
INFRAESTRUTURA A Prefeitura Municipal inicia asfaltamento de ruas no centro da cidade

RENOVAÇÃO Érica está confiante na vitória
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Flávio Gadelha autoriza asfaltamento 
de ruas em Abreu e Lima

Érica Uchôa vem como vice na 
chapa de oposição da UVP
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Folha faz 
homenagem 
ao jornalista
Zé Américo 

Núcleo 
Setorial 
debate tema 
sobre o 
turismo

Paulo 
Uchôa 
pode vir a 
estadual

Dicas de 
beleza com 
a esteticista 
Jaeli 
Assunção 

Mais de 
252 mil 
mortes pela 
Covid-19

Limpeza 
urbana 
eficiente

Considerado por 
institutos de pes-

quisas como um dos 
melhores gestores da 
Região Metropolitana 
de Recife, o prefeito 
de Itapissuma, José 
de Irmã Têca (PSC), 
concedeu uma entre-
vista exclusiva à Folha 
Metropolitana, no últi-
mo dia 20 de fevereiro, 
onde falou dos avanços 
de seu primeiro gover-
no à frente da Prefeitu-
ra e dos desafios que 
vai enfrentar nesse se-
gundo mandato.

O prefeito destacou 
os cinco pilares da 
gestão e as principais 
ações implementadas 
na sua primeira ges-
tão. 

IGARASSU

EDITORIAL

ITAMARACÁ

A presidente da Câ-
mara Municipal de 

Igarassu, Érica Uchôa 
(PTB), vai compor a 
chapa de oposição 
na próxima eleição 
para a Mesa Diretora 
da União de Vereado-
res de Pernambuco 
(UVP).

A nova composição 
pleiteará, ainda nesse 
semestre de 2021, a di-
reção da instituição. Ela 

A Secretaria de In-
fraestrutura de Ita-

maracá vem realizando 
diversas ações em toda 
a cidade, a começar 
pelas ruas do centro 
da cidade. A limpeza 
urbana tem recebido, 
no início da gestão do 
prefeito Paulo Batista, 
uma atenção especial.

No último dia 13 de 
fevereiro, os garis re-
ceberam uniformes 
e equipamentos para 
sua devida proteção. 
O centro já começa ter 
um aspecto mais agra-
dável...

PAULISTA YVES PAGA 14º SALÁRIO
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PREFEITO ZÉ COMEMORA AVANÇOS 
DE SUA PRIMEIRA GESTÃO

SEGURANÇA Prefeito Zé classifica a vinda do 26º Batalhão da PM como uma grande conquista 

faz parte do grupo de 
oposição por entender 
que não há necessida-
de de perpetuação de 
um grupo político que 
está há muito tempo 
no poder.

Segundo Érica, é re-
levante e salutar uma 
renovação para oxi-
genar a UVP, uma vez 
que a entidade perdeu 
a representatividade. 

IGARASSU

SAÚDE DA PELE
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Opinião

DEBATE Ao centro, Josias Gomes dirigiu o 2º Encontro do Núcleo Setorial das Cidades

CONTÁGIO O vírus é altamente transmissível e letal
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 EM CASOS GRAVES PROCURAR URGENTE A ORIENTAÇÃO MÉDICA

Núcleo Setorial das Cidades 
do Litoral Norte debate temas 
importantes da Região Norte

Como evitar os efeitos 
negativos do uso da 
máscara sobre a pele

EDITORIAL
MAIS DE 252 MIL BRASILEIROS MORTOS COMO IDENTIFICAR OS 

SINTOMAS DA COVID-19 

 OPINIÃO/SAÚDE

Parece inacreditável esses números de pessoas vitimadas 
pelo vírus do Covid-19, mas é, infelizmente, a dura realidade 
dos números de mortos que foram infectados. Parece um 
relatório de guerra entre vários países. É triste e até assus-
tador...

Ninguém imaginaria, até o mais pessimista dos brasileiros, 
que essa mortandade chegaria a um número tão elevado. No 
período de exatamente de doze meses, para ser mais preciso, 
no último dia 26 de fevereiro, ultrapassamos mais de 252 
mil mortos no País.

