com os convênios. “Nós ficamos
muito felizes com a forma de
trabalho da Seris. Havíamos escutado falar sobre este trabalho
e pessoalmente estamos vendo que vai além do que a gente
imaginava”, ressaltou Duarte.
Para Ricardo Albuquerque,
sócio-proprietário da empresa,
a organização e segurança da
Seris são pontos fundamentais
para formalizar parcerias. “A

Efetividade do projeto é comprovado; apenas 2% dos empregados voltam a delinquir

gente sai daqui mais animado
para implantar esse sistema.
Com a parceria vamos trazer
um benefício muito grande a população e, como contrapartida,
ainda receberemos incentivos
do Estado”, completou
Segundo a gerente de Reintegração Social, Shirley Araújo, o trabalho do setor cresce
a cada ano. “De 2015 para cá

houve um aumento no número
de convênios celebrados com a
Secretaria. Passamos de nove
contratos para 23 em 2016 e
hoje já contamos com 29 instituições que empregam mão
de obra de mais de 600 apenados dos regimes aberto e
semiaberto”, lembrou.
“Temos uma mão de obra
que já está consolidada em

Alagoas e os empresários têm
percebido as vantagens e nos
procurado. Temos convênios
com 16 anos de existência.
Além disso, o Governo do Estado tem acreditado no projeto
e investido na ressocialização.
No final, todos ganha: a empresa cresce, o Estado economiza e a sociedade tem mais
segurança”, explicou.

ALAgOAS 200 ANOS

Secult lança chamada pública para o São João 2017
Texto de Daniel Borges

A Secretaria de Estado da
Cultura (Secult) divulgou chamada pública no Diário Oficial
da última sexta-feira (19), para
a seleção da entidade que ficará responsável pela organização e execução do projeto
Alagoas 200 Anos - São João
em Alagoas. Os interessados
deverão comparecer à sede
da Secult no dia 9 de junho,
às 10h.
O edital visa promover o
fomento e a difusão das apre-

sentações artísticas e culturais das quadrilhas juninas em
todo o Estado, incentivando a
valorização das tradições nordestinas e alagoanas e repassando, de forma democrática,
os recursos de apoio a essas
manifestações.
Poderão participar do chamamento público organizações
da sociedade civil sem fins lucrativos que sejam representativas de quadrilhas juninas
alagoanas sediadas ou com
representação atuante e reconhecida no Estado.

As entidades deverão
apresentar certidões negativas
referentes à Receita Estadual,
Municipal e Federal, FGTS,
Trabalhista e Previdenciária,
no intuito de verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurídica e fiscal.
A parceria exige ainda a
contrapartida em serviços, que
devem estar, obrigatoriamente, identificados na proposta,
constando uma apresentação
gratuita a toda à sociedade,
com acessibilidade para pessoas com deficiência ou com

mobilidade reduzida e idosos.
As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção, embasada em parecer
técnico, de acordo com critérios estabelecidos no edital.
O valor previsto para a
realização da parceria é de R$
120 mil, oriundos de dotação
orçamentária própria, prevista
no orçamento do Estado para
o exercício de 2017.
O edital e documentação
necessária estão disponíveis
no endereço eletrônico http://
www.cultura.al.gov.br/.
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ESTATíSTICAS

Samu Arapiraca realizou mais de
1.200 atendimentos de trânsito

Ocorrências servem de alerta para a população e foram registradas nas cidades do Agreste, Sertão e Baixo São Francisco
Carla Cleto

Texto de Arnaldo Santtos

No primeiro quadrimestre
deste ano, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) realizou mais 1.200
atendimentos de trânsito nos
municípios do Agreste, Sertão
e Baixo São Francisco. Os dados
são do Setor de Arquivo Médico
e Estatístico (Same) da Central
de Regulação de Urgências Médicas da Regional Arapiraca.
Na região, o maior índice
de acidentes de trânsito está
relacionado à queda de motocicleta, com um total de 470 ocorrências, seguido por colisões
entre carro e moto, com 242.
Em terceiro lugar surgem as
colisões entre motos, totalizando
136 casos.
“As estatísticas refletem o
quadro epidemiológico dos agravos de trânsito da região, onde as
motocicletas se apresentam como
um dos principais meios de transporte. A sua utilização inadequada, sem o uso dos equipamentos

Maior índice de acidentes está relacionado à queda de moto, com um total de 470 registros

de proteção, como capacete, luvas
e outros itens, além da condução
irresponsável, têm gerado danos
e sequelas à população”, afirmou
o assessor técnico do Samu Arapiraca, Fabiano Lúcio de Almeida.
O assessor técnico reforçou que além do uso adequado

do capacete, o respeito às leis
de trânsito, especialmente à direção defensiva, e o respeito ao
pedestre são posturas essenciais
a todos os condutores no dia a dia
no trânsito.
Ainda de acordo com ele, “o
Estado tem realizado a sua parte,

mediante campanhas educativas,
a exemplo das realizadas pela
Secretaria de Estado da Saúde
(Sesau). Mas é preciso que a
população se conscientize que
a melhoria do trânsito começa
com a educação para a convivência social”, ressaltou.

