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Governo lança Semana de Educação
para gestores que atuam no Escola 10
Evento que conta com renomes da educação no país, ocorre nesta sexta-feira (26), no Centro de Convenções em Maceió
Ascom Seduc

Textos de Ana Paula
Lins e Lucas Leite

A Secretaria de Estado da
Educação (Seduc) promove
amanhã (26) a partir das 9h,
no Centro de Convenções de
Maceió, um seminário do Programa Escola 10 para secretários municipais de Educação
e articuladores de ensino que
atuam nas Secretarias Municipais de Educação (Semeds). O
Escola 10 é uma iniciativa do
Governo de Alagoas que visa
integrar as redes públicas de
ensino de forma a melhorar o
aprendizado dos estudantes,
diminuir a evasão escolar e
expandir os índices educacionais no estado.
Uma das principais atrações do evento será o lançamento da Semana Estadual
de Educação de Alagoas
(Semeal), que visa dar visibilidade às ações inovadoras
empreendidas nas redes de
ensino que integram o Sistema
Estadual de Educação, sendo
um espaço de reflexão acerca
destas práticas.
A Semeal ocorrerá em novembro e, até lá, as Gerências
Regionais de Educação (Geres) mobilizarão as redes de
ensino para participação em
eventos acerca das temáticas
Educação Integral, Primeira
Infância, Gestão para Resultados de Aprendizagem e
Educação e Território. A ação
também integra as ações da
Seduc na comemoração do
bicentenário do estado.
Na ocasião, também haverá o lançamento do Portal
Escola 10, plataforma que per-

Seminário será destinado a secretários municipais de Educação e articuladores de ensino

mitirá o acesso aos resultados
da Prova Alagoas e um melhor
acompanhamento dos resultados de avaliações de sua rede.
O sistema foi desenvolvido
pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação
(CAED), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que
também é responsável pela
Prova Alagoas.
“Nesta plataforma, será
possível fazer um acompanhamento no nível escola, aluno
e turma, o que vai facilitar
o planejamento estratégico
e pedagógico do município.
Além disso, esta ferramenta
também terá um sistema de
desenvolvimento profissional
onde os gestores educacionais
poderão se aperfeiçoar no
tocante à gestão de aprendi-

zagem”, adianta a secretária
executiva da Educação, Laura
Souza.
Palestras – No decorrer do
seminário, também serão realizadas diversas palestras. No
horário da manhã, o secretário
de Estado da Educação, Luciano Barbosa, faz uma exposição sobre o tema “Alagoas 200
anos: educação em transformação”, seguido por palestra
da fundadora presidente da
ONG Todos pela Educação,
Priscila Cruz. A programação matinal será encerrada
com explanação sobre o tema
“gestão para resultados de
aprendizagem” com Waldirene Maria Barbosa, do CAED.
As atividades serão retomadas a partir das 14h com
a apresentação da Semana

Estadual de Educação pela
secr e t á r i a exe c u t i v a d a
Educação, Laura Souza,
seguida por palestra sobre
a “importância dos regimes
de colaboração frente aos
desafios dos novos gestores
municipais”, a qual será ministrada por Carlos Eduardo
Sanches, consultor da Conviva e ex- presidente nacional da União dos Dirigentes
Municipais de Educação
(Undime).
O seminário será encerrado com exposição do superintendente de Políticas
Educacionais da Seduc, Ricardo Lisboa e do professor
Ciro Bezerra, da Universidade
Federal de Alagoas (Ufal) sobre a temática “Educação e
Território”.
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MAIS ágUA

Poço e nascentes serão entregues
hoje no município de Quebrangulo
Ações fazem parte do Dia D do Governo Presente; lixão que fica no centro da cidade também será desativado
Ascom Semarh

Texto de Débora Rosset

O Dia D do Governo Presente acontece hoje (25) em
Quebrangulo e a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos (Semarh)
entrega à população um poço
artesiano e duas nascentes recuperadas.
Quebrangulo será contemplada com ações do Governo de
Alagoas que prioriza políticas
públicas para os alagoanos.
A proposta da Semarh é levar água de qualidade a quem
mais precisa de forma contínua
e diária.
Na comunidade Sítio Lagoa
Queimada será entregue um
poço artesiano com o sistema
de abastecimento que contempla 65 famílias.
Em relação às nascentes, a
comunidade Riachão será contemplada e os benefícios são

Proposta da Semarh é levar água de qualidade a quem mais precisa de forma contínua e diária

estendidos a 80 alunos da Escola Municipal Rodrigo Jacinto
Tenório, um posto de saúde e

mais de 25 famílias da região.
Além de água, a Semarh vai
desativar um lixão que fica no

centro da cidade e também vai
fazer um bosque com a plantação de mil mudas de Ipê.