E a tendência é que esse número cresça mais rápido. O 
aviso é dos especialistas em saúde que apontam como ele-
mentos potenciadores do crescimento de infecção: o atraso e 
a lentidão da vacinação, o desrespeito do uso de máscaras 
e do distanciamento social.

Além da deficiência da aplicação da vacinação, que é um 
ponto relevante nesse processo para diminuir o contágio do 
vírus e, consequentemente, o número de mortos e de interna-
ção nas UTIs dos hospitais, parte da população menospreza 
esses protocolos e procedimentos.

Essas pessoas se aglomeram em festas, bares, restau-
rante e em praias sem nenhum cuidado. Depois, se sociali-
zam com os pais (que são do grupo de risco) e outras pes-
soas, transmitem o vírus e, em poucos dias, têm que se reunir 
de novo, desta vez, para sepultarem um ente querido. Essa 
é a pura realidade nua e crua..

REDAÇÃO

Um dos muitos efeitos nega-
tivos da pandemia tem sido 

as alterações na pele da face, 
causadas pelo uso constan-
te das máscaras de proteção. 
Muitas pessoas têm se queixa-
do acerca do fato de estarem 
apresentando acne na região, 
sensibilidade, rubor ou mesmo 
hiperpigmentação (manchas).

A ralação entre o uso das 
máscaras e aliterações na pele 
é a seguinte: devido ao acúmu-
lo de vapor, saliva e suor em-
baixo da máscara, aumenta-se 
a umidade da região, o que 
pode levar a um desequilíbrio 
da barreira cutânea, deixando a 
pele mais sensível e propensa 
a ficar irritada e inflamada, prin-
cipalmente quando em contato 
com determinados materiais e 
cosméticos. 

Esse processo pode ser 
ainda agravado pelo uso de 
maquiagem por baixo da 
máscara, principalmente em 
pessoas que têm pele oleosa. 
Em função da obstrução dos 
poros, elas também podem ver 

A    COVID-19 afeta dife-
rentes pessoas de dife-

rentes maneiras. A maioria 

das pessoas infectadas apre-
sentará sintomas leves a 
moderados da doença e 

ECONOMIA/LITORAL NORTE

Para agendamento personalizado, entrar em contado por:

Fone/Whatsapp: (81) 98818.8138
Instagram: @jaeli.assuncao.esteticista

não precisarão ser hospi-
talizadas.
Sintomas mais comuns:

•febre;
•tosse seca;
•cansaço.

Sintomas menos comuns:
•dores e desconfortos;
•dor de garganta;
•diarreia;
•conjuntivite;
•dor de cabeça;
•perda de paladar ou ol-
fato;
•erupção cutânea na pele 
ou descoloração dos dedos 
das mãos ou dos pés.

Sintomas graves:
•dificuldade de respirar 
ou falta de ar;

•dor ou pressão no peito;

•perda de fala ou movi-
mento;

•Procure atendimen-
to médico imediato se 
tiver sintomas graves. 
Sempre ligue antes de ir 
ao médico ou posto de saú-
de, clínicas ou hospitais;

•Pessoas saudáveis que 
apresentarem os sinto-
mas leves devem acom-
panhar seus sintomas em 
casa;

•Em média, os sintomas 
aparecem após 5 ou 6 
dias depois de ser infec-
tado com o vírus. Porém, 
isso pode levar até 14 
dias.

Fonte: Ministério da Saúde

Por Jailton Lima

O presidente da Asso-
ciação Comercial e Em-
presarial de Igarassu, 
Josias Gomes, realizou, 
no dia 24 de fevereiro, 
no Restaurante Forllan, 
em Cruz de Rebouças, 
às19h30, mais um en-
contro com o Núcleo 
Setorial das Cidades 
do Litoral Norte.

A segunda reunião 
ocorreu com a presen-
ça de empresários, 
comerciantes e polí-
ticos da região com a 
finalidade de debater os 
problemas em comum 
desses municípios. 

