365

dias

Foram 365 dias de muito trabalho, dedicação e responsabilidade. Dias intensos de planejamento, de decisões difíceis a serem
tomadas, de prioridades a serem elegidas, de busca por projetos e
recursos que pudessem gerar a possibilidade de atender às necessidades de cada cidadão e de cada cidadã serra-talhadense.
Nesse ano podemos dizer que nos aprofundamos quanto a conhecer cada canto de nossa cidade, para que pudéssemos planejar
as ações, os projetos que pretendemos executar ao longo dos próximos anos, ao mesmo tempo em que nos colocamos a serviço para
darmos continuidade aos projetos bem traçados e já iniciados na
gestão anterior.
Foi com a colaboração de toda uma equipe de mais de 3 mil
servidores que conseguimos dar passos indiscutivelmente importantes para o desenvolvimento do nosso Município. Desse modo,
faz-se necessário o agradecimento a todos (as), bem como externar o desejo de que possamos dar continuidade a esse governo de
conquistas e de sucesso.
Por fim, fica o compromisso de continuarmos a gestão com o empenho que iniciamos em janeiro de 2021, com a esperança de que
conseguiremos realizar o que planejamos, de que daremos mais
qualidade de vida a todos (as), porque “Cuidar de Você” continua
sendo a nossa grande missão.
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AGRICULTURA
E RECURSOS
HÍDRICOS

AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

O fortalecimento da agricultura familiar e o acesso à água para as famílias rurais são prioridades da
gestão municipal, que em 2021 implementou diversas ações, como a perfuração de poços artesianos,
inauguração de 07 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água, recuperação das estradas rurais,
disponibilização de assistência técnica, distribuição
de mais de dez mil mudas nativas e frutíferas, fortalecimento da carcinicultura (criação de camarão), renovação de CCU’s, entrega de DAP’s, implantação da
Sala da Cidadania e assinatura da ordem de serviço
do Assentamento Virgulino Ferreira.

MAIS DE 10 MIL MUDAS DOADAS
PELO PROGRAMA SEMEAR
Criado no último mês de março com o
objetivo de reestruturar a Sementeira Municipal, o Programa SEMEAR é destinado à
distribuição de mudas para a população
em geral, empresas, instituições de ensino e órgãos públicos, contribuindo com a
recuperação de matas ciliares e áreas degradadas, reflorestamento da Caatinga,
arborização urbana e instalação de sistemas agroflorestais. Em 2021 foram doadas
mais de 10 mil mudas nativas e frutíferas à
população de Serra Talhada e municípios
vizinhos.

DOCUMENTAÇÃO RURAL E SOLICITAÇÃO
DE RECURSOS JUNTO AO INCRA

Entregamos 215 CCUs (Contrato de Concessão de Uso) e renovamos 90 DAPs (Declaração
de Aptidão ao Pronaf) de assentados rurais. Além disso, a Secretária de Agricultura solicitou
junto ao INCRA a liberação de aproximadamente R$ 2 milhões em créditos para as famílias
assentadas no Município.
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PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AOS
AGRICULTORES

A Secretaria de Agricultura lançou o Programa
de Assistência Técnica ao Agricultor (PAST), com
equipe técnica formada por engenheiro agrônomo, engenheiro de pesca, geólogo, veterinários,
técnicos agrícolas e técnicos em zootecnia. O Programa tem como objetivo ofertar assistência técnica em toda zona rural. Já foram atendidas mais
de 380 famílias.

RECUPERAÇÃO DAS
ESTRADAS DA ZONA RURAL

INAUGURAÇÃO DA SALA DA
CIDADANIA

Espaço de atendimento aos agricultores assentados
rurais. No local são disponibilizados os seguintes serviços: atualização cadastral, emissão de declaração de
assentado, emissão de guia de pagamento das linhas
de créditos, requerimento de emissão de DAP, solicitação de RB e CCU, solicitação e digitação dos projetos
das linhas de créditos do INCRA, além de outros serviços dentro das áreas dos projetos de assentamentos.

ASSINATURA DA ORDEM DE
SERVIÇO NO ASSENTAMENTO
VIRGULINO FERREIRA
Foi assinada a ordem de serviço para construção de 42 casas no Assentamento Virgulino Ferreira.
O valor ultrapassa R$1.400.000,00 reais. Com as novas residências, os assentados beneficiados terão moradia digna e mais qualidade de vida.
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AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

A Secretaria de Agricultura intensificou o serviço
de recuperação das estradas rurais, proporcionando melhor trafegabilidade e escoamento da produção, beneficiando dezenas de comunidades e
milhares de pessoas.

AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

SISTEMAS SIMPLIFICADOS

Fortalecendo o abastecimento de água na zona rural, a Secretaria de Agricultura e Recursos
Hídricos já entregou 7 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água nas comunidades de
Veneza, São José, Várzea Grande, Jatobá de Cima, Jatobá de Baixo, Timorante e Xique-Xique,
levando água para mais de mil serra-talhadenses.
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AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

Somente no ano de 2021 foram perfurados
mais de 50 poços artesianos nas comunidades
rurais, beneficiando centenas de pessoas.

POÇOS
ARTESIANOS
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ADMINISTRAÇÃO / TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

ADMINISTRAÇÃO

Mais de 70 concursados convocados em 2021

Em 2021, através da Secretaria Municipal de Administração, a Prefeitura de Serra Talhada
realizou a convocação de 73 servidores aprovados no último concurso público realizado pelo
Município. Entre os novos convocados, 42 já tomaram posse, renovando o funcionalismo municipal e reforçando a qualidade dos serviços prestados à população. Além da convocação
dos concursados, a Secretaria de Administração realizou Processo Seletivo Simplificado Unificado para as secretarias de Obras e Infraestrutura, Serviços Públicos e Agricultura e Recursos
Hídricos, somando mais de 160 contratos temporários.

TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE
ADESÃO AO
PROGRAMA
TIME BRASIL
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A Prefeitura de Serra Talhada aderiu em 2021 ao Programa Time Brasil - Transparência e Integridade em
Estados e Municípios, que será implementado através da Secretaria de
Transparência, Fiscalização e Controle, em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU). O Time
Brasil tem como objetivo combater a
corrupção (Eixo Integridade), desenvolver instituições responsáveis (Eixo
Transparência) e garantir a tomada
de decisões inclusivas e participativas
em todo o País (Eixo Participação), em
alinhamento com a Agenda 2030, que
trata sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

365
dias

SERVIÇOS PÚBLICOS

A Secretaria de Serviços Públicos atua para manter a cidade limpa, funcional e organizada
para atender à população. Entre as ações implementadas, a gestão investiu na limpeza pública, recomposição de pavimento, saneamento básico e iluminação de LED.

Através do Programa Ilumina Serra, a Gestão
Municipal está substituindo todas as lâmpadas comuns por luminárias de LED. Já foram
instaladas mais de 2.000 lâmpadas LED em
diversos bairros, como Caxixola, Borborema e
Vila Bela, que estão completamente lediados.
A ação beneficiou também os bairros Baixa
Renda, Sem Teto, Alto da Conceição, AABB,
Tancredo Neves, José Tomé de Souza, São
Cristóvão, Bom Jesus e Nossa Senhora da Penha, além das praças dos distritos de Luanda
e Bernardo Vieira. Mais 500 lâmpadas estão
sendo instaladas no Bairro Bom Jesus. As luminárias LED são mais eficientes, modernas,
econômicas e duráveis.

