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MARECHAL DEODORO

Governo de AL antecipa obras de
saneamento no Largo da Matriz
Esgotamento já está em curso e beneficia o Centro da cidade histórica, num investimento de R$ 15 milhões
Márcio Ferreira

Texto de Severino Carvalho

As obras de esgotamento
sanitário do centro de Marechal Deodoro serão estendidas
ao Largo da Igreja Matriz e a
execução dos serviços, antecipada. O anúncio foi feito na
última sexta-feira (23), pelo
governo de Alagoas, durante
a solenidade de entrega da
requalificação do Largo da
Igreja do Carmo, promovida
pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), por meio do PAC Cidades Históricas.
O Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado
da Infraestrutura (Seinfra), já
executa obras de esgotamento
sanitário no centro de Marechal Deodoro, orçadas em R$
15 milhões. “O Iphan não constrói uma obra dessa para uma
máquina ir lá depois quebrar
para instalar o saneamento.
Já estamos aqui com a maior
obra de esgotamento sanitário de Marechal Deodoro em
andamento e, por isso, vamos
antecipar os serviços para o
Largo da Matriz”, garantiu o
governador Renan Filho.
A secretária de Estado
da Infraestrutura, Aparecida
Machado, lembrou que o esgotamento sanitário do Largo da
Matriz não estava previsto no
projeto original e, para que a
execução aconteça, será feito
um aditivo ao contrato. “A gente está orçando e vamos antecipar a obra para que o Iphan
possa tocar os seus serviços
e entregá-los já com o esgotamento instalado”, acrescentou
a secretária. A requalificação

Requalificação será feita pelo Iphan, por meio de projeto desenvolvido pelo município de Marechal

do Largo da Matriz, que será
feita pelo Iphan, por meio de
projeto desenvolvido pelo município, está orçada em R$ 3,8
milhões.
Além do governador e da
secretária Aparecida Machado, participaram da solenidade de assinatura da ordem de
serviço, o prefeito de Marechal
Deodoro, Cláudio Filho; o ‘Cacau’; a presidente do Iphan,
Kátia Bogéa; o diretor do PAC
Cidades Históricas, Robson de
Almeida; o superintendente
do Iphan-AL, Mário Aloisio;
o ministro do Turismo, Marx
Beltrão; dentre outras autoridades.
Após a assinatura da ordem de serviço, a comitiva
seguiu para a inauguração do
Largo da Igreja do Carmo, que
foi revitalizado pelo Iphan, por
meio do PAC Cidades Históri-

cas. Com projeto da Prefeitura
e execução do Iphan, a obra de
requalificação e urbanização
contou com recursos de cerca
de R$ 2 milhões, investidos em
ações como instalação de iluminação cênica, alargamento
dos passeios para adequação
à acessibilidade universal, implantação de paisagismo e de
novos mobiliários urbanos.
Além disso, a administração municipal também executou a recuperação de fachadas
de imóveis do entorno. Um
importante diálogo foi aberto
com a comunidade local, que
concordou com a remoção de
invasões de áreas públicas.
O prefeito de Marechal
Deodoro anunciou que o
Largo de Taperagua também
será revitalizado. O projeto
arquitetônico já está sendo
desenvolvido pelo município.

Ele revelou que o senador
Renan Calheiros e o ministro
do Turismo estão trabalhando
para o descontingenciamento
dos recursos do PAC Cidades
Históricas, que já beneficia
em Alagoas os municípios de
Penedo e Marechal Deodoro.
Cacau agradeceu mais
uma vez ao governador Renan
Filho pela obra de recuperação da AL-215, que vai abrir,
de uma vez por todas, o Sítio
Histórico de Marechal Deodoro para a visitação turística.
“Nada disso seria possível se
o nosso principal acesso não
fosse revitalizado”, afirmou o
prefeito. Renan Filho observou
que a obra de recuperação asfáltica foi iniciada no dia 23 de
maio, mas sofreu atraso por
causa das chuvas. Ele acredita, entretanto, que a via será
entregue dentro de dois meses.
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SOLIDARIEDADE

Alagoas recebe 25 toneladas de
donativos do Estado de Goiás
Alimentos, que chegaram na última sexta-feira (23) serão distribuídos às vítimas dos municípios afetados pelas chuvas
Márcio Ferreira