O evento foi dirigido 
por Josias Gomes que 
abordou a pauta de dis-
cursão sobre o destino 
do turismo da Coroa 
do Avião, que será con-
cedido à iniciativa pri-
vada para investir na 
infraestrutura.

O outro tema debati-
do foi o estreitamento do 
viaduto, que fica em fren-
te à Ondunorte, e que 
vem causando acidentes 
com veículos que transi-
tam na BR-101. “São as-
suntos relevantes que 
todos os segmentos 

têm que se preocupar 
e reivindicar por solu-
ção junto ao governo 
estadual e federal”, co-
mentou Gomes.

Na ocasião, a ACE 
prestou uma homena-
gem ao saudoso deputa-

do estadual e presidente 
da Assembleia Legislati-
va, Guilherme Uchôa. 
Seu filho Junior Uchôa, 
que não pôde compare-
cer, foi representado 
por Paulo Uchôa, que 
recebeu a homenagem 
da instituição.

surgir cravos pela proliferação 
de bactérias e fungos.

ALGUMAS DICAS 
IMPORTANTES PARA 
MINIMIZAR ESSES EFEITOS 
SOBRE SUA PELE:

1) Não passe muito tempo 
com a mesma máscara, para 
evitar a umidade;

2) Prefira máscaras descar-
táveis, e que não fiquem tão 
justas no rosto;

3) Higienize a face correta-
mente todos os dias (dê pre-
ferência ao uso de sabonetes 
faciais líquidos ou em gel);

4) Evite o uso de maquiagens, 
mas quando usar, lembre-se 
de remover corretamente para 
não deixar resíduos; 

5) Invista em bons hidratantes 
faciais (sem óleo na formula-
ção);

6) Realize mensalmente sua 
limpeza de pele com profis-
sional habilitado.

Esteticista e Cosmetóloga, Especialista em Estética 
Clínica e Graduanda em Nutrição
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O município de Igarassu 
pode ter a primeira mulher 
a ocupar uma vaga na Mesa 
Diretora da União dos Verea-
dores de Pernambuco (UVP). 
A presidente da Câmara Muni-
cipal, Érica Uchôa (PTB), vai 
disputar a vaga de vice ao lado 
do candidato a presidente da 
instituição, José Raimundo, de 
Serra Telhada.

José Raimundo e Érica 
Uchôa fazem parte da chapa 
de oposição ao atual presiden-
te da instituição, Josinaldo Bar-
bosa. A eleição deve acontecer 

O prefeito da cidade de Pau-
lista, Yves Ribeiro (MDB), está 
com dificuldades financeiras 
para colocar a casa em ordem. 
Isso por causa da “herança 
maldita” que encontrou quan-
do assumiu a Prefeitura, dívida 
deixada pelo seu antecessor, o 
ex-prefeito Júnior Matuto.

As primeiras medidas são 
de sanear as contas públicas, 
e isso exige sacrifício fiscal e 
uma política de austeridade: 
não se pode gastar mais do que 
se arrecada. O experiente Yves 
Ribeiro sabe como fazer isso 

REUNIÃO O ex-prefeito Mário Ricardo e a prefeita Elcione com o ministro Tarcísio Freitas, em Brasília

CARGO DE VICE A vereadora Érica Uchôa pode ser eleita na chapa da oposição da UVP 

HOMENAGEM Paulo Uchôa representou o dep. Júnior Uchôa

MÁRIO RICARDO REUNE-SE 
COM O MINISTRO TARCÍSIO 
DE FREITAS, EM BRASÍLIA
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Érica Uchôa fará parte da chapa 
do grupo de oposição da UVP 

Paulo Uchôa pode vir a estadual 

Política

O prefeito de Abreu e Lima, 
Flávio Gadelha (PSL), está sur-
preendendo a todos com a forma 
que vem governando a cidade, 
com dinamismo, vontade de tra-
balhar e com atitude de líder que 

O dinâmico prefeito de Itapis-
suma (RMR), José de Irmã Têca 
(PSD), começou a mil por hora, 
no início de seu segundo governo. 

quer deixar para trás as arestas 
políticas.

