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TrabalhandoTrabalhando

         Na cultura, antes da pandemia, houve a realização de festas e 
eventos, tais como o São João, Natal e Festa de Fim de Ano. A área rural 

está bem assistida, com o fortalecimento 
do Garantia Safra, da preparação de 
silagem e do cultivo de palma forrageira, 
além da melhoria de praças na zona rural, 
peixamento em açudes e limpeza de 
barragens e açudes.

  Educação, Saúde e Assistência Social são destaque no 
mandato. Entrega de escolas, fardamentos, kits de alimentação, Ler 
Bem, programas e projetos educacionais que melhoram a qualidade do 
ensino oferecido. 

  No esporte, houve o incentivo à prática de modalidades 
esportivas e apoio a competições e campeonatos. 

  O balanço sintético das obras e ações do mandato iniciado em 
janeiro de 2017, mostra que gestão é marcada pela correção, ética e 
economicidade nos gastos públicos. A crise financeira e a pandemia dos 
últimos meses atrasou algumas ações, mas o governo fez de tudo para 
realizar as obras e investimentos que a cidade necessitava. 

  Na saúde, foram concluídos postos de saúde e Unidades 
Básicas. As campanhas de vacinação bateram todas as metas e houve 
um incremento no SAMU. O hospital pela primeira vez na história fez 
centenas de cirurgias e os programas Outubro Rosa o Novembro Azul 
foram sucesso. 
  O prefeito Uilas Leal destacou na área social a inauguração da 
Casa de Apoio e programas no Centro de Convivência dos Idosos. 
Houve a distribuição de cestas básicas, importante completo alimentar 
para milhares de famílias. 

  Enfim, um conjunto de ações que 
melhoram a qualidade de vida de toda 
população e faz que o município caminhe 
a  p a s s o s  l a r g o s  e m  b u s c a  d o 
desenvolvimento. 

  Praças foram construídas, reformadas ou ampliadas. Escolas 
renasceram e a Unidade Mista foi totalmente reformada. Ruas foram 
calçadas, saneamentos foram implantados e estradas da área rural 
foram melhoradas. 

  Investimentos, obras concluídas e em andamento, políticas 
públicas, intervenções de Assistência Social, Educação, Saúde, e 
centenas de ações implementadas e feitos da atual gestão da Prefeitura 
de Alagoinha estão apresentados neste jornal. 
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  11 agentes realizam visitas periódicas para educação em 
saúde em centenas de domicílios por dia, , auxiliando a vigilância 
em saúde na detecção precoce de pessoas com sintomatologia 
gripal, barreiras sanitárias nas duas entradas do município (PE-217 
- entrada sentido Pesqueira/PE e na entrada sentido 
Venturosa/PE). 

  Os atendimentos aconteceram no Centro de Especialidades e os 
encaminhamentos realizados nas UBS's. A prefeitura promoveu Audiências Públicas 
para apresentação dos recursos recebidos e recursos próprios que foram usados 
para investir no município. 

  A prefeitura reforçou a frota de automóveis com dois novos veículos MOBI 
0KM, ambulâncias e carros de apoio, bem como uma Ambulância do SAMU.

  As campanhas de vacinações (Tríplice viral - sarampo, caxumba e rubéola, 
além de influenza) bateram as metas. Ações integradas de combate à dengue com 
dedetização para combater o Aedes Aegypti foram realizadas e Combate às 
Endemias, trabalho realizado pelos agentes. Foram 300 domicílios atendidos por dia 
no município. 

  Todas as campanhas educativas: Maio Vermelho (prevenção e 
conscientização do câncer bucal), Setembro Verde (doação de órgãos), Setembro 
Amarelo (saúde mental), Outubro Rosa (prevenção e combate ao câncer de mama), 
foram realizadas com exames, consultas ginecológicas, ultrassonografia, 
eletrocardiograma, teste rápido, aferição de pressão e teste de glicemia. O Novembro 
Azul conscientizou a população a respeito do câncer de próstata.
  A Secretaria de Saúde fez também, parceria com a Associação PODE 
(Portadores de Direitos Especiais) e realizou atendimentos com o fonoaudiólogo, Dr. 
Israel Holanda. 

  PANDEMIA - As operações de combate ao Coronavírus são: sanitização na 
cidade, nas UBS e nas ruas do comércio onde há uma maior circulação de pessoas. 
Fiscalização nos estabelecimentos comerciais e feiras livres do município, com o 
objetivo de verificar o funcionamento adequado nesses locais de acordo com as 
recomendações das autoridades de saúde. A cidade orienta a 
população sobre o distanciamento social e o uso de máscaras, além 
de entrega panfletos informativos, distribuir máscaras e aferição da 
temperatura das pessoas. 

