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VALORIZAÇÃO

Programa Vida Nova nas Grotas amplia
horizontes de jovens do Canaã
Projeto Bombeiro Mirim será levado a pelo menos mais três comunidades atendidas pelo programa na capital alagoana
Dárcio Monteiro

Texto de Petrônio Viana

Uma nova perspectiva de
vida começa a ser apresentada
para uma turma de 50 jovens
entre 12 e 16 anos da Grota do
Canaã que participam da edição do projeto Bombeiro Mirim
nas comunidades da capital
alagoana.
A ação integra o programa Vida Nova nas Grotas e foi
lançada ontem (12), junto com
uma série de serviços prestados pelas secretarias de Estado envolvidas no programa. A
expectativa, de acordo com o
capitão do Corpo de Bombeiros
Alexandre Novais, coordenador
do projeto Bombeiro Mirim, é
levar as atividades para outras
comunidades beneficiadas pelo
Vida Nova nas Grotas. “Vamos
executar as atividades do Bombeiro Mirim durante três meses
na Grota do Canaã, duas vezes
por semana. Em seguida, vamos
à Grota do Aterro, à Grota da
Iraci e à Grota do Pau D’Arco”,
explicou o militar.
Lançado em 2010, o projeto
Bombeiro Mirim busca apresentar alternativas para o futuro dos
jovens a partir da valorização
de suas potencialidades, trabalhando noções de combate a
incêndios, primeiros socorros,
disciplina, saúde e educação.
Os jovens que vão participar
do projeto foram selecionados
nos últimos 20 dias a partir do
trabalho das lideranças comunitárias e de diretores de escolas
da região. Ansiosos pelo início
das atividades, Derek, Alex, Anthony, Arthur, Elineide e Andrieli
já demonstravam compreensão
sobre a importância da parti-

Ação integra o programa Vida Nova nas Grotas e foi lançada junto com uma série de serviços

cipação no projeto. “A qualquer
momento a gente poderia estar
usando drogas ou roubando, mas
estamos aqui para receber mais
conhecimento”, disse Arthur, de
13 anos, aluno da Escola Estadual Professora Josefa Conceição
da Costa.
“É importante ter essa experiência para ver se a gente se
encaixa na carreira. Eu quero me
dedicar ao Corpo de Bombeiros e
conhecer a profissão”, afirmou a
adolescente Elineide, de 15 anos,
que estuda na Escola Estadual
Professora Gilvana Athaíde.
Na avaliação do coordenador
do Bombeiro Mirim, o diferencial
dessa edição do projeto tem sido
a integração dos demais órgãos
de Governo. “Nós buscamos incentivar esses meninos e meninas a serem profissionais, a se
tornarem bombeiros, médicos,
advogados, mostrando que eles

têm potencial para isso. E hoje
temos a integração das secretarias, cada uma fazendo uma
ação. O Governo do Estado está
se unindo em prol de um objetivo maior, que é ampliar os horizontes desses jovens”, afirmou o
capitão Alexandre Morais.
O lançamento do Bombeiro
Mirim no Canaã levou à Grota
do Canaã os serviços da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau),
que realizou uma vacinação na
comunidade, além da aferição
de pressão sanguínea e nível de
glicose; da Secretaria de Estado
da Mulher e Direitos Humanos
(Semudh), com grupos de capoeira; da Secretaria da Cultura, que
levou um grupo de Coco de Roda;
da Secretaria de Estado da Prevenção a Violência (Seprev), que
levou uma equipe dos Anjos da
Paz para a comunidade; da Secretaria do Trabalho e Emprego

(Sete), responsável pela emissão
de carteiras de trabalho; e da
Secretaria de Ressocialização e
Inclusão Social (Seris), que levou
um grupo de reeducandos para
realizar uma limpeza na comunidade.
Vida Nova nas Grotas
O programa Vida Nova nas
Grotas foi lançado pelo governador Renan Filho no dia 4 de julho,
em parceria com o programa da
Organização das Nações Unidas
para Assentamentos Humanos
(ONU Habitat), como aprofundamento do programa Pequenas
Obras, Grandes Mudanças. Além
das melhorias estruturais previstas pelo Pequenas Obras, Grandes Mudanças, o Vida Nova nas
Grotas leva ações de desenvolvimento econômico, social e de
inclusão produtiva às 76 grotas
de Maceió.
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cURSOS