Entrega será a partir da próxima terça-feira às 998 pessoas que ficaram desabrigadas pelas chuvas, garante coordenador da Defesa CIvil
Texto de Severino Carvalho

O governo do Estado recebeu, na última sexta-feira (23),
no quartel do Comando Geral
do Corpo de Bombeiros, no Trapiche da Barra, a doação de 25
toneladas de alimentos. Os donativos foram arrecadados pelo
Governo do Estado de Goiás e
serão distribuídos, em parceria
com a Cruz Vermelha, às pessoas afetadas pelas chuvas em
Alagoas.
“Quero agradecer o ato solidário do povo goiano, que se
solidarizou com as vítimas das
chuvas em Alagoas, demonstrando o verdadeiro sentimento
de unidade nacional”, afirmou
o governador Renan Filho, que
gravou um vídeo de agradecimento à população de Goiás e
ao governador daquele Estado,
Marconi Perillo.
O coordenador da Defesa
Civil de Goiás, tenente-coronel
Leonardo Afonseca, fez a entre-

ga simbólica dos mantimentos.
Ele informou que a campanha
“Goiás Solidário” foi instituída
a pedido do governador Marconi Perillo, ao comandante-geral
do Corpo de Bombeiros (CB),
Carlos Helbingen, e transcorreu
entre os dias 30 de maio e 12 de
junho. “Essa é uma doação de
muitas mãos. Nossa meta era
arrecadar 50 toneladas e para
nossa grata surpresa foram arrecadadas 132. Vinte e cinco toneladas foram destinadas a Alagoas e o restante a Pernambuco,
que teve um número maior de
pessoas afetadas, mais de 40
mil”, explicou Afonseca.
“Faremos a entrega a partir
da próxima terça-feira às 998
pessoas que ficaram desabrigadas pelas chuvas em Alagoas”,
detalhou o coordenador estadual da Defesa Civil de Alagoas,
major Moisés Melo, presente à
solenidade, que contou ainda
com a participação do comandante do CB, coronel Adriano

Amaral; a secretária executiva
da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, Morgana Tavares, e do secretário de
Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos, Alexandre Ayres.
Investimentos
Ao fim da solenidade, a
equipe do governo do Estado
inspecionou as obras de reforma do quartel do Comando
Geral do Corpo de Bombeiros.
Só este ano o Estado fará investimentos da ordem de R $ 90
milhões em novas estruturas
físicas da Segurança Pública, a
exemplo da construção de batalhões, delegacias e de Centros
Integrados de Segurança Pública (Cisp). A previsão é que
ainda até o fim deste mês seja
lançado o edital para realização
do concurso público para a PM
e o Corpo de Bombeiros.
“Está tudo pronto. Estamos
aguardando apenas a alteração
de uma lei estadual de concur-

sos pela Assembleia Legislativa. Porque, por exemplo, essa
lei estadual diz que as provas
dos concursos têm que ser feitas em salas climatizadas. A lei
é até meritória se tivéssemos
salas suficientes no Estado com
refrigeradores de ar em quantidade suficiente”, informou o
governador.
“Aprova-se uma lei dessa
maneira e ela torna-se inexequível, porque nós vamos ter
nesse concurso mais de 60 mil
inscritos. Teríamos que reunir
todas as salas climatizadas de
Alagoas, de Pernambuco, de
Sergipe e da Paraíba para poder
fazer um concurso público. Isso
não tem razoabilidade. Esse é
apenas um item. Outros estão
sendo alterados para garantir
celeridade, segurança jurídica,
transparência e um concurso
ágil, que permita selecionar
mais militares para no próximo
ano já estarem trabalhando nas
ruas”, completou Renan Filho.
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PROMOÇÃO DA JUSTIÇA

Seris e OAB inauguram salas do advogado
em quatro unidades prisionais de Maceió
Iniciativa fortalece a justiça no cárcere e garante o livre exercício do direito nos presídios, destaca presidente da Ordem
Jorge Santos