EXTENSÃO DE
SANEAMENTO
BÁSICO

365
dias

A importância do saneamento básico começa por sua
influência na saúde, qualidade de vida e desenvolvimento
da sociedade como um todo. Pensando assim, o governo
municipal já realizou em 1 ano a implantação de mais de
2.100 metros de rede nova de saneamento básico, melhorando assim a qualidade de vida dos moradores.

Mais de 2.800 M² de
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO
9

SERVIÇOS PÚBLICOS

INSTALAÇÃO DE MAIS DE
2.000 LÂMPADAS DE LED

ASSISTÊNCIA SOCIAL,
MULHER E CIDADANIA

ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA

REABERTURA DA COZINHA
COMUNITÁRIA DO MUTIRÃO

Com a reabertura da Cozinha Comunitária do Mutirão estão
sendo atendidas 55 famílias, contemplando 210 pessoas que
se encontram em vulnerabilidade social e insegurança
alimentar e nutricional.

PALESTRAS DE PREVENÇÃO AO USO DAS DROGAS

Palestras socioeducativas realizadas pelos profissionais do CAUD – Centro de Atendimento a
Crianças e Adolescentes Usuários de Drogas sobre a prevenção ao uso das drogas em escolas
da zona rural e urbana.
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XIII CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Realização da XIII Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema: “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado com Financiamento Público, para enfrentar as desigualdades e garantir a Proteção Social”.

Campanha de enfrentamento à violência
doméstica contra a mulher e celebração
dos 15 anos da Lei Maria da Penha, com
o tema: “Sou sertaneja, sou arretada, não
aceito violência”. Aconteceram palestras, blitz educativa, veiculação de vídeos e cards, com participação e apoio de
agentes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

ENCONTRO DE GESTANTES DO
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Palestras socioeducativas com o objetivo de proporcionar informações sobre o período gestacional e sobre a importância do aleitamento materno.

DIA NACIONAL DE LUTA DA POPULAÇÃO
EM SITUAÇÃO DE RUA
Campanha de mobilização e sensibilização da sociedade sobre os direitos da população em
situação de rua.

VISITA DA EQUIPE DO SELO UNICEF E A OSCIP AVSI
BRASIL AO NUCA DE SERRA TALHADA
Serra Talhada é um dos municípios contemplados com o “Projeto Unicef”, em resposta à COVID-19
no Semiárido brasileiro. Projeto em parceria com a
ONG AVSI Brasil, realizaram ações que viabilizaram
o retorno seguro das nossas crianças e adolescentes às aulas.

365
dias
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ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA

AGOSTO LILÁS

RESGATE DO FOLCLORE BRASILEIRO

ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Vila Bela realizou o projeto “Resgatando Cultura com o Folclore Brasileiro”, com os usuários e a rede socioassistencial. O objetivo
foi trabalhar atividades diversas sobre o Folclore, Lendas e Mitos, possibilitando que as novas
gerações conheçam os valores culturais e a sua importância.

CRIAÇÃO DA ZONA LILÁS
A Lei 1.849/2021 instituiu a Zona Lilás no
Município, sendo um importante instrumento de fortalecimento da Política para
a mulher serra-talhadense, haja vista
que os recursos arrecadados serão destinados para a realização de programas
e projetos voltados à promoção dos seus
direitos.

SEMANA DO IDOSO

Realizada no período de 01 a 08 de outubro, com o objetivo de instigar na sociedade o sentimento de respeito e
valorização da Pessoa Idosa, por meio de entrevista nas rádios, blitz educativa, Caravana dos Direitos da Pessoa Idosa,
Ação Intergeracional com Apresentações culturais, 1ª Mostra do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
da Pessoa Idosa, veiculação de cards e vídeos, dentre outras atividades.

SEMANA DA
CRIANÇA
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Ações recreativas para as crianças dos bairros Caxixola,
Mutirão e Vila Bela, que comemoraram o Dia das Crianças
com muita alegria, brincadeiras e diversão.
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A I Feira Agroecológica de Segurança Alimentar e Nutricional foi realizada no dia 27 de novembro, no bairro Vila Bela, com o objetivo de
expor e comercializar produtos como frutas,
verduras, tubérculos e carnes, produzidos por
famílias da agricultura familiar.

PROJETO CONSCIÊNCIA,
COR, ARTE E
EMPODERAMENTO
As ações aconteceram ao longo do mês de
novembro em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, com o objetivo de conscientizar
a sociedade sobre a importância e valorização
da cultura negra dentro da sociedade.

ENTREGA DE KITS DO
PROGRAMA CRIANÇA
FELIZ
A equipe técnica do Programa Criança Feliz
recebeu kits contendo camisas de proteção
UV, bonés e protetor solar.

I ENCONTRO COM A
REDE LGBT DO INTERIOR
DE PERNAMBUCO E
O MOVIMENTO LEÕES
DO NORTE
O encontro promoveu o conhecimento e
dialogo sobre a legislação de proteção à população LGBTQIA+, com o objetivo de construir estratégias de promoção a cidadania e
discutir a construção de um plano de efetivação de políticas públicas e a formação de
profissionais que trabalham com a garantia
de direitos no município de Serra Talhada.

I CAMINHADA DA FAMÍLIA – DIGA
NÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
A Caminhada da Família – Diga Não à Violência contra a Mulher teve como objetivo mobilizar
as famílias e a sociedade em geral na luta pelo
fim da violência doméstica contra as mulheres.
O evento teve o apoio do CEAM – Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Secretaria
de Saúde, Secretaria de Esporte e Lazer e Colégio
Domínio, bem como do grupo de mulheres Arretadas do Sertão.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA

I FEIRA AGROECOLÓGICA
DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E
NUTRICIONAL

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E
TURISMO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

A Prefeitura de Serra Talhada vem trabalhando para fortalecer cada vez mais
o desenvolvimento econômico e o turismo da cidade e região. Em um contexto
de pandemia e crise econômica mundial, a gestão se reinventa, apoiando os
empreendedores locais e atraindo novos investimentos. Nesse sentido, diversas
ações foram implementadas em 2021:

O Oxe! SerraTem é uma plataforma virtual onde empreendedores, comerciantes
e prestadores de serviços podem divulgar
seus negócios gratuitamente. A plataforma
está disponível no endereço:
https://oxeserratem.ntist.com.br
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LANÇAMENTO
DA PLATAFORMA
VIRTUAL “OXE!
SERRATEM”
365
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AMPLIAÇÃO
DO PÁTIO DA
FEIRA LIVRE

Construção de área coberta do Pátio da Feira Livre, com
o intuito de promover maior
conforto e comodidade para
os feirantes e clientes.

INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO
SITE BORA PERNAMBUCAR
Divulgação do potencial turístico do município
nas plataformas do Governo do Estado visando
atração de turistas mundo afora, no site:
https://www.meudestinobrasil.com.br

Foram realizadas visitas técnicas às pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor para realização dos cadastros no sistema e divulgação de cursos e qualificações.

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE BIOSSEGURANÇA EM
MAIS DE 300 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
Foram disponibilizados consultorias gratuitas aos empreendimentos para implantação de
protocolo de biossegurança, realizadas visitas técnicas para orientação de medidas de enfrentamento à Covid-19 em mais de 300 estabelecimentos comerciais, incluindo bares, restaurantes e hotéis do Município, além de certificação dos estabelecimentos cumpridores das
medidas sanitárias.