Secretaria de Turismo reúne
municípios de AL para capacitação
Treinamento visa habilitar gestores para utilizar sistema onde serão realizadas pré-matrículas para Pronatec Voluntário
Kaio Fragoso

Texto de Morena Melo

Para colaborar com o desenvolvimento do turismo nos municípios alagoanos, a Secretaria
de Estado do Desenvolvimento
Econômico e Turismo (Sedetur)
está estimulando o engajamento do setor aos cursos oferecidos pelo Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec). Com essa
finalidade, gestores de municípios turísticos participaram de
um treinamento para realizar
matrículas no sistema.
Através do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica
(Sistec) os órgãos municipais
responsáveis pela promoção do
turismo poderão realizar a pré
-matrícula dos interessados em
participar dos cursos ofertados
na modalidade EAD.
De acordo com a secretária
de Desenvolvimento Econômico
e Turismo de Palmeira dos Índios, Cléa Carvalho, dispor de
mão de obra qualificada é um

Técnicos da Secretaria de Turismo e dos municípios realizaram planejamento para as ações

desafio para os estabelecimentos que trabalham no atendimento aos turistas e por isso a
adesão aos cursos à distância
do Pronatec Voluntário pode
ser transformadora.
“A abertura do programa
foi muito positiva para o município de Palmeira dos Índios,
uma vez que temos uma grande demanda para melhorar a

qualidade da mão de obra local
e certa dificuldade de capacitar nossos profissionais. O resultado será um melhor atendimento ao turista que vai ao
nosso município, fortalecendo
principalmente o turismo de
aventura e o turismo de negócios, que são nossos principais pontos fortes”, disse.
Durante a reunião, além

do treinamento, técnicos da
Sedetur e dos municípios realizaram um planejamento para
as ações que serão realizadas
em agosto. Participaram da
reunião membros das prefeituras de Maragogi, Penedo,
Coruripe, Maceió, Japaratinga,
São Miguel dos Milagres, Palmeira dos Índios e Marechal
Deodoro.

APTIDÃO

Governo de Alagoas realiza exame
admissional para novos servidores
Texto de Ascom Seplag

O Governo de Alagoas, por
meio da Superintendência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional
(SPMSO), vinculada à Secretaria
de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), está realizando os exames admissionais
nos novos servidores que passam
a integrar o quadro do funcionalismo público. O procedimento, que
vai atender 191 nomeados, acontece na sede da Perícia Médica,
situada na Avenida Álvaro Calhei-

ros, nº 134, no bairro da Jatiúca.
De acordo com a superintendente responsável pela área,
Valdenize Ferreira, o intuito dos
exames é comprovar a aptidão
física e mental dos aprovados
para o exercício de seus respectivos cargos. “Durante a perícia,
o que levamos em conta são as
atividades que o candidato deve
exercer, os riscos que o ambiente
de trabalho pode proporcionar e
os critérios epidemiológicos, que
podem apontar doenças responsáveis por licenças prolongadas,

readaptações e aposentadoria precoce ou por invalidez. É importante ressaltar que o ato pericial é o
ponto de partida para a posse dos
convocados. O Governo entende
que é necessário, sobretudo, proteger a saúde do servidor”, explica
a superintendente.
Uncisal
Segundo dados da SPMSO,
dentre o grupo de servidores,
158 convocados foram aprovados na Reserva Técnica do concurso da Universidade Estadual

de Ciências da Saúde de Alagoas
(Uncisal) e devem dar celeridade
aos atendimentos da Maternidade Santa Mônica. Para estes, os
exames admissionais ocorrem
até a próxima segunda-feira (17).
“Só nesse grupo temos médicos
neonatologistas, nutricionistas,
enfermeiros, farmacêuticos, entre outros. A expectativa é que os
nomeados possam integrar o quadro do funcionalismo e colaborar
o quanto antes para a prestação
do serviço público em Alagoas”,
afirma Valdenize.
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REcONSTRUÇÃO