Texto de Maysa Cavalcante

A Secretaria da Ressocialização e Inclusão Social (Seris)
junto com a Ordem dos Advogados do Brasil seccional Alagoas
(OAB/AL) têm viabilizado diversas ações para proporcionar
melhores condições de trabalho
aos profissionais do Direito e
assegurar o acesso dos reeducandos à Justiça. É que foi
inaugurada a sala do advogado
em quatro unidades prisionais,
representando mais um passo
na promoção da ressocialização
em Alagoas.
Os locais são destinados a
oferecer condições adequadas
para que os advogados atendam aos seus clientes. O projeto das reformas foi elaborado
pela equipe de engenharia da
Ressocialização e executado
com a mão de obra dos reeducandos. Inicialmente, a Casa
de Custódia da Capital, Núcleo

Parceria proporciona melhor condição de trabalho aos profissionais

Ressocializador da Capital, Presídio Cyridião Durval e Silva e
Presídio Baldomero Cavalcanti
de Oliveira foram as unidades
beneficiadas com as reformas.

A OAB ficou responsável pelo
aparelhamento das salas.
O secretário executivo de
Gestão Interna da Seris, Henrique do Carmo, ressaltou que a

parceria entre Ressocialização
e OAB traz inúmeros benefícios
e citou alguns deles. “Com esse
trabalho, estamos reafirmando
a política do Governo de Alagoas, que é pautada na transparência. Promovendo o diálogo
aberto entre as partes, estimulamos a integração que facilita o
trabalho de todos. Continuaremos caminhando em conjunto e
unindo forças”, salientou.
A presidente da OAB/AL,
Fernanda Marinela, destacou
a atenção dada pelo Estado
aos advogados para promover
o acesso à Justiça no cárcere.
“Esses espaços já existiam nas
unidades, porém, com a depreciação ocasionada pelo tempo,
eles não estavam mais em boas
condições de uso. Agora os
advogados contam com esses
pontos de apoio para realizar
o atendimento de seus clientes
de forma satisfatória”, concluiu
a presidente.

AGRICULTURA FAMILIAR

Feira Agrária reúne agricultores da
Zona da Mata, Litoral e Vale do Mundaú
Texto de Helciane Angélica

O Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas (Iteral) apoiou a Feira Agrária do
Movimento de Libertação dos
Sem Terra (MLST), promovida
pela primeira vez no Conjunto
Novo Jardim, no bairro Cidade
Universitária, em Maceió. Foram mais de 40 agricultores e
feirantes de acampamentos,
assentamentos da reforma
agrária e assentamentos do
crédito fundiário que são
acompanhados pelo Iteral.
Foram comercializados
produtos como milho, maca-

xeira, inhame, abóbora, banana, farinha, batata doce, graviola, maracujá, abacaxi, ovo
de capoeira, tapioca, beiju,
pé de moleque, massa puba
e doces caseiros.
O diretor-presidente do
Iteral, Jaime Silva, elogiou
a organização do evento e
a participação efetiva da
comunidade. “Esse tipo de
evento enaltece o trabalho
dos agricultores familiares,
demonstrando a importância
da reforma agrária e ainda é
um canal de integração com a
população da cidade. E nós do
Iteral sempre contribuímos

para garantir o escoamento
da produção e na busca de
políticas públicas que garantam o desenvolvimento das
famílias camponesas”, citou.
“Nós viemos pra cá a pedido da própria associação
dos moradores, e também,
por compreender que a comunidade aceitava bem e
muitos frequentam as feiras na Praça da Faculdade.
Esse é um exemplo prático
do objetivo da reforma agrária que é a produção de alimentos com qualidade e sem
veneno garantindo a saúde
da população. É uma opor-

tunidade de negócios, além
de ser um espaço de cultura
e lazer. E o apoio do Estado
é extremamente importante
para garantir a viabilidade e
sucesso do evento”, destacou
Josival Oliveira, coordenador
estadual do MLST.
No local também foi instalada uma casa de farinha e
restaurante camponês. E, à
noite, o público lotou o espaço
para conferir a apresentação
de capoeira, maculelê, fitness
dance e o forró pé de serra.
Também terá quadrilha improvisada, coco de roda e o
bingo de um carneiro.
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CASA PRÓPRIA