LIBERDADE DE ExPRESSãO

Escola Estadual Fernandes Lima é a
primeira a receber projeto Fale Educação!
Texto de Manuella Nobre

Lançado pelo Ministério
Público Estadual no fim de
abril, o projeto Fale Educação!
realizou a sua primeira visita
in loco, na Escola Estadual
Dr. Fernandes Lima, no bairro
São Jorge, com a presença da
promotora de Justiça Mirian
Ferro. Com o tema ‘Liberdade
de Expressão’, a integrante do
MPE apresentou a centenas de
estudantes do ensino médio
uma exposição sobre direitos e
obrigações, bem como a impor-

tância em conhecer e utilizar
a legislação em prol do bem
comum.
“Liberdade de expressão
é um tema constitucional e,
na ocasião, frisamos que ela
só existe quando se respeita
o direito alheio. Os alunos foram participativos, perguntaram bastante e, a partir deste
conteúdo, farão uma redação”,
conta Mirian Ferro.
Após a palestra, estudantes foram convidados a redigir uma redação de 20 linhas
e um enunciado, que, segundo

Mirian Ferro, vão se unir às
demais produções das outras
escolas, as quais deverão ser
levadas ao Ministério da Educação, em Brasília.
A diretora adjunta da unidade, Ana Lúcia Costa de Lima,
ressalta a importância da iniciativa. “Diante do contexto em
que estamos inseridos, este
projeto contribui bastante,
pois orienta os nossos estudantes acerca de seus direitos,
mostrando que eles não estão
sós, que o Poder Público está
à disposição deles. Existe um

canal aberto para eles e seus
familiares com o Ministério Público e foi isto que eles viram
aqui”, comemora a gestora.
Ainda de acordo com a
promotora, o ‘Fale, Educação!’
conta com a participação de 14
promotores de Justiça, que, ao
longo de 2017, vão capacitar professores e estudantes da rede
pública estadual, com abordagem jurídica sobre temas como
liberdade de expressão, educação, democracia, saúde, meio
ambiente, convivência pacífica,
trabalho, infância e juventude.
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INCENTIVO

Governo de AL aposta em jovens talentos
para fomentar inovação no mercado
Resu Programas como o Em Ação e o apoio a eventos que promovem a carreira de jovens fazem parte das iniciativas do Estado
Jonathan Lins

Texto de Cecília Tavares

Yuri Ferreira, de 22 anos,
é estudante de Engenharia de
Produção da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), campus
Delmiro Gouveia, e vem trabalhando no desenvolvimento de
um aplicativo voltado para escolas públicas e universidades,
que consiste na automatização
de correção de provas objetivas,
com algumas funcionalidades
extras – como a possibilidade
de integrar pais e professores
para, juntos, acompanharem o
desempenho do aluno durante
o decorrer do ano letivo.
Yuri pretende levar seu
projeto adiante por meio do
Em Ação, programa coordenado pela Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico e
Turismo (Sedetur), que estimula o empreendedorismo entre
os jovens alagoanos, levando
as melhores ideias do ambiente
acadêmico para o setor produtivo.
“Essa iniciativa do Governo de Alagoas, de promover o
empreendedorismo entre os
jovens, desenvolvendo novas
ideias e soluções, é fantástica.
Ao apoiar novos projetos, o Estado de AL avança, trilhando
um caminho que vai dar muito
certo. Aliás, que já está dando
certo”, afirmou o estudante.
Realizado em parceria
com o Sebrae/AL, o Em Ação
foi implantado no Estado em
2015 e já impactou mais de 2 mil
estudantes dos ensinos médio
e superior. Para este ano, o programa foi reformulado e passa
a ter como foco o estímulo a
ideias pautadas na solução de
problemas já recorrentes no Estado, além da presença no interior de Alagoas, regionalizando
o desenvolvimento econômico e
explorando as potencialidades

O Projeto Em Ação já impactou mais de 2 mil estudantes dos ensinos médio e superior em Alagoas

de cada município.
“Com o Em Ação, a Sedetur busca focar no fomento da
inovação no mercado alagoano,
sobretudo entre jovens. Para
esta nova fase, o programa
está pautado no alcance do
setor produtivo em forma de
produtos e serviços competitivos no cenário nacional e
internacional, buscando consolidar estratégias iniciadas
no Fórum Estadual das Micro
e Pequenas Empresas (Fempe),
especificamente nas políticas
para a promoção e estímulo ao
empreendedorismo”, explica a

superintendente de Desenvolvimento Regional e Setorial da
Sedetur, Giselle Mascarenhas.
Além de promover a inovação no mercado alagoano com
foco nos jovens, o Governo de
Alagoas apoia iniciativas que
fomentem a carreira de quem
está entrando no mercado de
trabalho. Um bom exemplo é o
Pitch Bootcamp, um “acelerador” de carreiras, que aproxima empresas, universidades e
jovens talentos.
O projeto, que teve origem
em Portugal em 2013, consiste
em unir duas pontas do mer-

cado – de um lado, jovens universitários e recém-formados;
do outro, empresas dispostas a
descobrir novos talentos e entender melhor como funciona a
nova geração de profissionais.
O Pitch Bootcamp terá sua
primeira edição no Brasil em
Maceió, entre os dias 2 e 3 de
junho, no Centro de Convenções, em Jaraguá. O evento,
que já teve 86 edições pelo
mundo, conta com oficinas e
workshops, além de espaço
para os jovens se apresentarem aos representantes das
empresas presentes.