Estado conclui Operação Tapaburacos na Rodovia AL-101 Sul
Apesar da pequena incidência de problemas na região, DER garante dois trechos com benefício dos trabalhos
Ascom DER

Texto de Vinícius Rocha

O Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas
(DER/AL) vem trabalhando
para minimizar os danos causados pelas chuvas nas rodovias alagoanas e nesta semana
concluiu a Operação Tapa-buracos em dois pontos da rodovia AL-101 Sul, no Litoral Sul.
O primeiro trecho a receber
os reparos compreende uma
distância de 25 quilômetros,
que vai do município de Barra
de São Miguel ao entroncamento com a BR-101, em São
Miguel dos Campos. Já o segundo trecho tem 50 quilômetros, indo da praia do Gunga,
em Roteiro, ao município de
Coruripe.
Apesar da extensão dos
trechos, o superintendente
de obras do DER/AL, Iran Menezes, explica que a AL-101
Sul tem pouca incidência de
buracos. “São pontos esporá-

O primeiro trecho a receber os reparos compreende uma distância de 25 quilômetros, diz DER

dicos e nós vamos fazendo por
partes, já que a rodovia será
reconstruída com a chegada
do verão, por conta da duplicação”, explica.

AL-220
Sobre a Rodovia AL-220, no
trecho que vai de São Miguel
dos Campos a Arapiraca, o superintendente Iran Menezes

afirma que não há necessidade de realização de operações
tapa-buracos, devido ao bom
estado de conservação em que
se encontra.

FIScALIZAÇÃO

Procon de Alagoas autua estabelecimentos
por irregularidades na acessibilidade
Texto de Débora Vieira

A equipe de fiscalização da
Superintendência de Proteção
e Defesa do Consumidor Alagoano (Procon/AL) percorreu
dezenas de estabelecimentos
da capital para verificar se estão cumprindo a Lei da Acessibilidade e disponibilizando
cardápios em braille. No total,
vinte e dois pontos receberam
a equipe para averiguação, dois
deles apresentaram irregularidades.
Os fiscais avaliaram adaptações como acessibilidade

para cadeirantes, sinalização
para os deficientes visuais, disponibilização de cardápios em
braille, medidas de altura do
balcão, rampa e banheiros.
Conforme informações do
superintendente do órgão, João
Neto, a equipe de fiscalização
do Procon já tinha visitado esses estabelecimentos e dado
um prazo de adequação, mas
nem todos seguiram a orientação. “Imagina constrangimento
de você chegar em um estabelecimento e não conseguir
usar um banheiro, porque simplesmente não é adaptado, ou

não ter autonomia de pedir o
que quiser, pois não disponibilizam cardápios em Braille,
medidas simples que fazem
toda a diferença”, pontua João
Neto, acrescentando que agora quem não seguir a Lei será
autuado pelo órgão.
E, foi exatamente o que
aconteceu no início desta semana quando os fiscais verificaram que um restaurante de
um supermercado, localizado
na Ponta Verde, não tinha adotado padrões de acessibilidade. Segundo o fiscal Roberto
Dias, o estabelecimento não

contava com banheiro acessível e nem disponibilizava
cardápio em braille. Outro
ponto, localizado na praça de
alimentação do Maceió Shopping, também não apresentou o cardápio.
“Agora esses pontos serão autuados e deverão se
adequar ao que exige a Lei,
pois estaremos verificando
constantemente”, diz Roberto
Dias. Nas próximas semanas a
fiscalização deverá ser intensificada, com visita também as
lojas, que precisam ter provadores acessíveis.
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VIDA NOVA