CONEXÃO EMPREENDEDORA:
MULHERES EM NOVO TEMPO
Programa de orientação e consultoria para mulheres empreendedoras patrocinado pela
Sala do Empreendedor, com o intuito de alavancar e promover a inovação dos negócios empreendidos por mulheres.

CURSO DE CAPACITAÇÃO
PARA OS COLABORADORES
DO ABATEDOURO MUNICIPAL

Treinamento ofertado para os atuais colaboradores,
com o objetivo de prepará-los para concorrer às futuras vagas ofertadas pela concessionária que detém
exclusividade no abate de animais para consumo humano em Serra Talhada.
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dias

15

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

REALIZAÇÃO DE CADASTROS NO CADASTUR

CASOS DE SUCESSO DE EMPRESAS LOCAIS
Município realiza ações para divulgar o Microempreendedor Individual e a sua contribuição
para o Município como fonte geradora de emprego, renda e desenvolvimento econômico, assim como a importância da formalização dos pequenos negócios.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

SALDO POSITIVO
DE EMPREGOS

Serra Talhada apresenta saldo positivo na geração de emprego em 2021
segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A
capital do Xaxado gerou mais de 3.000 vagas formais até novembro,em
outubro foi o 2º lugar na geração de emprego no Sertão de PE.

SERRA TALHADA
RECEBEU O PRÊMIO
SALA + EMPREENDEDORA
DO SEBRAE
16
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FUNDAÇÃO CULTURAL
Retomada das atividades culturais
mediante protocolos da Covid-19

Através da Fundação Cultural, a Prefeitura de Serra Talhada retomou as atividades culturais
seguindo todos os protocolos sanitários da Covid-19. Foram diversas as ações implementadas
de fomento à cultura em 2021:

ENCANTOS
DA CONCHA

Projeto idealizado para retomada
das atividades na Concha Acústica, com música, dança, atrativos
artesanais e religiosidade dentro
de um mesmo ambiente. O objetivo é proporcionar mensalmente
um espaço de encontro entre famílias e amigos no Marco Zero da
cidade.

Realizada de 23 a 26 de novembro, a Festa Literária de Serra Talhada 2021 celebrou a cultura popular através da literatura, música, dança, cinema e teatro na Estação do Forró. A FLIST
promove o encontro de vários segmentos dentro de um projeto arrojado, envolvendo alunos,
professores e público em geral. O projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc (LAB), em
parceria com a sociedade civil.

365
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FUNDAÇÃO CULTURAL

FLIST CELEBRA A
CULTURA POPULAR

MOSTRA
DE TEATRO
E DANÇA
DO PAJEÚ

A Mostra constitui um escoamento das artes cênicas em
Serra Talhada, sedimentando a cidade como polo cultural e
colocando nossos artistas na vitrine do estado de PE. Além
disso, cria mecanismo de geração de renda e formação de
plateia. Aproximadamente 12 grupos participaram da ação,
com mais de 50 artistas e técnicos envolvidos. Projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc (LAB), em parceria com
a sociedade civil.

A Caravana Cultura Viva é o resgate da
cultura popular. Com formato simples, levamos dança, música, teatro e poesia à população dos bairros e de todos os distritos de
Serra Talhada.

CARAVANA
CULTURA VIVA

TEM ARTISTA
NA FEIRA

Com mais de 176 artistas cadastrados, o projeto
possibilita a apresentação de artistas locais na Feira
Livre, gerando oportunidade de trabalho e renda para
o segmento, duramente atingido na pandemia.

ESCOLA DE ARTES E OFICINAS DE ARTES

FUNDAÇÃO CULTURAL

A Escola de Artes Antônia Pereira disponibiliza cursos de corte e costura para a população
gratuitamente. E o Programa Oficina de Artes promove oficinas de Danças Populares, Canto e
Coral, Contação de Estórias, Iniciação ao Teatro, Capoeira, Desenho Artístico e Pintura em Tela,
Pintura em Pedras e Percussão para adolescentes e adultos em diversos pontos da cidade,
como Estação do Forró, Museu do Cangaço e CEU das Artes.

TEMPORADA DE CINEMA

Mais de 3.000 pessoas já foram contempladas pelas Temporadas de Cinema no CEU das
Artes, na Caxixola. Mostrar a arte da tela grande para a comunidade é de fundamental importância para a valorização e formação cultural da população serra-talhadense.

SEMINÁRIO SERTÃO, BEATOS E CANGACEIROS
Realizado de modo virtual para um público de aproximadamente 5 mil expectadores em
diversas plataformas, o evento promoveu Mesas de Diálogos com especialistas e mestres da
cultura popular, ligados ao tema do Cangaço. Projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc
(LAB), em parceria com a sociedade civil.
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SEXTA NA CASA: RECITAL
DE POESIA E VIOLÃO

PASSEANDO PELA
HISTÓRIA

O projeto reúne poetas e declamadores todas
às sextas-feiras na Casa da Cultura, atraindo a
população para visitar e prestigiar o local, que
é referência na cultura da cidade.

O projeto leva alunos e professores das escolas públicas para conhecer os pontos históricos de Serra Talhada. As visitas guiadas
ocorrem em período escolar, possibilitando
interação na grade curricular.

TRIBUTO A VIRGOLINO –
A CELEBRAÇÃO DO
CANGAÇO
Em virtude da Covid-19, a 9ª edição do Massacre de Angico – A Morte de Lampião foi adaptada para formato virtual em 2021, alcançando
diversos públicos. O espetáculo reúne um empório de várias linguagens artísticas: música,
dança, artesanato, cinema, recitais, cantoria
e teatro. Projeto realizado com recursos da Lei
Aldir Blanc (LAB), em parceria com a sociedade
civil.

PASSEIOS VIRTUAIS
PELOS MUSEUS
Projeto mostra virtualmente os museus da
cidade, levando os visitantes a um passeio
por episódios históricos com guiamento especializado. Com isso, Serra Talhada entra
no calendário turístico de PE. Projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc (LAB), em
parceria com a sociedade civil.

BIRÔ DE ATENDIMENTO AO ARTISTA

CONCURSO
DE POESIA
SOLIDÔNIO
LEITE
Realizado pela Prefeitura Municipal em parceria com a Academia Serra-talhadense de Letras,
o concurso teve mais de 140 inscrições de alunos e alunas do Ensino Fundamental II e Ensino
Médio das redes pública e privada do Município de Serra Talhada, com temas e gêneros livres.
Os vencedores foram premiados com kits de livros, medalhas, tablets e certificados.

365
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FUNDAÇÃO CULTURAL

Aberto diariamente na Casa da Cultura, o Birô de Atendimento orienta os artistas na elaboração e inscrição de projetos culturais. Mais de 100 artistas já foram beneficiados pelo Birô de
Atendimento em 2021.
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FUNDAÇÃO CULTURAL
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EDUCAÇÃO
Gestão investe quase
R$ 7 milhões na Educação

ORDEM DE SERVIÇO DA REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO CÔNEGO TÔRRES
O Colégio passará a contar com 17 salas de aula, laboratório de informática, laboratório de ciências, sala
de dança, sala de professores, biblioteca, auditório
com camarim, piscina com vestiário, sala de Atendimento Educacional Especializado – AEE, quadra esportiva, refeitório padrão fnde 12 salas, coordenação,
diretoria, sanitários para alunos(as) nos dois pavimentos, sanitários para professores (masc. e fem.),
depósito da banda, guarita de acesso, estacionamento interno, secretaria com arquivo, almoxarifado

INVESTIMENTO: R$ 2.118.711,50

PROGRAMA
PROFESSOR CONECTADO

Programa Professor Conectado tem a finalidade de apoiar os professores durante a execução das atividades remotas, sejam elas realizadas através de plataforma educacional e/ou
aplicativo, implementado através da Lei Nº 1.838, de 17 de junho de 2021.