  Esta é a prova de como a saúde tem sido uma das 
prioridades da gestão. “Isso nos motiva a trabalhar por muito mais 
conquistas”, finaliza o prefeito Uilas. 

  A prefeitura reformou totalmente e praticamente reconstruiu da Unidade Mista 
Maria Eliziária Paes, que ganhou um bloco cirúrgico para procedimentos de vesículas, 
hérnias e outras intervenções. “Alagoinha foi contemplada com o planificaSUS. Foi 
construído o posto avançado de apoio à unidade básica de saúde Bom Sucesso no 
povoado de Barriguda e a UBS está totalmente equipada”, revela o prefeito Uilas. 

   Alagoinha trabalha com afinco e consegue fortalecer a atenção primária e 
melhorar o atendimento de Saúde ao cidadão. Torna-se referência, onde todos os 
programas de saúde foram mantidos e desenvolvidos. 

Ações para todosAções para todos

Página 03



EducaçãoEducação

  Ser referência em Educação é uma das metas de Alagoinha. Para 
assegurar excelentes resultados, a gestão tem trabalhado no aprimoramento do 
ensino ofertado e na ampliação das iniciativas com foco no aprendizado dos 
estudantes. 
  Ações foram intensificadas nos últimos anos. Houve a entrega das 
atividades pedagógicas para os alunos da Rede Municipal de Ensino e mais 400 
kits para alunos da Educação Infantil do município. Foi feita a distribuição de mais 
de 2.500 kits de alimentação escolar para alunos e 200 kits para os alunos do EJA. 
  Ações são exemplos, como o Ecos da Leitura, a premiação anual dos 
destaques do SAEPE e homenagem aos professores dos 2°, 5° e 9° anos do ensino fundamental. 
  Os alunos das escolas do município das turmas do 1º e 2º ano receberam os almanaques do 
programa Criança Alfabetizada. O aluno Breno Ferreira ficou na 1º colocação geral em todo o Brasil entre 
mais de 19 mil participantes na avaliação Somos Educação e a Secretaria também implantou o Ler Estímulo. 
  O 7 de setembro em 2019 foi destaque total, com sucesso. Houve ainda a Semana da Leitura 2019 e 
Alagoinha foi destaque no IDEPE, ficando em 3º lugar na região em crescimento dos Anos Finais. Os alunos 
receberam os kits do programa Acerta Brasil. O transporte dos estudantes foi garantido e houve o São João 
nas Escolas. Teve ainda o concurso Ler Bem 2019 e diversas ações pedagógicas para os alunos da rede 
municipal de ensino. Na Pandemia, os profissionais e mestres da educação também se depararam com um 
grande desafio: ensinar a distância. Isso, eles estão fazendo com maestria.

Sempre presenteSempre presente
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Assistência SocialAssistência Social

Reforço alimentar 
e assistência

  São muitas ações 
tais como: 2 600 famílias 
cadastradas no programa de 
d i s t r i b u i ç ã o  d e  c e s t a s 
básicas. Houve a entrega de 
centenas de enxovais para 
gestantes de baixa renda. 
3 7 0  f a m í l i a s  f o r a m 
cadastradas no Programa 
Leite Para Todos, com a 
distribuição de mais de 1 500 litros de iogurte. 

  A Assistência Social 
é uma área imprescindível em 
Alagoinha, onde a prefeitura 
atende as comunidades, as 
famílias e as crianças em 
situação de vulnerabilidade. 

  Outro importante evento foi o Projeto Criança Feliz, organizado pela 
Secretaria de Assistência Social. Houve a III Conferência Municipal de Políticas 
para as Mulheres, inauguração da sede do Projeto Criança Feliz. Realizou a 
Semana da Pessoa com Deficiência, Curso de Flores e Arranjos e uma série de 
ações para fortalecer a cidadania em todo o município.

  Entrega de lembrancinhas juninas para os membros do “Grupo 
Renascer na Melhor Idade” e distribuição de kits de proteção individual para 
pessoas que trabalham nos comércios locais que estão funcionando sob 
autorização. Três mil famílias receberam peixes na Semana Santa. Aconteceu 
também a campanha “Basta de Violência contra a Mulher”. A Assistência fez a 
posse dos conselheiros tutelares, realizou a Conferência da Pessoa Idosa, 
oficina de confecção de enxovais, 1º Seminário da Terceira Idade alusivo ao dia 
Internacional da Pessoa Idosa e realizou a 4ª Edição do “Barbeiros ação”, para 
dar um trato no visual das crianças. 