Flávio está com espírito de 
homem público de servir sua po-
pulação. Quem pensava que ele 
só iria fazer obras de infraestru-
tura no próximo ano, se enganou. 
Apesar do rombo financeiro que 
Flávio encontrou na Prefeitura, ele 
está obtendo recursos federais 
por meio das emendas parlamen-
tares.

No mês de fevereiro, foram 
asfaltadas quatro ruas no centro 
de Abreu e Lima. Na educação, 
ele já autorizou a reforma de todas 
as escolas municipais. Flávio Ga-
delha está com vontade trabalhar, 
e ele sabe como fazer. A popula-
ção agradece.

Ele anunciou investimentos para o 
município, e vem realizando obras 
de infraestrutura, parcerias para a 
capacitação profissional dos jo-
vens, entre outras ações. 

Ele comemorou a vinda de 
mais um grande investimento, 
que é a construção do Centro de 
Distribuição da Fábrica da Ypê, 
que vai gerar mais de 1000 em-
pregos diretos.

Não para por aí, o prefeito via-
jou a Brasília em busca de recur-
sos federais, como as emendas 
parlamentares. Zé teve um encon-
tro com o deputado federal, André 
de Paula (PSD), para agilizar os 
recursos.

O Jornal Folha Metropolitana, 
na pessoa do editor, jornalista 
Jailton Lima, presta uma home-
nagem à memória do jornalista 
José Américo, fundador e editor 
do Jornal Grande Recife, que 
faleceu no último dia 23 de fe-
vereiro.

Consignamos os nossos 
sentimentos à família de José 
América, na pessoa de sua filha 
e jornalista, Daniela Moraes.

 UM FLÁVIO DIFERENTE 

 UM PREFEITO SINTONIZADO COM SUA REGIÃO  

 HOMENAGEM AO GUERREIRO DO JORNALISMO REGIONAL   

 ÉRICA UCHOA DISPUTA UMA VAGA NA UVP  

 COLOCANDO A CASA EM ORDEM

 LITORAL NORTE 

 MOBILIDADE MÁRIO REIVINDICOU A CONSTRUÇÃO DO ARCO METROPOLITANO

Reg. nº 6968/PE

•dor ou pressão no peito;

•perda de fala ou movi-
mento;

•Procure atendimen-
to médico imediato se 
tiver sintomas graves. 
Sempre ligue antes de ir 
ao médico ou posto de saú-
de, clínicas ou hospitais;

•Pessoas saudáveis que 
apresentarem os sinto-
mas leves devem acom-
panhar seus sintomas em 
casa;

•Em média, os sintomas 
aparecem após 5 ou 6 
dias depois de ser infec-
tado com o vírus. Porém, 
isso pode levar até 14 
dias.

Fonte: Ministério da Saúde

ainda neste primeiro semestre. 
Boa sorte a Érica.

muito bem. Paulista em boas 
mãos.

Por Jailton Lima

Na última sexta-fei-
ra, 26 de fevereiro, 

o ex-prefeito de Igarassu, 
Mário Ricardo (PTB) e 
atual prefeita, Professo-
ra Elcione (PTB), esti-
verem com o ministro da 

Infraestrutura, Gilson 
Machado, do Turismo, 
e com o presidente da 
Embratur, Carlos Bri-
to, para um encontro de 
uma importância signifi-
cativa para o Litoral Nor-
te de Pernambuco.

No encontro, foi tratado 
o tão sonhado Arco Me-
tropolitano, que vai be-
neficiar o desenvolvimen-
to econômico da região em 
todos os segmentos.

O ex-prefeito Mário 
ressaltou que os setores 

da indústria, do co-
mércio, dos serviços, 
particularmente do 
turismo serão direta-
mente beneficiados, 
além de melhorar a mo-
bilidade urbana com a 
retirada do tráfego de 
caminhões pesados que 
transitam pelos municí-
pios de Paulista, Abreu e 
Lima e Igarassu. 