VALOR MENSAL DO INVESTIMENTO: R$ 57.330,00

EDUCAÇÃO

BÔNUS PARA OS
PROFESSORES NA FLIST

Incentivo para 659 professores efetivos e contratados, equipes pedagógicas e gestores escolares, para aquisição de livros na Feira Literária de Serra Talhada-FLIST.

INVESTIMENTO DE R$ 165.000,00.
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PROGRAMA SEGUE O FLUXO
O Programa Segue o Fluxo garante a distribuição gratuita de absorventes, para alunas, objetivando reduzir o número de faltas escolares durante o ciclo menstrual das alunas e reduzir
a desigualdade.

TOTAL DE ALUNAS: 1.999
VALOR MENSAL DO INVESTIMENTO: R$ 14.492,75

365
dias

A escola passará a contar com 10 salas de aula,
laboratório de informática, biblioteca, sala de
Atendimento Educacional Especializado – AEE,
Sala de Professores, espaço coberto multiuso, Refeitório, diretoria, secretaria com arquivo, almoxarifado, banheiros para professores (masc. e fem.),
banheiros para alunos nos dois pavimentos.

INVESTIMENTO: R$ 2.171.545,47
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EDUCAÇÃO

ORDEM DE
SERVIÇO DA
ESCOLA FAUSTO
PEREIRA

REFORMA E
AMPLIAÇÃO
DE ESCOLAS

• Reforma das escolas São Joaquim (Fazenda
Cacimbinha), Osvaldo Godoy (Fazenda Chocalho)
Manoel Gomes (Fazenda Barreiros) e João de Souza
Leite (Fazenda Malhada do Juá).

VALOR INVESTIDO: R$ 109.107,06
• Reforma e Ampliação da Escola Municipal Silvino
Cordeiro (Fazenda Nova).

VALOR INVESTIDO: R$ 65.684,99
• Reforma e Ampliação da Escola Municipal Antônio
Medeiros (Bairro Borborema).

VALOR INVESTIDO: R$ 129.302,19
• Construção e pintura do muro da Creche Anny Karoline (Bairro Cohab).

VALOR INVESTIDO: R$49.185,99

EDUCAÇÃO

• Reforma da quadra da Escola Antônio Firmino de
Lima (Distrito de Varzinha).

VALOR INVESTIDO: R$ 22.579,51
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EDUCAÇÃO

365
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PROGRAMA CUIDANDO
DA INFÂNCIA

Reestruturação das Creches municipais com os seguintes serviços: reforma dos ambientes,
pintura personalizada com ilustrações infantis e pedagógicas, aquisição de mobiliários, material de limpeza e de higiene pessoal, apoio pedagógico e outros serviços.

OFERTA DE APOIO FINACEIRO
PARA AS ESCOLAS – PAFE

Disponibilização de recurso financeiro, de acordo com a quantidade de alunos de cada unidade escolar, exclusivamente para aquisição de material de expediente. Investimento: 1ª Parcela R$ 96.218,00 / 2ª Parcela: R$ 123.743,00.

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
ESCOLAR – PROAME

Aquisição de mobiliários e equipamentos para as creches e escolas da Rede Municipal de
Ensino. O Programa foi dividido em duas etapas. Investimento Total: R$ R$ 1.240.061,05.

PROGRAMA MINHA ESCOLA
MAIS TECH

EDUCAÇÃO

Aquisição de Kits tecnológicos para às creches e escolas (do campo e da cidade). A primeira
etapa foi concluída, sendo beneficiadas: 30 escolas do campo, 9 creches e 9 escolas de sede
de distrito.

AMPLIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS
DO CAEE

Parceria com instituições de ensino superior para selecionar 76 estagiários para o Centro de
Atendimento Educacional Especializado dos cursos de Pedagogia e Letras para auxiliar os professores no desenvolvimento de aulas para 112 estudantes com deficiência.
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AUTARQUIA EDUCACIONAL
DE SERRA TALHADA (AESET)
AESET conquista novos cursos

Em 2021 a AESET conquistou a aprovação de 03 novos cursos de pós-graduação: Historiografia do Nordeste, Ensino das Ciências e Língua Brasileira de Sinais (Libras). Outra conquista comemorada é o recredenciamento da instituição ao Programa Institucional de Pós-graduação,
obtendo autorização do CEE-PE para os cursos de especialização em Ciências Ambientais,
Educação Física Escolar, Ensino da Matemática, História Geral e Letras e Literatura.
No total, são oferecidos 17 cursos de licenciatura, bacharelado e pós-graduação nas faculdades FAFOPST, FACISST e FACHUSST.

Bacharelado: Educação Física, Serviço Social e Psicologia.
Pós-graduação: Ciências Ambientais, Ensino das Ciências, Educação Física Escolar, Ensino
da Matemática, História Geral, Historiografia do Nordeste, Letras e Literatura e Libras.
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EDUCAÇÃO

Licenciatura: Ciências Biológicas, Educação Física, História, Letras, Matemática e Pedagogia.

V SEMANA
ACADÊMICA

A V Semana Acadêmica da AESET foi realizada com o
tema: “Diversidade cultural e interdisciplinaridade: lutas,
territórios e identidades”.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

A AEEST implantou em 2021 atendimento psicológico presencial na Clínica Escola de Psicologia da instituição, serviço ofertado gratuitamente à população considerando o contexto
da pandemia da Covid-19.

SAÚDE MENTAL DOS DISCENTES

Professores do Colégio de Aplicação (CAFAFOPST) participaram de um projeto realizado
pelo Curso de Psicologia da FAFOPST, com o
objetivo de tratar sobre a saúde mental nesse período de pandemia, possibilitando melhor atendimento às necessidades do alunado.
Contamos com a presença dos professores,
que vivenciaram várias temáticas de suma
importância para a volta às aulas de forma híbrida.

1ª JORNADA AESET DO FUTURO

EDUCAÇÃO

A 1ª edição da Jornada AESET do Futuro aconteceu durante quatro dias em parceria com a
empresa Cisneyros e o Sistema S. O principal
propósito foi oxigenar e qualificar o entendimento de todos os departamentos da instituição, além de ofertar consultoria voltada à
qualificação setorial e profissional para a população.
Foram abordados temas atuais e de grande
abrangência entre o público jovem: “O que o
futuro exige de você”, “Produção de Conteúdo
Digital”, “Desafios do Mercado de Trabalho”,
“Negócios Digitais”, “Marketing Pessoal”, entre
outros.
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OBSERVATÓRIO SOCIAL
DO PAJEÚ

O Observatório Social do Pajeú: desenvolvimento, equidade e políticas públicas na Microrregião do Sertão do Pajeú Pernambucano é uma plataforma digital, de acesso livre
e gratuito, para divulgação de dados, análises, mapas temáticos, artigos científicos,
fotografias, vídeos e demais produtos sobre
temas relacionados ao desenvolvimento,
desigualdades e políticas públicas no âmbito dos 17 municípios que compõem a Microrregião do Sertão do Pajeú Pernambucano.
Já foram produzidos dois boletins temáticos:
BOLETIM TEMÁTICO Nº 01: Crimes Violentos
Letais na Microrregião do Sertão do Pajeú
Pernambucano.
BOLETIM TEMÁTICO Nº 02: Violências contra
Mulheres na Microrregião do Sertão do Pajeú
Pernambucano.