Estado entrega 96 novas unidades
habitacionais no Vale do Reginaldo
Secretária afirma que a entrega dos imóveis é compromisso da pasta com a realização do sonho da casa própria para alagoanos
André Palmeira

Texto de Keila Oliveira

O Governo de Alagoas entregou as chaves dos 96 apartamentos da Área 2 do Vale do Reginaldo,
em Maceió.O empreendimento faz
parte do Programa de Urbanização Integrada do Vale do Reginaldo, destinado a pessoas que
viviam em áreas de risco ou em
locais que possuem intervenções
da Prefeitura ou do Estado para a
realização das obras. Para a construção da Área 2, foram investidos
R$ 3 milhões, provenientes do Ministério das Cidades e do Governo
de Alagoas.
De acordo com a secretária de Estado da Infraestrutura,
Aparecida Machado, a entrega dos
imóveis reafirma o compromisso
da pasta com a realização do sonho da casa própria para milhares de alagoanos. “Desde o início,
nossa prioridade foi oferecer aos
moradores um empreendimento
que atendesse aos requisitos de
segurança e qualidade. Por isso,
acompanhamos de perto todo o
processo para a entrega desses
apartamentos. Poder ver a alegria
no rosto de cada beneficiário é
muito gratificante”, ressaltou.
Para Glória Santos, uma
das beneficiárias, a entrega dos
apartamentos é a realização de
um sonho antigo. “Estava muito
ansiosa por esse momento. Sair
do aluguel é um alívio para mim e,
hoje, realizar esse sonho é motivo
de muita alegria”, afirmou.
A superintendente estadual de
Projetos Sociais, Vanessa Martins,
destacou a importância do empreendimento para as 96 famílias
beneficiadas. “Estamos levando
dignidade para essas famílias,
que viviam de aluguel social ou
estavam em casa de familiares.
Hoje, elas podem dizer que têm o
seu próprio apartamento. E o mais
importante: com boas condições
de habitabilidade”, pontuou.

Empreendimento faz parte do Programa de Urbanização Integrada do Vale do Reginaldo

REDE PÚBLICA

Estudantes têm até agosto para se
inscrever em programa de intercâmbio
Texto de Manuella Nobre
e Ana Paula Lins

Estudantes da rede pública de todo o país têm uma
oportunidade única a partir
deste mês. Já estão abertas
as inscrições para a edição
2017 do Programa Jovens
Embaixadores, uma iniciativa da Embaixada dos Estados
Unidos, que em Alagoas tem
como parceiro a Secretaria
de Estado da Educação (Seduc), e oferece aos jovens a
possibilidade de participar de
um intercâmbio educacional e
cultural de três semanas em
cidades norte-americanas.
As inscrições podem
ser efetuadas até o dia 9 de
agosto pelo endereço www.
jovensembaixadores.org/2018
ou pela página do Facebook
do programa (www.facebook

.com/jovensembaixadores).
Podem se candidatar estudantes da rede pública de
15 a 18 anos que sejam exemplos em suas comunidades
em virtude da liderança e voluntariado e que tenham excelência acadêmica e conhecimento em língua inglesa.
Desde 2003, data em
que viajou o primeiro grupo
de embaixadores, 517 jovens
já participaram do programa, entre eles sete jovens
alagoanos, sendo quatro da
rede pública estadual e três
do Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Dez alunos também estiveram no Immersion
Brasil, programa de imersão
em língua inglesa.
Para a coordenadora estadual do programa, Dileusa
Costa, a experiência de ser
um jovem embaixador repre-

senta uma oportunidade de
expandir os seus horizontes
e fortalecer os laços de amizade, respeito e colaboração
entre o Brasil e os Estados
Unidos. “É um momento ímpar na vida dos participantes e vem contribuindo muito
para o sucesso dos nossos
estudantes, pois, além da
chance de conhecer outras
culturas, eles também podem
socializar um pouco do nosso
Estado e país”, afirma Dileusa
Costa.
São parceiros desta iniciativa o Conselho Nacional
de Secretários de Educação
(Consed), as Secretarias Estaduais de Educação, a rede
de Centros Binacionais Brasil
-Estados Unidos e empresas
como FedEx, MSD, Microsoft,
Bradesco, IBM e a Boeing Brasil.