Mário Ricardo com-
prometeu-se em ser a 
ponte constante entre o 
setor produtivo, político 
e demais setores envol-
vidos. “Os municípios 
de Goiana, Araçoiaba, 
Itapissuma e Igaras-
su serão impactados 
diretamente e todos 
do litoral serão bene-
ficiados, essa é uma 
obra imprescindível 
para o futuro Per-
nambuco”, explicou o 
ex-prefeito.

Por Jailton Lima

A presidente da Câma-
ra Municipal de Igaras-
su, Érica Uchôa (PTB), 
vai compor a chapa de 
oposição na próxima 
eleição para a Mesa 
Diretora da União de 
Vereadores de Per-
nambuco (UVP).

A nova composição 
pleiteará, ainda nesse 
semestre de 2021, a di-
reção da instituição. Ela 
faz parte do grupo de 
oposição por entender 
que não há necessida-
de de perpetuação de 
um grupo político que 
está há muito tempo 
no poder.

Segundo Érica, é rele-
vante e salutar uma re-
novação para oxigenar 
a UVP, uma vez que a en-
tidade perdeu a represen-
tatividade. “Hoje, esse 
grupo quer resgatar o 
que foi construído por 

João Batista no passa-
do, que foi um grande 
referencial da UVP”, 
comentou a vereadora.

Érica apoia o nome 
de José Raimundo, de 
Serra Talhada, para a 
presidência da insti-
tuição, e vai ser a sua 
candidata ao cargo de 
vice. A chapa de oposição 

conta ainda com o supor-
te de João Chaves, de 
São Caetano, Luciano 
Pacheco, de Arcover-
de, Gilvan, de Camaru, 
Herbert, do Canal Beira 
da Penha, Ronaldo, de 
Petrolina. Esses nomes 
e outros farão parte da 
chapa executiva. 

A parlamentar res-
saltou também a união 

do grupo de oposição, 
que tem nomes repre-
sentativos das câmaras 
de Goiana, Condado, Ca-
ruaru, Igarassu, Jaboa-
tão, Olinda e Garanhuns. 
“Objetivo é trazer as 
representações para 
essas regiões, princi-
palmente para a cida-
de de Igarassu”, con-
cluiu Érica Uchôa.

Com a eventual intenção 
do deputado estadual Gui-
lherme Uchôa Júnior 
(PSC) disputar uma vaga 
na Câmara Federal, nas 
próximas eleições parlamen-
tares de 2022, o ex-vereador 
da Câmara Municipal de 
Igarassu, Paulo Uchôa, 
pode ser uma opção para a 
vaga de deputado estadual.

Perguntado pela Folha 
Metropolitana, no último 
dia 24 de fevereiro, duran-
te o evento da Associação 
Comercial e Empresarial 

de Igarassu, Paulo Uchôa 
disse que essa possibi-
lidade pode ser concre-
tizada, mas que até o mo-
mento não poderia dar uma 
resposta definitiva.

Entretanto, o ex - par-
lamentar afirmou que não 
descarta o convite de fazer 
chapa com o deputado Jú-
nior Uchôa. “Já existem 
algumas conversas que 
podem confirmar essa 
possibilidade”, ressaltou 
Paulo Uchôa.
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FELIZ ANIVERSÁRIO
O casal Jailton e Josiane 

Assunção aniversariou no 
mês de fevereiro. Ela no dia 
19 e ele, no dia 25. Ambos 
comemoram a passagem 
de mais um ano de vida 
com seus familiares. O 
momento é de reflexão 
e de agradecimentos a 
Deus pela dádiva da vida. 
Felicidades, saúde e muitos 
anos de vida ao nobre casal.

MAIS EXPERIENTE 
Quem está de idade nova 

é o ex-presidente da Câmara 
Municipal de Igarassu, 
Ademar de Barros. Ele 
completou idade nova, no 
último dia 08 de fevereiro. 
A data natalícia foi bastante 
comemorada pela família e 
amigos. Ademar agradeceu 
a Deus por ter completado 
mais uma primavera. Vida 
longa...