REFORçO NO pOLICIAMENTO

Polícia Militar de Alagoas realiza solenidade
de formatura dos novos soldados
Texto de Wanessa Neves

A Polícia Militar promove hoje (25) a solenidade
de Formatura do Curso de
Formação de Praças - Turma 4 - (CFP/2016). O evento
ocorre a partir das 15 horas no Ginásio do SESI, no
Trapiche da Barra.
A quarta e última turma foram convocadas pelo
Governo do Estado no último mês de agosto, onde
85 alunos finalizaram o
Curso de Formação de
Praças que teve duração

de 35 semanas, um total
de 1440 horas/aula. Eles
foram distribuídos em turmas no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Praças da PM (CFAP), nos
Polos Maceió e Arapiraca.
Após a formatura, os
novos soldados combatentes, que integravam o
cadastro da reserva do
último certame público
realizado em 2012, serão
distribuídos nas unidades
operacionais da corporação, reforçando o policiamento ostensivo.

Ascom PMAL

Policiais serão distribuídos nas unidades operacionais da corporação
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MELHORIAS pARA A SOCIEDADE

Reeducandos limpam espaços públicos de
Quebrangulo no Dia D Governo Presente
Atualmente, segundo a Seris mais de 600 reeducandos prestam serviços em órgãos públicos e privados em Alagoas
Ascom Seris

Texto de Mayara Wasty

Levar serviços de qualidade através da Interiorização
das ações tem sido um trabalho constante do Governo de
Alagoas. Hoje (25), acontecerá mais uma edição do Dia D
Governo Presente. Dessa vez,
as ações beneficiarão direta e
indiretamente mais de doze mil
pessoas que residem no município de Quebrangulo, situado
a 130 quilômetros da capital
alagoana.
A Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (Seris),
através da Reintegração Social,
levará reeducandos para prestar serviços de pintura, limpeza e conservação em creches,
praças públicas e no Centro de
Referência de Assistência Social (Cras). Além disso, serão
feitos canteiros para a criação
e plantio de uma horta que beneficiará a população local com
alimentos naturais. Ao todo,
onze reeducandos participarão do Dia D Governo Presente.
O secretário de Ressocialização e Inclusão Social, Mar-

Trabalho de limpeza e conservação dos espaços é contínuo

cos Sérgio de Freitas, lembra
da importância da iniciativa
para expandir os trabalhos de
reintegração social e beneficiar
cada vez mais pessoas. “O Governo Presente é fundamental
para interiorizar as ações e
levar serviços que melhoram
a vida da população. No caso
da Seris, ainda oportunizamos

condições para que os apenados trabalhem dignamente e
sejam reinseridos no convívio
social”, falou.
Para a gerente de Reintegração Social, Shirley Araújo,
o processo de ressocialização
passa pela qualificação da mão
de obra e oferta de trabalho.
“Com os serviços coordenados

pela Seris mostramos para população que os reeducandos,
quando recebem uma oportunidade de trabalho, podem
ser reinseridos na sociedade
de forma digna e produtiva”,
salientou a gerente.
“Atualmente, mais de 600
reeducandos prestam serviços
em órgãos públicos e privados
em Alagoas. Esses trabalhadores ganharam uma chance
para recomeçar suas vidas com
dignidade e hoje disseminam
boas ações na sociedade. Dessa
forma reduzimos o preconceito
com egresso do sistema prisional”, concluiu Shirley Araújo.
O trabalho de limpeza e
conservação dos espaços públicos é contínuo. Diversos órgãos, como as Secretarias da
Segurança Pública, da Educação (SEE) e Corpo de Bombeiros Militar foram beneficiados.
As instituições interessadas
no serviço devem se dirigir
ao setor de Reintegração Social, situado no Av. Fernandes
Lima, 1322, Farol, Maceió-AL,
57050-000. Mais informações:
(82) 3315-1756.

