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Setur anuncia chamada final
sobre calendário de eventos
B
aseando-se na proposta de fortalecer a
parceria entre a gestão estadual e os municípios sergipanos, a Secretaria de Estado do Turismo
(SETUR), realiza desde o
mês de novembro de
2018 a convocação dos 75
municípios para que apresentem o cronograma de
eventos voltado para o
corrente ano. O objetivo
da ação é ampliar a divul-

gação das festividades locais e fomentar a cadeia
turística na construção
do "Calendário de Eventos
Turísticos de Sergipe".
De acordo com a diretora de turismo da Setur, Lara
Brunelle, das 75 regiões somente 15 informaram sobre o cronograma de eventos. "Desde o ano passado
a equipe técnica da Setur
vem desenvolvendo o diálogo com as prefeituras

para que compreendam a
importância do planejamento de eventos para
2019. E, como há uma necessidade em finalizar e
lançar a programação oficial, estamos convocando
em caráter de última chamada os municípios que
ainda não enviaram o cronograma de eventos para
que concluam este processo", enfatizou.
Aracaju, Laranjeiras, Pa-

catuba, São Cristóvão, Lagarto, Boquim, Canindé do
São Francisco, Carmópolis,
Riachuelo e Santana do
São Francisco, são alguns
dos municípios que já finalizaram o processo de entrega.
Para mais informações a
respeito da iniciativa, os
gestores municipais devem acessar o site
www.turismo.se.gov.br e
clica no campo Calendário.

Governo orienta municípios na elaboração de
planos para recebimento de recurso federal
Representantes dos 22
municípios sergipanos que
ainda não possuem Plano de
Assistência Social receberam
apoio técnico da Secretaria
de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho Seit para a elaboração do documento, com o objetivo de
garantir o recebimento de
recursos Federais previstos
em Lei. Os municípios foram
chamados pela Diretoria de
Assistência Social da Seit após
serem notificados pelo Ministério da Cidadania, e têm prazo de 30 dias para encaminhar o planejamento necessário ao repasse federal.
A técnica da proteção social Especial da Seit, Katia
Ferreira, explica que, caso
não elaborem o Plano de

Assistência Social, esses
municípios ficam impedidos de receber o repasse
do recurso federal disposto
no art. 30 da Lei Orgânica
de Assistência Social - LOAS
e que, por isso, a secretaria
colocou seus técnicos à disposição dos municípios
para tirar dúvidas e oferecer condições para que retornem com processo de
construção do plano encaminhado. "Se hoje não for
suficiente, estaremos à disposição ao longo dos próximos dias. Caso seja necessário, encaminharemos técnicos aos municípios que
precisarem dessa ajuda,
mas iremos trabalhar de
mãos dadas para que todos
consigam cumprir o prazo

estabelecido pelo Ministério", assegurou.
Para Dayane Guimarães,
coordenadora do Centro de
Referência Especializado de
Assistência Social (Creas) de
Itabaianinha, o suporte oferecido pelo Estado é essencial para que os municípios
consigam elaborar o plano
em tempo hábil. "É muito salutar constatar, já no inicio
dessa nova gestão, a preocupação em contribuir com
a elaboração do plano, norteando as ações da assistência. A gente se sente seguro
em contar com esse apoio
tão importante para fortalecer cada vez mais a política
de assistência em nosso município", pontuou.
Dentro dessa perspectiva,

Katia enfatizou a importância
da união entre Estado e municípios para que a política de
assistência social consiga sobreviver a esse momento tão
delicado que vive o país. "O
Plano precisa ser uma ferramenta de gestão, deve ser elaborado por quem vive a realidade daquele município, se
não acaba sendo um plano
que fica engavetado, sem utilidade. É preciso entender as
demandas da população para
que a gente tenha a oportunidade de fazer a diferença na
vida dessas pessoas", completou. Segundo ela, o objetivo
maior é ressignificar a assistência social do Estado, oferecendo apoio aos municípios e dando efetividade às políticas públicas da Assistência Social.

Avosos celebra Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil com inauguração
No próximo dia 15 de fevereiro, Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil, a Associação dos Voluntários a
Serviço da Oncologia (Avosos) entregará ao Governo do
Estado as novas instalações
do Internamento Pediátrico
da Oncologia Maria Ruth
Wynne Cardoso ´Tia Ruth´.
Será às 9h, no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE).
"Um espaço bem organizado,
ilustrado e exclusivo para crianças e adolescentes com
câncer do Estado de Sergipe,
não apenas aos assistidos pela
Avosos. Para a construção utilizamos fundos de reservas de
parceiros da instituição e recursos provenientes do nosso Centro de Oncologia, que

possibilita tratamento a adultos com câncer. Os recursos
doados pela sociedade são
revertidos exclusivamente ao
apoio ao tratamento na Casa
Tia Ruth de Apoio: alimentação, hospedagem, cesta básica, transporte, exames especializados, consultas médicas
e outros", pontua o fundador
e presidente voluntário da
Avosos, Wilson Melo.
Tem sido comum em diversos Estado brasileiros a parceria entre instituições de apoio
à criança e ao adolescente com
câncer e a Rede de Saúde Pública, a exemplo do Ceará com
Associação Peter Pan, em Brasília com Abrace, em Pernambuco com Gac e muitos outros
(VEJA LINKS ABAIXO).
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