Anjos da paz conscientizam
sobre os perigos das drogas
Psicólogos e assistentes sociais divulgaram os serviços da Rede Acolhe no canaã durante ação do Vida Nova nas Grotas
Dárcio Monteiro

Texto de Daniel Dabasi

Equipes de psicólogos e assistentes sociais da Rede Acolhe percorreram, ontem (12),
a Grota do Canaã, em Maceió,
para conscientizar a população
sobre os perigos do uso abusivo
de álcool e outras drogas.
A ação aconteceu durante
o lançamento da primeira edição do projeto Bombeiro Mirim
Móvel nas comunidades da capital, dentro do programa Vida
Nova nas Grotas, do Governo
de Alagoas.
Os Anjos da Paz distribuíram
cartilhas que explicam os perigos das drogas e todos os passos
para identificar um dependente
químico. O material mostra também todo o trabalho de resgate
de vítimas das drogas realizado pelo programa Rede Acolhe,
coordenado pela Secretaria de
Estado de Prevenção à Violência
(Seprev).
De casa em casa, os profissionais esclareceram os objetivos da Rede Acolhe, que conta
com 37 comunidades acolhedoras para dependentes químicos
espalhadas por todo o Estado.
“É importante esse trabalho
de informação, pois muita gente
ainda não sabe que pode contar
com serviços de tratamento da
dependência química de forma
gratuita. Queremos atingir o
maior número de pessoas possíveis, principalmente aqueles
que mais precisam”, enfatizou
a secretária de Prevenção à Violência, Esvalda Bittencourt, que
esteve no local.
A Seprev conta com dois
Centros de Acolhimento para
Pessoas com Dependência Química em Alagoas, um em Maceió
e outro em Arapiraca. Há ainda
o call center 0800-280-9390, que
pode ser usado para agendar
uma visita dos Anjos da Paz.

Os profissionais esclareceram os objetivos da rede acolhe, que conta com 37 comunidades

PEqUENOS AGRIcULTORES

Colheita do Programa Barriga
Cheia é sucesso em Campo Alegre
Texto de Ronaldo Lima

Os pequenos produtores
rurais do município de Campo
Alegre estão entusiasmados
com o início da safra do Programa Barriga Cheia, iniciada
ontem (12). A previsão é de
uma colheita recorde de 35
mil sacas de feijão-de-corda.
O Programa Barriga
Cheia, em sua terceira edição no município de Campo
Alegre, beneficia 917 famílias de pequenos produtores
rurais distribuídas em 1.700
tarefas de terra.
As áreas foram cedidas
pelas usinas Porto Rico e Sinimbu, enquanto o governo de
Alagoas, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária,
Pesca e Aquicultura (Seagri),
fez a doação das sementes de

feijão-de-corda.
Para o secretário da Agricultura, Álvaro Vasconcelos,
o Programa Barriga Cheia é
uma das prioridades do governo Renan Filho e contempla milhares de famílias de
pequenos produtores rurais
de Alagoas.
“Campo Alegre foi o
primeiro município a ser
contemplado com o Barriga
Cheia, e a qualidade das sementes doadas pelo governo vai contribuir para uma
excelente safra este ano”,
afirma o secretário Álvaro
Vasconcelos.
A prefeita Pauline Pereira
reconhece que a parceira com
a secretaria da Agricultura de
Alagoas foi fundamental para
o sucesso do programa e da
safra deste ano.

De acordo com o secretário municipal da Agricultura, Leonardo Monteiro, em
números a safra de 2017 vai
superar a colheita do ano passado. Segundo ele, foram 16
mil sacas de feijão-de-corda
em 2016.
José Nilo, presidente do
Sindicato dos trabalhadores
rurais de Campo Alegre, afirma que o sucesso da safra
deste ano traz benefícios
para as famílias, gerando
uma renda extra para os
pequenos produtores rurais
da região.
A colheita do Programa
Barriga Cheia de Campo Alegre teve início na Fazenda
Santa Justina e contou com
a presença também do superintendente da Conab em
Alagoas, Elizeu Rêgo.