Os boletins podem ser acessados
no website:
https://observatoriopajeu.wixsite.
com/my-site.
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ESPORTE E LAZER
Atividades esportivas retomadas com
segurança e incentivo à saúde

REFORMA DAS
PRAÇAS ESPORTIVAS
Foram reformadas e revitalizadas as praças esportivas
dos bairros IPSEP, AABB e Mutirão. Os espaços públicos
de lazer são fundamentais para a qualidade de vida da
população, fomentando a prática esportiva, atividades
de lazer e as inter-relações. Na Praça do IPSEP circulam e
usufruem do equipamento em torno de 800 pessoas; na
praça da AABB cerca de 450 pessoas e no Bairro Mutirão
cerca de 200 pessoas, com faixa etária entre 3 e 70 anos.

Localizada no Bairro Cohab, a Estação Cidadania (antigo CIE) oferta estrutura profissional
para a formação de atletas, que futuramente poderão competir nas esferas municipais, estaduais e nacionais, além de promover inclusão social de crianças e adolescentes entre 12 e 25
anos em situação de risco, que recebem aulas semanais gratuitas.

Público atendido: Judô: 20 atletas; Vôlei: 50 atletas; Basquete: 20 atletas;
Taekwondo: 15 atletas; Jiu jitsu: 15 atletas; Badmniton: 10 atletas.
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ESPORTE E LAZER

FORMAÇÃO DE TALENTOS
NA ESTAÇÃO CIDADANIA

REATIVAÇÃO DAS
ACADEMIAS DA CIDADE
E ACADEMIA DA SAÚDE

Seguindo os protocolos sanitários, foi possível reativar as atividades das Academias da Cidade e Academia da Saúde. A pratica de exercícios físicos regulares é capaz de agir na prevenção de doenças crônicas e como tratamento não farmacológico das doenças já estabelecidas, melhorando a qualidade de vida. Assim, o Município oferta atividades orientadas por
profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar físico e psíquico dos usuários.
Faixa etária do público de 15 a 80 anos, em sua maioria mulheres.

Público atendido: Ipsep (60 alunos); Cohab (20 alunos); Vila Bela (60 alunos); Caxixola (20
alunos); Bom Jesus (110 alunos); Estação do Forró (15 alunos); Mutirão (30 alunos).

CAMPO DE FUTEBOL
DE VÁRZEA
EM VARZINHA

O Município realizou melhoria do campo de futebol do distrito de Varzinha, atendendo de modo mais
adequado a população local, na prática de esporte
tradicional de futebol de várzea.

Público atendido: Cerca de 170 pessoas por semana. Faixa etária do público de 10 a 50 anos.

ESPORTE E LAZER

CAMPEONATO
DE VÔLEI DE
AREIA

O Campeonato de Vôlei de Areia contou com a participação das equipes
Serra Vôlei, Os Calangos e escolas municipais, na praça da AABB e no Tunas
Clube. A competição reuniu cerca de
240 atletas, com faixa etária entre 18 a
50 anos.
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COPA DAS
PELADAS

Em outubro realizamos a III copa das peladas,
evento que teve como homenageado o desportista Ednaldo Ferreira.

Público atentido: 20 associações de peladeiros do nosso Município, 520 atletas e integrantes da comissão técnica.

JORNADA DE ATIVIDADES
FÍSICAS PARA DEFICIENTES
A pratica de atividade física com regularidade melhora a qualidade de vida, sendo
que para as pessoas com deficiência os ganhos são ainda maiores, aprimora a força, o
equilíbrio e a agilidade, estimula o convívio
externo e previne as enfermidades secundárias das deficiências.
Na Semana Nacional das Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla na APAE Serra
Talhada, realizamos atividades recreativas
adaptadas, momento de muita diversão e
lazer.

Público atendido: Em média 30 crianças/
adolescentes. Faixa etária: entre 3 a 16 anos.

CAPACITAÇÃO ESPORTIVA
A Capacitação Esportiva visa capacitar profissionais de Educação Física para o mercado de trabalho voltado à área esportiva, nas

modalidades de Voleibol, Basquetebol, Futsal e
Handebol.
O evento Capacitação Esportiva de Serra Talhada foi realizado no período de 09 a 12 de setembro de 2021, com 04 (quatro) cursos com
carga horaria de 20 horas/aulas, sendo práticas e teóricas.

Público atendido: Foram contemplados 300
(trezentos) profissionais.

APOIO À COPA SERRA-TALHADENSE DE HANDEBOL
O Handebol é um esporte que vem crescendo
e se destacando no cenário esportivo serra-talhadense, o que levou o Município a promover
apoio e disponibilidade de equipamentos para
a realização da copa.
Público: 400 atletas e membros de comissão
técnica e público geral de mais de 1.400 pessoas.

BRINCANDO NAS FÉRIAS

ESPORTE E LAZER

O Brincando nas férias é um Projeto da
Secretaria de Esporte e Lazer que oferta
diversão durante as férias da criançada,
principalmente no contexto de retomada
das atividades presenciais.
Seguindo os protocolos de proteção individual da Covid-19, foram promovidas atividades de lazer nos polos do Mutirão, Vila
Bela, Caxixola, Cohab e AABB.

Público atendido: Atendemos um público com cerca de 500 crianças.
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1º CAMPEONATO DE JOGOS DE TABULEIRO ONLINE
Projeto da Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria de Educação e APAE. O
1º campeonato de Jogos de Tabuleiro Online envolveu estudantes de 15 escolas públicas municipais que ofertam ensino fundamental do 1° ao 9° ano, e 10 professores de Educação Física
da Rede Municipal de Ensino.
Média de participação de 2.700 alunos, nas modalidades Damas, Xadrez e Ludo (fubica).

CIRCUITO MANDACARÚ

ESPORTE E LAZER

O Circuito Mandacaru de Corrida de Rua é o maior evento esportivo de corrida gratuito do Estado de Pernambuco. É uma realização da Prefeitura Municipal de Serra Talhada em parceria
com Ministério da Cidadania do Governo Federal e dos municípios de Arcoverde, Pesqueira e
Triunfo.
Público: 5.600 adeptos da modalidade na faixa etária de 16 a 60 anos, com a realização de 04
etapas, onde cada etapa será realizada em um município diferente com provas de 5 km e 10
km, com a participação de 1.400 corredores por etapa. A etapa Serra Talhada será a última do
circuito, em maio de 2022.

APOIO ÀS CORRIDAS DE RUA

Os benefícios da corrida de rua vão desde a prevenção à promoção da saúde. Entre seus
efeitos podemos citar a melhora do condicionamento físico, que ajuda a evitar problemas cardíacos, fortalece a prevenção do diabetes mellitus tipo II e elimina alguns dos fatores de risco como a obesidade, o sedentarismo e o tabagismo. A Secretaria de Esporte e Lazer ofertou
apoio com premiação e disponibilidade de profissionais. Público: 160 inscritos.
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SEMANA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A Semana Estadual do Profissional de Educação Física foi comemorada com minicurso de
Arbitragem de Futsal em parceria com a AESET, Corrida de Rua e Aulão de dança.