FELICITAÇÕES
O pastor Duda, da Assembleia 

de Deus de Duarte Coelho, em 
Igarassu, está colhendo mais 
um ano de vida, com muita 
alegria e agradecimento. O 
reverendo aniversariou no mês 
de fevereiro. Pr. Duda é esposo 
de Irmã Nera e pai de Kely e 
Cristiane Viana. Felicidades e 
muito anos de vida.

LOVE BEAUTY HAIR EM 
ABREU E LIMA 

Agora em Abreu e Lima a mais 
nova loja de produtos profissionais de 
cabelo Love Beauty Hair, com marcas 
consagradas no ramo (salão), como 
a marca Amazon Beauty, Natureza 
Cosmético, Love Potion, entre outras 
marcas. Faça-nos uma visita na Rua 
Nossa Senhora Aparecida, nº. 609, 
centro.

Representante: Paula Souza

OS PARABÉNS VÃO PARA....
Márcio André, que aniversariou no dia 

18 de fevereiro, e André Vidal (RJ), que 
completou idade nova no dia 23. Ele é filho 
do Advogado trabalhista Paulo César. O 
jovem Vidal é o 40º brasileiro formado 
em Engenharia Nuclear (hoje só existe 52 
profissionais no Brasil). 

André está concluindo PHD em 
Engenharia Nuclear. Ele é uma ótima 
referência para a geração de hoje. Vida 
longa...

PREFEITO ZÉ DE IRMÃ TÊCA COMEMORA 
AVANÇOS EM QUATRO ANOS DE MANDATO

LIMPEZA URBANA NO 
CENTRO DA ILHA DE 
ITAMARACÁ

CENTRO Limpeza eficiente nas ruas da Ilha de Itamaracá 

Foto: Divulgação

 ITAMARACÁ

Por Jailton Lima

Considerado por 
institutos de pes-

quisas como um dos 
melhores gestores da 
Região Metropolita-
na de Recife, o prefei-
to de Itapissuma, José 
de Irmã Têca (PSC), 
concedeu uma entrevis-
ta exclusiva à Folha 
Metropolitana, no úl-
timo dia 20 de fevereiro, 
onde falou dos avanços 
de seu primeiro governo 
à frente da Prefeitura e 
dos desafios que vai en-
frentar nesse segundo 
mandato.

O prefeito destacou 
os cinco pilares da 
gestão e as principais 
ações implementadas 
na sua primeira ges-
tão. Ele ressaltou os 
investimentos na área 
da saúde, educação, in-
fraestrutura, social e tu-
rismo. 

Ele afirmou que fez 
um governo plural, prio-
rizando as principais 
vocações do municí-
pio, para fortalecer a 
identidade dele, focando 
no básico, que foi a edu-
cação e a saúde. “A gen-
te alçou a educação 
do último lugar no 
Ideb para 1º lugar na 
Região Metropolitana 

Por Jailton Lima

A Secretaria de In-
fraestrutura de Ita-

maracá vem realizando 
diversas ações em toda 
a cidade, a começar pe-
las ruas do centro da ci-
dade. A limpeza urbana 
tem recebido, no início 
da gestão do prefei-
to Paulo Batista, uma 
atenção especial.

No último dia 13 de 
fevereiro, os garis re-
ceberam uniformes 
e equipamentos para 
sua devida proteção. 
O centro já começa ter 
um aspecto mais agradá-
vel, mas é preciso a cola-
boração da população em 
não jogar ou deixar lixo 
nas ruas e nas calçadas.



