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INAUGURAÇÕES

Arapiraca é contemplada com escolas
reformadas e ginásio de esportes
Investimentos em Educação foram feitos com recursos do Tesouro Estadual; secretário Luciano Barbosa anuncia obras
Márcio Ferreira

Texto de Severino Carvalho

Duas escolas estaduais
reformadas, um ginásio de
esportes construído e outro
totalmente recuperado. Essa
foi a agenda de inaugurações
cumprida, ontem (20), em
Arapiraca, pelo governo de
Alagoas.
“ Voltamos a Arapiraca
para inaugurações na área da
Educação com muita alegria
e com o sentimento de que
estamos no caminho certo.
Os benefícios virão cada vez
mais rapidamente para que a
cidade de Arapiraca, um dos
motores do desenvolvimento
de Alagoas, possa avançar e
colaborar para o desenvolvimento de todo o Estado”,
afirmou Renan Filho.
A primeira obra de reforma inaugurada foi a da Escola
Moacir Téofilo, localizada no
povoado de Canafístula. “Melhorou bastante, e de forma
geral, com as novas salas de
aula, os banheiros e o pátio”,
avaliou a estudante Micaela
Aparecida, 15 anos, do 2° Ano
B.
A Escola Estadual Moacir
Teófilo recebeu manutenção
da parte elétrica e hidráulica e foi totalmente murada e
retelhada. O pátio recebeu cobertura e uma nova cozinha foi
construída. Ao todo, as obras
de reforma e manutenção das
escolas de Arapiraca beneficiam mais de 3.500 alunos.
“O governador e o vicegovernador estão promovendo
uma verdadeira revolução na
Educação de Alagoas”, afirmou o senador Renan Calhei-

Obras de reforma e manutenção das escolas de Arapiraca beneficiam mais de 3.500 alunos

ros, recordando sua luta para
trazer a Arapiraca os campi
da Universidade Federal de
Alagoas (Ufal) e do Instituto
Federal de Alagoas (Ifal).
A comitiva seguiu para a
Escola Estadual Manoel Lúcio.
Lá, o pátio foi coberto, ofertando mais conforto aos mais
de mil alunos que estudam na
unidade de ensino. As redes
elétrica e hidráulica também
foram substituídas, bem como
promovida a manutenção do
telhado.
“Não foi só essa escola reformada, mas todas daqui de
Arapiraca. A educação vive um
novo momento em Alagoas. No
final do ano, com o Programa
Escola 10, vamos elevar ainda
mais os índices e a qualidade
do ensino”, declarou Renan
Filho. Já a Escola Estadual de
Ensino Integral Senador Rui

Palmeira ganhou um ginásio
poliesportivo.
O secretário de Educação
e vice-governador Luciano
Barbosa informou que até o
próximo ano, Arapiraca contará com dez ginásios de esportes, sendo nove construídos
e um totalmente recuperado: o
Deputado José Lúcio de Melo,
inaugurado na tarde de ontem.
O Ginásio de Esportes
Deputado José Lúcio de Melo
pertence à Escola Estadual
Quintella Cavalcante. Com piso
emborrachado, o equipamento
foi praticamente reconstruído,
tornando-se um dos mais modernos do Nordeste.
No ginásio, edificado na
década de 1980, foram realizados serviços de substituição de toda a rede hidráulica
e elétrica, instalada uma nova
fachada, pintura, telhado, fi-

xação de cadeiras em toda a
arquibancada, novos banheiros
e vestiários. Ao lado estão sendo construídos um campo de
futebol society e uma piscina
semi-olímpica, dentre outros
equipamentos.
“Aqui será o primeiro
Centro de Educação Integral
de Alagoas. Tudo construído
com recursos próprios”, afirmou Luciano Barbosa, afirmando que todas as 15 escolas de
Arapiraca serão reformadas
até o próximo ano.
“Já entregamos oito escolas e outras já estão com obras
previstas para serem iniciadas
este ano. Encontramos muitos prédios abandonados e
as reformas são necessárias
para dar mais dignidade aos
estudantes e aos servidores
da Educação”, disse Luciano
Barbosa.
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CONQUISTA