Público atendido: Minicurso de Arbitragem, média de 50 participantes; Corrida de Rua com

a participação de cerca de 300 corredores; aulões de dança realizados no período da primeira
semana de setembro de 2021.

APOIO AO HANDEBOL E FUTSAL

Público atendido: 110 atletas e comissão técnica.

APOIO À ESCOLA DE FUTEBOL
Ofertamos apoio à Escola de Futebol, que irá representar Serra Talhada na Copa Cup.

Público atendido: 60 atletas e comissão técnica. O público-alvo pode atingir até 3.000 pessoas.
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ESPORTE E LAZER

A Secretaria de Esportes e Lazer ofertou apoio às equipes que representaram o Município na
disputa dos campeonatos municipais e estaduais, nas modalidades Handebol e Futsal, masculino e feminino.

AÇÕES MULTID
CARAVANA
DAS CRIANÇAS

Ação idealizada pela Secretaria Executiva de Comunicação e realizada em conjunto com as secretarias
de Planejamento e Gestão, Finanças, Educação, Esportes e Lazer, Meio Ambiente, Saúde, Obras e Infraestrutura, Fundação Cultural e Assistência Social, Mulher e
Cidadania, com o objetivo de levar diversão às crianças de todos bairros.

AÇÕES MULTIDISCIPLINARES

A ação contemplou os seguintes bairros: IPSEP, Cagep, Vila Bela, Borborema, Bom Jesus, Mutirão; COHAB
e Centro, alcançando um público de mais de 10.000
crianças e suas famílias.
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DISCIPLINARES
NATAL ILUMINADO
EM FAMÍLIA

Serra Talhada acendeu as luzes do Natal no dia 18
de dezembro, com uma linda cantata natalina nas janelas da Prefeitura Municipal, peça teatral “História do
Natal” no patamar da Igreja Matriz e acendimento das
luzes na Praça Sérgio Magalhaes, momento de muita emoção para as famílias presentes no evento, que
junto a decoração das praças, ofereceu espetáculos.
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AÇÕES
AÇÕES MULTIDISCIPLINARES
MULTIDISCIPLINARES

Dando continuidade, tivemos diversas apresentações
natalinas entre os dias 18 e 23 de dezembro no patamar da Igreja Matriz, com a participação das Secretarias de Assistencial Social, Mulher e Cidadania, Educação, Saúde e a Fundação Cultural, promovendo lazer,
entretenimento e cultura à população.
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MEIO AMBIENTE
MEMORIAL EM HOMENAGEM
ÀS VÍTIMAS DA COVID-19

Assinada ordem de serviço para construção do Memorial em Homenagem às Vítimas da Covid-19 em Serra Talhada. Localizado no Bairro São Cristóvão (ao lado do Museu do Cangaço), o
memorial receberá o transplante de 100 novas árvores e será um espaço de convivência para
a população.

MEIO AMBIENTE

APROVAÇÃO DO
PLANO MUNICIPAL
DE COLETA SELETIVA
36

O Plano Municipal de Coleta Seletiva,
aprovado através da Lei N° 1.874, de 09
de Novembro de 2021, disciplina o gerenciamento adequado dos resíduos
sólidos no âmbito da coleta seletiva
municipal.

365
dias

Intensificação das ações de fiscalização e limpeza dos terrenos baldios, usados como pontos de descarte irregular de
lixo e entulhos. Instalação de placas educativas contendo
informações sobre o descarte correto dos resíduos e telefone para denúncia nos casos de descarte irregular.

PLACAS EDUCATIVAS
NOS CANTEIROS
E JARDINS

LIMPEZA DE
TERRENOS
BALDIOS

Com o objetivo de sensibilizar a população
sobre a preservação dos espaços públicos,
foram instaladas 50 placas educativas em
diversas praças e jardins do município, a
exemplo da Praça Sérgio Magalhães.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL PORTA A PORTA

PROGRAMA
ARBORIZA
SERRA
Lançado em maio de 2021, o Programa Arboriza Serra tem o intuito de promover o plantio de
árvores no perímetro urbano municipal, com o objetivo de avançar no cumprimento do Plano
Municipal de Arborização Urbana de Serra Talhada, focando no plantio de mudas nativas nas
praças, escolas e prédios públicos da cidade. Já foram plantadas mais de 700 mudas nativas
em Serra Talhada.
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MEIO AMBIENTE

Distribuição de cartilhas educativas (Mude de Atitude) e panfletos com orientações sobre o
horário para o descarte correto do lixo. As ações contam com a participação de arte educadores e carro de som. Em 2021 foram distribuídas mais de 2.000 cartilhas “Mude de Atitude”.

PAISAGISMO NAS PRAÇAS
E JARDINS (ÁREAS VERDES)

A Administração Municipal de Serra Talhada está trabalhando com uma atenção especial na
revitalização das praças e jardins, realizando manutenção e limpeza em todas as praças da
cidade. Além da recuperação dos jardins e equipamentos, os serviços deixam as praças mais
bonitas e mais aprazíveis, proporcionando mais qualidade de vida aos moradores e visitantes.
Também iniciamos pelas praças Barão do Pajeú e Sergio Magalhães a instalação de novas
lixeiras seletivas.

CURSO DE FORMAÇÃO DE
BRIGADA DE PRIMEIRA RESPOSTA

MEIO AMBIENTE

Curso voltado para as comunidades rurais, trabalhando a prevenção e combate inicial de
focos de incêndio, evitando a propagação do fogo. Ação em parceria com a Defesa Civil Municipal, Agência Municipal de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros Militar e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O Curso já contemplou 2 comunidades no município (IPA e Santa Rita) e terá
ação continuada visando atender outros distritos.
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INSTALAÇÃO DE
LIXEIRAS SELETIVAS

MANUAL DESCARTE CERTO

O objetivo principal do Manual (E-book) é permitir que consumidores e a sociedade possam
atuar de forma proativa na promoção da sustentabilidade, destinando corretamente seus resíduos. A estrutura proposta inclui diversas tipologias de resíduos sujeitos à Logística Reversa
(óleos e lubrificantes, pneus inservíveis, medicamentos, lâmpadas, pilhas e baterias, embalagens de plásticos, metais e papel/papelão, entre outros) com uma breve explicação conceitual e os locais ambientalmente adequados para descartar esses resíduos.

JUNHO VERDE

AGENDA AMBIENTAL NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – A3P

Recolhimento de Óleo Vegeal: Campanha para recolhimento de óleo vegetal usado entre servidores públicos. O óleo recolhido pelos servidores é descartado adequadamente no Ponto de
Entrega Voluntária do Centro Administrativo 2 para o correto reaproveitamento.
“Papa Pilhas”: Tem o objetivo de sensibilizar os servidores públicos para o descarte correto de
pilhas e baterias de forma adequada. De início, foram instalados 11 pontos de descarte, mas a
ideia é que se espalhe em outros prédios públicos.
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MEIO AMBIENTE

Programação Ambiental realizada durante todo o mês de Junho, em comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente, onde foram realizadas diversas atividades em alusão à preservação ambiental, com ações realizadas por toda a cidade.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE (AMMA)

A Agência Municipal de Meio Ambiente –
AMMA realiza importante atividade de controle e combate às infrações administrativas
ambientais, através do desenvolvimento de
ações que visam à adequada destinação dos
resíduos sólidos gerados no território do Município, o controle e combate aos maus tratos
dos animais e o controle da arborização urbana e da paisagem natural.
Além disso, é também atribuição da agencia a realização de licenciamento, controle,
monitoramento e fiscalização de todas as atividades, empreendimentos e processos considerados poluidores ou potencialmente poluidores.