DIREITOSz

Primeira edição do “Procon Perto de Você”
reúne dezenas de consumidores
Texto de Amanda Oliveira

As chuvas de ontem não
impediram que os consumidores procurassem seus direitos, em Maceió. Isso porque,
a primeira edição do projeto
“Procon Perto de Você” reuniu dezenas de cidadãos que
buscaram no órgão a solução
de seus problemas no âmbito
consumerista.
A equipe do Procon Ala-

goas ofereceu orientações sobre as relações de consumo
e mediação para solução de
problemas com empresas. Os
consumidores também tiveram
a oportunidade de tirar dúvidas
e formalizar denúncias. Houve atendimento, fiscalização,
distribuição de exemplares de
Códigos de Defesa do Consumidor (CDC) e de panfletos.
Além dos serviços do órgão, uma parceria com a Escola

Santa Bárbara proporcionou
ainda, a realização de exames
de saúde, como a aferição de
pressão e cálculo do Índice de
Massa Corporal (IMC) e dicas
gerais de saúde.
O superintendente João
Neto comemorou o sucesso da
ação, que deve ocorrer também
nas próximas três semanas.
“Fico muito feliz em ver os
consumidores de Maceió buscarem seus direitos, mesmo em

dias chuvosos como esse. Esse
projeto é uma forma de mostrar
aos cidadãos que sempre estaremos dispostos a atendê-los
da melhor maneira, faça chuva
ou faça sol”, destacou o gestor.
A ação está prevista para
ocorrer em quatro edições e
finalizada em 14 de junho, das
8h às 14h com atendimento
e fiscalização. O local será o
Centro do Comércio, em frente
ao antigo Produban.
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ESCOLA 10

Dia D do Governo Presente em
Quebrangulo terá serviços de saúde
Além de ações de promoção de saúde, população terá acesso a triagem ortopédica adulta e pediátrica para 150 pessoas
Olival Santos

Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) irá contar com uma equipe de técnicos para atender a população no interior de Alagoas
Texto de Fabiano Di Pace

O Dia D do Governo Presente ocorre hoje (25), a partir das
8h, na Escola Municipal Mirta
Correia, em Quebrangulo, e irá
disponibilizar diversos serviços
de saúde. Para isso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau)
irá contar com uma equipe de
técnicos para atender a população.
Entre os serviços disponibilizados, estão as orientações
sobre prevenção da obesidade e
controle da hipertensão. Também durante o evento a população será orientada sobre as
medidas que devem ser adotadas para evitar a proliferação

do mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue, zika e
chikungunya.
De acordo com a assessora
técnica da Sesau, Júlia Levino,
as ações de promoção da saúde
são essenciais para que a população possa adotar hábitos
que podem evitar uma série de
graves doenças. “Essas ações
de promoção da saúde são
importantes porque os participantes do Governo Presente
são orientados e atuam como
multiplicadores do conhecimento, ajudando na prevenção
de doenças e na evolução da
qualidade de vida”, ressaltou.
Vacinação – Ainda durante
o Dia D do Governo Presente

em Quebrangulo, serão disponibilizadas vacinas para os moradores que não estejam com
o cartão vacinal atualizado.
Os técnicos da Sesau também
irão realizar aconselhamento
sobre as Infecções Sexualmente
Transmissíveis (ISTs) e disponibilizar Testes Rápidos de HIV
e Sífilis.
“Além do teste, as pessoas
terão a oportunidade de tirar
suas dúvidas com técnicos capacitados. Esse cuidado é essencial para evitar o contágio
e conscientizar a população
sobre a importância do sexo
seguro e do tratamento adequado”, salientou Júlia Levino.
Triagem Ortopédica –

Além dos serviços de promoção da saúde, esta edição do
Governo Presente irá trazer
uma inovação: a oferta de
triagem ortopédica adulta e
pediátrica para 150 pessoas.
Os usuários serão atendidos
por médicos especializados
e, caso seja detectado algum
problema, serão encaminhados para tratamento.
“A Sesau irá garantir o
atendimento cirúrgico para
os pacientes identificados
com problemas ortopédicos.
Por meio desta ação, o Governo
do Estado irá atuar para acabar
com a demanda reprimida de
procedimentos ortopédicos”,
reforçou Júlia Levino.