Avanço na Saúde: Uncisal empossa
128 novos servidores públicos
Solenidade ocorreu na universidade; com os profissionais serão abertos 26 leitos de UCI e UTI Neonatal em maternidade
Ascom Sesau

Texto de João Victor Barroso

Para assegurar o funcionamento de 26 novos leitos de
UTI e UCI Neonatais na Maternidade Escola Santa Mônica
(MESM), 128 profissionais de
saúde, aprovados no último
concurso público realizado
pela Universidade Estadual de
Ciências da Saúde de Alagoas
(Uncisal), foram empossados. A
solenidade ocorreu ontem (20),
no auditório Dr. Emil Buhiran,
no bairro Trapiche, em Maceió.
A partir de agora, os profissionais empossados – médicos,
enfermeiros, nutricionistas,
farmacêuticos e técnicos de
enfermagem – passarão por
um treinamento. Dos 26 leitos
que serão abertos com os profissionais convocados, 15 serão
de UCI e 11 de UTI.
Ao todo, no último dia 21
de junho, foram nomeados 158
servidores. Os 30 servidores
que não tomaram posse, podem
pedir a prorrogação do prazo
por mais 30 dias.
O titular da Secretaria de
Estado da Saúde (Sesau) Christian Teixeira, parabenizou
os novos servidores públicos
de Alagoas. De acordo com ele,
os profissionais irão contribuir
para ampliar e melhorar o atendimento ofertado pela Maternidade Escola Santa Mônica.
“A chegada desses novos
profissionais trará mais qualidade aos serviços ofertados
pela única maternidade pública
e de alto risco de Alagoas. Com
a ampliação dos leitos neonatais, poderemos atender mais
usuários do SUS, que em nosso
Estado representam mais de
90% da população”, salientou o
secretário de Estado da Saúde.
Para Rita Lessa, gerente
da Maternidade Escola Santa
Mônica, a posse desses profis-

Servidores da Uncisal passarão por um treinamento obrigatório nos dias 24 e 28 de julho

sionais vem para finalizar as
mudanças que começaram
com as reformas estruturais
feitas na unidade de saúde.
“Com uma estrutura reformada, com leitos novos, equipamentos modernos e com
profissionais qualificados,

estamos organizando a rede
materna e infantil do Estado”,
disse.
O técnico de enfermagem,
Douglas Henrique dos Santos,
25 anos, não vê a hora de começar a trabalhar e servir à
população alagoana. “Esse foi

um momento muito esperado
por mim, agora vou poder desempenhar da melhor forma
possível minhas atividades e
cuidar da população alagoana usuária do SUS”, disse o
mais novo servidor público
do Estado, formado em 2010.

GRATUITO

Estado amplia em mais 50 vagas a oferta
para curso de Libras à comunidade
Texto de Manuella Nobre

As matrículas para o
curso básico de Libras pelo
Centro de Atendimento às
Pessoas com Surdez (CAS)
Professora Joelina Alves Cerqueira seguem até às 12h de
hoje. A diretora geral do CAS,
Luciana Tenório, afirmou que
além das 150 vagas disponibilizadas inicialmente,
mais 50 serão oferecidas,
totalizando 200 vagas para
o curso, que é considerado
uma referência no ensino da
língua brasileira de sinais.
“Estamos ampliando o
número de vagas e também

o período de matrículas para
o curso básico I de Libras,
que são as noções iniciais
para ter o domínio da língua e poder conversar com
pessoas surdas. Nosso curso é reconhecido em todo o
Estado. O CAS é um centro
estadual, uma escola pública,
que atende pessoas surdas
e ouvintes, tudo totalmente
gratuito”, ressalta Luciana.
CAS funciona de segunda
à sexta-feira, nos períodos
manhã e tarde, das 7h às 17h,
segundo informa a direção.
As aulas terão início no próximo dia 31 de julho.
“O curso acontece uma