MEIO AMBIENTE

Em 2021, foram quase 2 mil intervenções da
AMMA, incluindo apuração de denúncias, rondas ostensivas, combate ao descarte irregular
de resíduos, fiscalizações, vistorias, inspeções,
regularizações ambientais, ações de dispensa
e autorização ambiental e ações educativas.
· 550 denúncias apuradas.
· 400 rondas ostensivas.
· 105 ações em combates ao descarte irregular de resíduos.
· 70 ações de combate à podas drásticas e
supressão irregular de árvores situadas na
zona urbana.
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· 25 ações de combate aos maus tratos contra animais domésticos.
· 33 ações de combate aos crimes contra a
fauna e flora em geral.
· 100 vistorias e inspeções em geral.
· 105 aplicações de penalidades aos infratores da legislação ambiental vigente (notificação, lavratura de Autos de Infração, Termo de Compromisso).
· 71 regularizações ambientais de empreendimentos que desenvolvem atividades
potencialmente poluidoras ou que causem,
sob qualquer forma, degradação ambiental
e uso de recursos naturais.
· 100 vistorias em empreendimentos a fim
de verificar se as respectivas atividades se
adequam aos padrões ambientais exigidos
para funcionamento.
· 29 emissões de Dispensa Ambiental.
· 31 emissões de autorização ambiental para
supressão de árvore em espaço público, supressão de vegetação para uso alternativo
de solo e terraplanagem.
· 200 ações de difusão e conscientização
pública sobre a proteção do meio ambiente e práticas ambientalmente adequadas:
palestras educativas e abordagens fiscalizatórias.

365
dias

PROJETO
SERRA GRANDE

A AMMA, juntamente com o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) e a Agência Estadual do Meio Ambiente - CPRH, realizou a soltura de 300 animais silvestres recuperados de
cativeiros irregulares e que viviam em condições de maus tratos.
A ação de soltura dos 300 animais marcou o credenciamento do projeto Serra Grande como
área homologada de soltura de animais silvestres. Iniciativas como esta são de fundamental importância para o fortalecimento da fauna nativa da nossa região, sendo recuperados e
reintroduzidos na Caatinga diversos espécimes de pássaros, roedores e serpentes.
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MEIO AMBIENTE

Todos os animais recuperados passam por um processo de reabilitação antes da soltura,
para que adquiram condições de serem reintroduzidos no habitat natural sem maiores danos.
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OBRAS E
INFRAESTRUTURA
Mais de 20 milhões investidos
transformando Serra Talhada

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
Bairro Mutirão: Obra em andamento. Serão em média 2.000 pessoas atendidas.

Valor do investimento: R$ 4.168.113,29.
Bairro Universitário: Obra em andamento. Serão em média 2.500 pessoas atendidas.

OBRAS E INFRAESTRUTURA

Valor do investimento: R$ 12.992.513,81.
Bairro IPSEP: Obra concluída. Em média 5.000 pessoas atendidas.

Valor do investimento: R$ 962.722,41.
Bairro AABB: Obra concluída. Em média 3.100 pessoas atendidas.

Valor do investimento: R$ 273.034,58.
Rua José Miguel de Souza: Obra concluída. Em média 600 pessoas atendidas.

Valor do investimento: R$ 98.935,13.

Bairro Bom Jesus (Malhada): Obra concluída. Em média 3.000 pessoas atendidas.

Valor do investimento: R$ 799.098,44.
Bairro Caxixola: Obra concluída. Em média 2.000 pessoas atendidas.

Valor do investimento: R$ 251.094,39.
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REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO LEONEL DE SOUSA
São em média 1.000 pessoas atendidas.

Valor do investimento: R$ 41.639,76.

REFORMA DO CALÇADÃO DA PRAÇA
SÉRGIO MAGALHÃES
Valor do investimento: R$ 49.844,53.

INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA ENTRADA
DE BERNARDO VIEIRA
Valor do investimento: R$ 85.648,50.

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
O projeto tem por objetivo oferecer condições sanitárias adequadas e melhor qualidade de
vida na zona rural. Vinte e duas famílias beneficiadas com aproximadamente 100 pessoas.

Valor do investimento: R$ 337.325,65.

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA
SENHORA DA PENHA
Valor do investimento: R$ 431.078,11.

PASSAGEM MOLHADA DO VILA BELA
Projeto realizado para a interligação, por via segura, do Centro da cidade ao Bairro Vila Bela.

Valor do investimento: R$ 580.912,20.
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OBRAS E INFRAESTRUTURA

O projeto visa ampliar a unidade, dando melhor condições físicas necessária para atender às
atividades escolares, no que diz respeito ao aprendizado e lazer.

PLANEJAMENTO
E GESTÃO

PROGRAMA TODOS
POR SERRA TALHADA

O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO é um mecanismo governamental de democracia participativa que permite aos cidadãos decidir sobre os orçamentos públicos, priorizando
investimentos de prefeituras municipais, através da participação popular.
Foi realizado em duas etapas, sendo a primeira pela disponibilização de totens digitais em locais públicos, com
questionário de avaliação da gestão e colheita de ações/
sugestões para as peças orçamentárias – PPA, LOA e LDO.
A segunda etapa contou com 08 reuniões virtuais com vários segmentos da sociedade civil e dos bairros e distritos, em que foram debatidas as principais necessidades
locais. Ao todo participaram mais de 5.000 cidadãos.

PLANEJAMENTO E GESTÃO

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS:
LDO, PPA e LOA
As audiências públicas são instrumentos de transparência da gestão
pública para apresentar à sociedade
o resultado do processo de orçamento
participativo para construção das peças orçamentarias LDO, PPA e LOA. As
audiências tiveram ampla divulgação
e foram transmitidas ao vivo pelos canais da PMST na Internet.
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ESTRUTURAÇÃO DO
NÚCLEO DE TECNOLOGIA D
INFORMAÇÃO (NTI)
Importante passo dado nesse primeiro ano de governo foi a estruturação do Núcleo de Tecnologia da Informação, com o objetivo de oferecer suporte à todas as secretarias municipais,
tanto na parte de manutenção como também em relação ao desenvolvimento de softwares
que são indispensáveis no processo de eficientização dos serviços públicos ofertados à sociedade.

I FÓRUM REGIONAL DE
CIDADES SUSTENTÁVEIS

PLANEJAMENTO E GESTÃO

Com o objetivo de buscar a implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), em uma importante oportunidade de integrar a gestão local a uma
agenda global, realizou-se no dia 15 de dezembro o I Fórum Regional de Cidades Sustentáveis.
Esse evento é significativo do ponto de vista da valorização e do reconhecimento, pondendo
tornar o Município uma referência na implementação dos ODS. Assim, uma gestão planejada
e compromissada com as agendas urbanas de desenvolvimento sustentável pode abrir novas
oportunidades de acesso a recursos privados e/ou de organismos nacionais e internacionais.
Foram convidados para o evento todos os municípios que compõem o Consorcio CIMPAJEÚ, a
fim de que assumissem como Serra Talhada o compromisso com o Programa Cidades Sustentáveis.