Reforço alimentar 
e assistência
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Zona RuralZona Rural

Ações para o 
homem do campo 

  O homem do campo produz e desenvolve a nossa cidade todos os dias com o 
seu trabalho. Com a intenção de auxiliar os pequenos produtores rurais, a gestão realiza 
o serviço de ensilagem, com a cessão de um trator. A comunidade colabora, como é o 
exemplo de dona Eurides e dona Telma, duas irmãs que “adotaram” a praça pública no 
Distrito de Perpétuo Socorro. 
 A prefeitura também fez de forma intensiva os trabalhos de recuperação da 
estrada que liga a PE-217 às comunidades rurais de Barriguda, Laje do Carrapicho e 
Bom Sucesso. Houve a manutenção da estrada vicinal que liga o Distrito de Perpétuo 
Socorro à comunidade do Sítio Cafundó. Foram soltos 10 mil alevinos (filhotes de peixe) 
nos maiores reservatórios de água do município que devido ao período de chuvas estão 
em sua capacidade máxima. 
 T e v e  a i n d a  o 
patrolamento em várias 
comunidades, como nas 
es t r adas  de  Ca fundó , 
Minador, Torrões, Mulungu 
dos Inácios, Bom Sucesso, 
Campo do Magé e Perpétuo 
Socorro e parte do trecho 
que liga Alagoinha ao distrito 
de Perpétuo Socorro e 
Jenipapinho. 

  O trecho que liga a comunidade de Alverne ao distrito de Perpétuo Socorro 
também foi recuperado e houve o 1º Encontro Municipal das Comunidades Quilombolas 
de Alagoinha. A cidade recebeu 17 visitantes da Alemanha que representam uma 
organização dos bispos Católicos Alemães. 

 O  p r o g r a m a 
Garantia Safra foi fortalecido 
e mais de 900 agricultores já 
são aprovados pelo programa que funciona por meio do governo federal e Prefeitura 
Municipal.

  A secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Prefeitura de Alagoinha 
esteve no vigésimo sétimo Agrinordeste. A estrada que liga Limeira ao Quilombola laje do 
Carrapicho também foi renovada, bem como foi feito o Cadastro Ambiental Rural 
Quilombola com o apoio da gestão pública. Foi finalizada a recuperação da estrada do 
sítio Bom Sucesso. 
  A comunidade do Carrapicho foi beneficiada com o programa de palmas 
forrageiras. O Programa “Água para Todos” foi implantado junto com a Cáritas. Houve a 
final do Campeonato de Futsal Rural Série B, em Socorro e o lançamento do Programa 
Água Doce, contemplando 9 comunidades da região com sistemas de dessalinização. 
Aconteceu ainda a distribuição das raquetes de palmas para os agricultores do 
município, no Sítio Cafundó, totalizando dezenas de ações em apoio ao homem do 
campo.

Ações para o 
homem do campo 
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ObrasObras

Em todo lugar

  Obras de saneamento foram realizadas na extensão da COHAB II à Rua Professor 
José Pereira de Melo (popularmente conhecida como rua do Matador). Na área também foi 
construído um canal para o escoamento de águas das chuvas. 

  Foram feitos ainda a pavimentação da rua principal de Carrapicho e o Programa 
Prefeitura nos Bairros chegou a várias localidades, como a comunidade de Carrapicho. A 
construção da praça do Distrito de Perpétuo Socorro, a praça Padre José França foi um 
sonho realizado pela atual gestão. Uma obra com mais de 800 metros quadrados com 
canteiros, praça de convivência, de contemplação e de eventos, além de área verde. A 
Iluminação Pública chegou a várias ruas, a exemplo da rua Luis Osmundo Galindo, 
popularmente conhecida como Rua 7 de Setembro. A primeira casa de Alagoinha foi 
reformada, um patrimônio cultural do município restaurado. São diversas obras 
estruturadoras que transformam o município e mostram todo o trabalho do atual governo.

  A Praça do Campo do Magé foi inaugurada, uma antiga reivindicação dos 
moradores. A ponte no bairro do Machuca foi concluída e a Praça de Pindoba foi construída, 
beneficiando as comunidades. A Escola do Campo do Magé é um símbolo da gestão. São 9 
salas de aula, biblioteca, área para cozinha e mais de 100 alunos tendo acesso a uma 
educação de qualidade. A Escola Roque Geraldo de Melo, uma das maiores no município, 
está pronta para os alunos do município e contará com turmas desde educação infantil até o 
fundamental. 
  Houve a limpeza e ampliação da Lagoa do Peri-Peri. A conclusão do calçamento no 
Povoado de Carrapichinho, os serviços de melhoria do saneamento básico da rua Capitão 
Zacarias de Lira Paes e da rua Manoel Izidoro de Assis. No local também foi construído um 
novo calçamento. O prefeito também fez, no bairro do Coqueiro, a reforma e instalação de 
Chafariz do “Caldeirão do Padre”, um parque infantil para as crianças. As obras de 
saneamento e construção da ponte na rua conhecida como Rua da Pedra e a recuperação 
da praça da rua Padre João Ribeiro, também se destacam. 