vez por semana, em um turno, com uma média de 3h
por dia. Então quem vem se
inscrever escolhe o dia e o
horário. Os cursos de libras
a gente só não têm nas quartas-feiras o dia todo e quintas, pois priorizamos o atendimento às pessoas surdas
que vêm do interior”, explica
a diretora.
O Centro de Atendimento
às Pessoas com Surdez (CAS)
Professora Joelina Alves Cerqueira fica localizado na rua
Ernesto Maranhão, no bairro da Jatiúca, em Maceió,
ao lado da Escola Estadual
Rosalvo Lôbo.
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RODOVIA AL-220

Segunda etapa da duplicação tem
licença ambiental concedida
Ordem de serviço para início do trecho entre São Miguel dos Campos e Arapiraca deve ser realizada ainda este ano
Márcio Ferreira

Texto de Rafaela Pimentel

A duplicação da rodovia
AL-220 entra em mais uma importante etapa de implantação
em Alagoas. Com as obras da
primeira fase - que vai de Maceió a São Miguel dos Campos
- já iniciadas, a Secretaria de
Transporte e Desenvolvimento
Urbano (Setrand) e o Departamento de Estradas de Rodagem
(DER) receberam ontem (20) a
licença ambiental para início
dos trabalhos da segunda etapa
de duplicação.
A concessão, transmitida
pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA), significa que o projeto atende a recomendação
ambiental para execução do
trecho que liga os municípios
de São Miguel dos Campos e
Arapiraca. A expectativa é que
a ordem de serviço para início
da segunda etapa dos trabalhos da duplicação da AL-220
seja realizada ainda neste ano
e ajude a consolidar o padrão

Duplicação da rodovia AL-220 contará com obras ao longo dos 81,7 km de extensão

de qualidade viária estadual,
como ressalta o secretário de
Transporte e Desenvolvimento
Urbano, Mosart Amaral.
“Esta obra reformula o
desenvolvimento econômico e
social nesta região do Estado,
já que ela dobra a capacidade
de tráfego ao longo de toda a

rodovia AL-220. Os alagoanos
ganham em segurança viária,
potencializam as chances de
economia com as facilidades
no escoamento da produção,
melhoram a fluidez do trânsito, além de garantir mais
qualidade de vida”, destaca o
secretário.

Sobre a obra
No total, a duplicação da
rodovia AL-220 contará com
obras ao longo dos 81,7 km de
extensão, sendo 18,3 quilômetros no primeiro trecho e 63,4
quilômetros na segunda etapa.
O projeto terá um investimento
em torno de R$ 170 milhões.

OpORTUNIDADE

Com benefícios tributários, MEI é
opção para quem deseja empreender
Texto de Hotton Machado

Em períodos de alerta econômico, o empreendedorismo
surge como uma oportunidade
de geração de renda. E para
aqueles que pensam em abrir
um pequeno negócio, o microempreendedor individual
(MEI) mostra-se como uma
opção benéfica devido às facilidades garantidas no registro,
na legalização e em relação aos
benefícios tributários e previdenciários.
Somente nos primeiros

cinco meses deste ano, foram
registrados no estado 6.892
MEIs. O número representa um
crescimento de 5,7% em relação ao mesmo período do ano
passado, o que contrasta com
os dados de postos de trabalho
observados no Estado, segundo
o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
O MEI é um tipo empresarial caracterizado como pequeno empresário com faturamento
máximo de R$ 60 mil por ano
e sem participação em outra
empresa como sócio ou titular.