Editor geral: Jailton Lima - jailtonlima43@gmail.com
folhametropolitanape@gmail.com

Fale conosco: 81 9 8405.8530

Caderno
Folha Metropolitana | 28 de Fevereiro a 05 de Março de 2021

Editor geral: Jailton Lima - jailtonlima43@gmail.com
jornalfolhametropolitana@r7.com

Fale conosco: 81 9 8405.8530B

Yves paga 
14º salário a 

servidores de 
Paulista

 Casas e 
apartamentos 

de qualidade 
em Igarassu

página B3 página B2

PREFEITO ZÉ DE IRMÃ TÊCA COMEMORA 
AVANÇOS EM QUATRO ANOS DE MANDATO

SEGURANÇA Paulo Câmara discursa na inauguração do 26º Batalhão da Polícia Militar EDUCAÇÃO O prefeito Zé de Irmã Têca e o vereador GG comemoram o primeiro lugar no IDEB

ECONOMIA Prefeito Zé de Irmã Têca em visita ao Parque Industrial da Cervejaria Itaipava

Foto: Arquivo/FM Foto: Arquivo/FM

Foto: Arquivo/FM

 ITAPISSUMA FOI CONTEMPLADA COM A CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA E DO CENTRO DE DISTRIBUÇÃO DA YPÊ

Por Jailton Lima

Considerado por 
institutos de pes-

quisas como um dos 
melhores gestores da 
Região Metropolita-
na de Recife, o prefei-
to de Itapissuma, José 
de Irmã Têca (PSC), 
concedeu uma entrevis-
ta exclusiva à Folha 
Metropolitana, no úl-
timo dia 20 de fevereiro, 
onde falou dos avanços 
de seu primeiro governo 
à frente da Prefeitura e 
dos desafios que vai en-
frentar nesse segundo 
mandato.

O prefeito destacou 
os cinco pilares da 
gestão e as principais 
ações implementadas 
na sua primeira ges-
tão. Ele ressaltou os 
investimentos na área 
da saúde, educação, in-
fraestrutura, social e tu-
rismo. 

Ele afirmou que fez 
um governo plural, prio-
rizando as principais 
vocações do municí-
pio, para fortalecer a 
identidade dele, focando 
no básico, que foi a edu-
cação e a saúde. “A gen-
te alçou a educação 
do último lugar no 
Ideb para 1º lugar na 
Região Metropolitana 

do Recife e o 11ª lugar 
no Estado”, lembrou o 
prefeito.

Para atingir esse re-
sultado, Zé investiu na 
valorização dos alu-
nos, na merenda de 
qualidade, em treina-
mentos e capacitação 
dos professores, nos 
cursos práticos para as 
crianças, nos jogos inter-
nos, nas aulas de reforço, 
de música, de robótica e 
nas olimpíadas internas.

“Nós misturamos to-
das essas atividades 
no social e na educa-
ção, e deu esse resul-
tado importante na 
nossa gestão”, come-
morou o prefeito.

Zé de Irmã Têca afir-
mou ainda que ampliou 
todos os serviços de saú-
de, com 100% de aten-
dimento odontológi-
co, a implantação da 
sala do Raio X, da ul-
trassonografia e exames 
laboratoriais.

O prefeito destacou 
também a implantação 
do Centro de Especia-
lidade da Mulher e do 
Centro de Fisiotera-
pia, a construção de três 
novos postos de saúde, a 
recuperação do Hospital 
João Ribeiro e a amplia-

ção da frota de ambulân-
cia e do Samu.

“Na saúde e educa-
ção, a gente conseguiu 
alçar os melhores ín-
dices de aprovação na 
RMR. Temos o menor 
índice de mortalidade 
infantil na RMR e o 3º 
do estado”, comentou 
Zé.

No turismo, sua gestão 
inaugurou o Mercado 
de Artesanato, poten-
cializou a caldeirada, 
recuperou e revitali-
zou o Porto do Espi-
nheiro, investiu em ca-
pacitação para quem faz 
essas atividades.  Hoje, 
os artesões têm um lu-

gar para vender seus 
produtos e desenvolver 
suas atividades.

Zé ressaltou ainda a 
inclusão da Semana 
dos Ostreiros, onde é 
feito os atendimentos 
odontológicos e vacina. 
No final, todos os os-
treiros recebem um kit 
com um par de camisa 
UV, uma caixa térmi-
ca, com equipamentos 
para trabalhar, além de 
orientação do Sebrae 
e da Vigilância Sanitária 
Municipal. 