  As Secretarias de Obras e de Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente concluíram as obras de 
calçamento que totalizam mais de 3.992m², sendo 
670m linear de rua pavimentada. Com esse 
serviço, foram calçadas as ruas Capitão Zacarias 
de Lira Paes, Tarcízio Bezerra Galindo, José Primo 
da Silva e Rua da Lagoa. 

  A prefeitura teve o orgulho de entregar a tão sonhada praça da comunidade de São 
José do Alverne, uma obra com mais de 700m² de extensão. Nos bairros, foram realizados 
mutirões para a retirada de sobras de material de construção, além das ações de podas de 
árvores, capinação, aplicação de herbicidas e varrição de pavimento. A gestão entregou 78 
kits (máscaras, camisas e calças) para os garis. O conserto de ruas beneficiou uma área 
localizada por trás da Rua das Angélicas (rua Brasilino Baia de Lima). 

  Uma extensa agenda bem planejada de 
ações vem resultando na realização de obras em 
vários pontos do município, beneficiando toda a 
população.

Em todo lugar
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EsportesEsportes

Cultura e Eventos 

  A Capoeira é arte e, em Alagoinha, o grupo de capoeira Cangaço Cordão de Ouro, liderado pelo 
professor José Rosenir, mais conhecido como “Seu Neném”, realiza um lindo projeto social que além 
de ser uma atividade de lazer e autoconhecimento, também tem tirado jovens das drogas. 

  Muita música, dança e talentos no VI Encontro de Bandas e Fanfarras, evento que aconteceu 
organizado pela Sociedade Musical Nossa Senhora da Conceição. Houve ainda o 1º Encontro Municipal 
das Comunidades Quilombolas de Alagoinha, com grande festa, num evento muito antes da pandemia, 
onde aconteceram apresentações culturais e musicais das comunidades quilombolas. 

 A grande final do 11º Campeonato Municipal de Futebol de Campo consagrou, no Juvenil, a 
equipe do Flamenguinho de Carrapicho. Já na final do Titular, os Spartanos venceram e se tornaram os 
campeões. Alagoinha inaugurou o observatório astronômico em homenagem aos 96 anos do fenômeno 
chamado “O dia do estrondo”, dia em que caiu um meteorito em Alagoinha. 

  O Campeonato Municipal de Futebol Master foi parar nos pênaltis e quem levou a melhor foi a 
equipe do MECA que venceu o PSG (6x5). A competição contou com a participação de 5 equipes do 
município. 
  Já na final do Campeonato de Futsal Rural Série B, em Socorro, foi um jogo bastante disputado 
por duas equipes com muito talento e determinação. Na disputa entre as equipes da Juventus de Socorro e 
Flamengo de Carrapicho, quem levou a melhor foi a Juventus que acabou se tornando campeã. 

  A final do 1º Campeonato Municipal de Bairros de Voleibol Misto aconteceu com a iniciativa da 
Prefeitura Municipal de Alagoinha através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes. A gestão sempre 
busca apoiar e incentivar a prática de esportes e a valorização dos atletas locais. 

  Esportes, Cultura e Eventos andam atrelados. A prefeitura investe maciço para oportunizar a 
todos a prática de esportes em diversas modalidades e a diversão, antes mesmo da pandemia. 

  Este ano, o São João das Escolas foi de forma remota, mas com muita emoção. Já a final do 
Campeonato Municipal de Futsal Master e do Campeonato Municipal de Futsal “Série A” foi disputada. No 
primeiro jogo, quem saiu vencedora foi a equipe do Náutico da Pindoba e no segundo jogo, a campeã foi a 
WILDBEST  . Alagoinha investe nos esportes, em sua cultura e nos eventos.  

  Este ano não houve o tradicional São João, mas a prefeitura fez a entrega de lembrancinhas 
juninas para os membros do “Grupo Renascer na Melhor Idade”. A entrega foi realizada em cada 

domicílio na sede do município e no Distrito de Perpétuo Socorro. 

Cultura e Eventos 
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