FOTOS DO FÓRUM
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SAÚDE
TESTAGEM PARA
COVID-19

Com o objetivo de massificar a testagem da
população, a Secretaria de Saúde implantou
um laboratório específico para Covid-19, além
de um Carro de Testagem, que percorre os bairros, ruas e empresas do Município. Já foram realizados mais de 12.000 testes.

PROGRAMA VACINA SERRA
O Programa Vacina Serra é um sistema online que
permite o cadastro, monitoramento e convocação da
população para a vacinação contra a Covid-19.
Temos quase 72.000 pessoas cadastradas no Vacina
Serra.

SAÚDE

“DIA D” DE
VACINAÇÃO
ANTIRRÁBICA
Serra Talhada realizou o Dia D de
Vacinação Antirrábica em 23 de
outubro de 2021. Foram disponibilizados 12 pontos estratégicos para
que a população pudesse levar
seus c~~aes e gatos para se vacinar. Foram vacinados 2.764 cães e
1.050 gatos.
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RETORNO DO
PROJETO DE
RETINOPATIA
DIABÉTICA

O projeto de “Uso de Inteligência Artificial no Combate à Cegueira por Retinopatia Diabética” é pioneiro
no Nordeste e utiliza a telemedicina para identificar
a retinopatia diabética, doença que é uma das principais causas da cegueira. A partir de uma imagem
de fundo de olho, a retinografia, é possível fazer um
diagnóstico e ampliar o acesso ao tratamento. Já foram realizados em média 500 atendimentos na Unidade FAV Serra Talhada.

INÍCIO DAS
ATIVIDADES DO SAMU

Após anos de muita luta, o SAMU 192 da III Macrorregional de Saúde entrou em funcionamento
no dia 17 de agosto de 2021, com Central de Regulação em Serra Talhada. Administrado pelo
Consórcio de Integração dos Municípios do Pajeú – Cimpajeú, o serviço oferece suporte a 34
municípios das regionais de Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, cobrindo uma
população de 860.421 no Sertão e Agreste de Pernambuco.
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SEMANA
DO BEBÊ

SAÚDE

A Semana do Bebê é uma das principais estratégias do UNICEF para assegurar a atenção adequada
a crianças de até 6 anos de idade. Tem como objetivo
tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma prioridade na agenda dos municípios
brasileiros. Serra Talhada realizou a Semana do Bebê
dos dias 29/10 a 05/11, com o tema: Cuidados da Saúde Mental na Primeira Infância. Todas as Unidades de
Saúde da Família realizaram palestras abordando as
temáticas propostas.
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PROGRAMA TFD

O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 de 24 de fevereiro de 1999,
Ministério da Saúde, é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de
condições técnicas. Hoje, o TFD Serra Talhada dá suporte a 700 pacientes.

PROJETO LINDA

O projeto Linda é uma plataforma que possibilita a análise de imagens térmicas por meio
de inteligência artificial. O Linda pretende melhorar a acurácia da mamografia, minimizando
exames complementares subjetivos (US) e biópsias desnecessárias, consequentemente diminuindo a jornada diagnóstica e seus custos.

SAÚDE

PROJETO MOBILIZA SERRA
Serra Talhada vem criando estratégias para aumentar percentual de cobertura vacinal contra a Covid-19.
Os profissionais das Unidades de Saúde de Família
estão nas ruas realizando busca ativa da população
que ainda não se vacinou ou que não completou o
esquema vacinal. Além dessa estratégia, adaptamos
um veículo para aumentar o acesso da população à
vacina contra a Covid-19. O carro da vacina percorre
os bairros, principais ruas, empresas, praças e demais
espaços públicos. Por meio dessa estratégia já foram
vacinados mais de 3.800 cidadãos.
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Serra Talhada Superou a marca de 1 milhão de
atendimentos registrados na plataforma Cidade
Saudável, ferramenta de gestão em saúde utilizada
pelos Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de
Endemias e demais equipes da Atenção Primaria.
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PRÊMIO
CIDADE
SAUDÁVEL

SAÚDE

ORDEM DE
SERVIÇO DA
POLICLÍNICA

Localizada no Bairro IPSEP, a Policlínica Médica
Municipal dispõe de 1.300 metros quadrados e contará com 65 ambientes: câmara escura, arquivos
de chapa, gesso/imobilização/fraturas, copa, sala
de utilidades, sala de armazenamento, sala para
guarda/preparo de equipamentos, observação
masculina/feminina, posto policial, sala para funcionários, quartos de plantão masculino/feminino,
diretoria, sala para assistentes sociais e sala para
aplicação de medicamentos. O investimento é de
R$1.486.569, sendo R$ 631.296,85 de contrapartida do Município. A Policlínica oferecerá diversas
especialidades médicas de média complexidade
à população, além de Laboratório Municipal para
realização de exames e Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO).
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STTRANS
IMPLANTAÇÃO
DE ROTATÓRIA

Com o objetivo de organizar e disciplinar o fluxo do
trânsito, está sendo implantada uma rotatória no cruzamento das ruas Jacinto Alves de Carvalho, Joaquim
Godoy e Isidoro Conrado, no Centro da cidade. O projeto arquitetônico elaborado subtraiu a circunferência
para a rotatória da praça existente, abrindo um caminho para o percurso dos veículos, deslocando uma distância de 8,50m de largura entre a praça e a rotatória,
que por sua vez possui 10,20m de diâmetro, possibilitando a tangente necessária para o giro de veículos de
pequeno e médio porte. Com uma rotatória os pontos
de conflito são reduzidos, onde consequentemente teremos um menor número de acidentes.

DIA INTERNACIONAL DO PEDESTRE

A STTRANS, através da Diretoria de Operações e Departamento de Educação de Trânsito, promoveu ações educativas sobre travessia segura na faixa de pedestres no período de 03 a 06
de agosto de 2021.

SEMANA NACIONAL
DO TRÂNSITO
STTRANS

Anualmente, no mês de Setembro, ocorre a Semana Nacional do Trânsito. Durante esse período, o STTRANS realizou ações conjuntas e individuais, como a Blitz Educativa em parceria com
o SEST/SENAT; orientação sobre às novas mudanças de sentido de fluxo dos trechos que passaram a ser mão única; orientação e acompanhamento dos condutores no trecho da rotatória; blitz de parada educativa em áreas de grande fluxo e circulação de veículos e pedestres,
como as ruas Enock Ignácio de Oliveira e Manoel Pereira Lins; e homenagem ao Dia Nacional
do Agente de Trânsito (23 de Setembro) com um café da manhã na Sede da STTRANS.
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ENTREGA
DE NOVO
FARDAMENTO

A entrega do novo fardamento aos agentes municipais de trânsito ocorreu no dia 02 de setembro
de 2021. O objetivo é a padronização da categoria, visando maior notoriedade da população em
relação à presença do agente para orientação e
fiscalização do trânsito local.

PARCERIA COM A
OPERAÇÃO LEI SECA

Durante o mês de outubro, os agentes de trânsito prestaram serviços de
apoio à Operação Lei Seca, através
de blitz na cidade.

EXPANSÃO DA
ZONA AZUL

NOVA PADRONIZAÇÃO
DOS TÁXIS
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CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO
NO TRÂNSITO
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FOTO

STTRANS
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