O empresário registrado como
MEI ainda pode ter um empregado contratado que receba o
salário mínimo ou o piso da
categoria.
Voltado principalmente
para retirar pequenos empresários da informalidade, através da lei complementar de nº
128/2008, o MEI conta também
com vantagens em relação ao
pagamento de impostos.
Enquadrado no regime tributário do Simples Nacional, o
microempreendedor individual
tem isenção de tributos fede-

rais, como Imposto de Renda
e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Confins), além de ter direito a
aposentadoria, licença maternidade e auxílio-doença.
Para garantir esses direitos, o MEI paga por mês uma
taxa que varia de acordo com
o setor econômico escolhido, o
que é destinado à Previdência
Social e ao ICMS. Para comércio
e indústria, paga-se R$ 47,85;
para serviços, paga-se R$ 51,85;
e para comércio e serviços, paga-se R$ 52,85.
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VITRINE

Artesãos de Alagoas comercializam
mais de R$ 200 mil na 18ª Fenearte
Número de negócios fechados cresceu 68% em comparação ao ano passado; participaram também fornecedores de matéria-prima
Fotos: Kaio Fragoso

Considerada a maior feira de artesanato da América Latina, a Fenearte é uma das principais oportunidades da divulgação de peças
Texto de Andressa Alves

O artesanato de Alagoas
bateu, mais uma vez, recorde
de vendas na 18ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato
(Fenearte), realizada no Centro
de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Em 11 dias de
evento, o valor total de vendas e
encomendas alcançou a marca
de R$ 288,124 mil, com mais de
4 mil peças comercializadas.
Com o resultado, o número
de negócios fechados cresceu
68%, comparado à participação
de Alagoas no evento em 2016.
Além dos 12 artesãos que compõem o estande, disponibilizado pelo Programa do Artesanato
Brasileiro (PAB) - coordenado
em Alagoas pela Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Econômico e Turismo (Sede-

tur) - a produção artesanal do
Estado esteve, também, em
estandes próprios, adquiridos
individualmente pelos artesãos.
Para a gerente de Design
e Artesanato da Sedetur, Daniela Vasconcelos, o sucesso
demonstra a crescente valorização do artesanato alagoano e
o destaque no cenário nacional.
“Percebemos que a produção artesanal de Alagoas se
destaca, cada vez mais, nas feiras e eventos nacionais, seja
no estande do Estado, com o
apoio do PAB, ou nos próprios
espaços adquiridos pelos artesãos. Temos, ainda, os espaços
em que os profissionais de Alagoas são homenageados, como
a Janete Costa. Nesse sentido,
a Fenearte é uma grande vitrine e um dos mais importantes
espaços de comercialização do

ano para os artesãos”, afirmou
Daniela Vasconcelos.
A justificativa do sucesso
está, também, na diversidade
e qualidade das peças. Entre
as 10 variadas tipologias que
compuseram o estande estão
o artesanato em madeira, bordados, cerâmica, fibras, dentre
outros.
“Eu fiquei encantada com
a diversidade de produtos que
encontrei. Percebe-se que é um
Estado muito rico em matéria
-prima e com artesãos cheios
de talento e criatividade para
transformar a matéria em arte”,
ressaltou a arquiteta pernambucana Marina Garcia, ao visitar o estande de Alagoas.
A Feira
Considerada a maior feira de artesanato da América

Latina, a Fenearte representa,
atualmente, uma das principais
oportunidades de divulgação
das peças produzidas em Alagoas. Nesta edição, o número
de público foi estimado em 310
mil pessoas.
Com destaque para a produção e comercialização dos
produtos, o encontro promove,
ainda, a interação com outros
setores econômicos. Além dos
artesãos, participam da feira
fornecedores de matéria-prima utilizada na produção, lojistas, representantes internacionais e expositores de todos
os estados brasileiros.
Os artesãos que participaram da feira expondo suas
peças no estande do Governo
do Estado, foram selecionados via edital, publicado pela
Sedetur.