Outra ação que o pre-
feito destacou foi a cria-
ção da Secretaria de 
Segurança Municipal, 

equipada com oito veícu-
los e agentes treinados, 
com equipamentos de ar-
mas não letais e que vêm 
dando apoio à segurança 
municipal.

“Conseguimos a vin-
da do 26º Batalhão da 
Polícia Militar, com 
a instalação de sua 
sede própria. Demos 
a estrutura e a condi-
ções para a implanta-
ção dessa unidade de 
segurança. Foi uma 
grande conquista na 
minha gestão”, afir-
mou Zé.

No setor industrial 
e econômico, o prefeito 
comentou o esforço e a 

dedicação de sua gestão 
em trazer a fábrica e o 
Centro de Distribui-
ção da Ypê, que vai 
gerar direta e indireta-
mente 1000 empregos 
para a região.

“Passamos um ano 
e meio articulando a 
vinda do empreendi-
mento. E agora isso é 
uma realidade para 
Itapissuma. As obras 
de terraplanagem já 
começaram, ainda no 
primeiro semestre a 
planta será construí-
da”, informou o prefeito.  

Para esse segundo 
mandato, Zé pretende 
investir pesado em 
obras de infraestru-
tura, nas pavimenta-
ções de ruas e sanea-
mento, na mobilidade 
urbana, na revitaliza-
ção de todas as praças, 
na padronização dos pré-
dios públicos, além de 
manter as ações em edu-
cação, saúde, segurança, 
social e turismo.

“A nossa gestão al-
cançou, sem dúvida, 
as pessoas que mais 
precisam. Esse é o de-
ver de um gestor pú-
blico, e essa é a nossa 
missão”, concluiu o pre-
feito.
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Cidades

2021 VAI SER O ANO DE SAIR DO ALUGUEL E 
TER SUA CASA PRÓPRIA PARA MORAR

IMÓVEIS Apartamentos com qualidade e acesso facilitado ao processo de compra

PRONTA ENTREGA As casas são entregues no ato da compra

CONFORTÁVEL As unidades habitacionais garantem segurança

 IGARASSU/HABITAÇÃO

Edital da Assembléia de Constituição da
Associação de Assistência e Ensino às

 Crianças PRIMEIROS PASSOS
 Ao dia, 8 de fevereiro de 2021, as 19:00 horas, no endereço Rua 
Sessenta, nº 135, sala 01, bairro Caetés III, Município de Abreu e Lima, Estado 
de Pernambuco, CEP 53.545-630, será realizada a assembléia de constituição 
da associação denominada de ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E ENSINO 
ÀS CRIANÇAS, com seguinte pauta:

 - modelo de estatuto;
 - de�nir grupo gestor inicial;
 - demais assuntos;

Abreu e Lima (PE), 01 de fevereiro de 2021.

_______________________________________________________
comissão organizadora

Fotos: Divulgação

 OPORTUNIDADE RICARDO ALENCAR AVISA QUE ESSE É MOMENTO PARA COMPRAR A CASA PRÓPRIA

Por Jailton Lima

O 2021 começou e 
você ainda está 

no aluguel? Quer ter 
sua casa própria e não 
sabe por onde começar? 
Não perca a esperança 
de realizar o seu so-
nho de ter sua casa 
própria. Fique tran-
quilo, você vai encon-
trar o lugar certo, que 
te ajudará a tomar a 
decisão certa.

A oportunidade única 
de adquirir a sua Casa 
Verde-Amarela, do Go-
verno Federal, chegou 
até você, nunca foi tão 
fácil sair do aluguel e 
ter uma casa própria. 
Esse é o melhor momento 
para comprar uma casa 

ou um apartamento, com 
qualidade e a garantia 
de construtores expe-
rientes e respeitados no 
setor imobiliário.de Iga-
rassu.

O Loteamento Eldo-
rado, em Igarassu, no 
bairro do Agamenon, e 
o Loteamento Recanto 
Santa Luzia, em Cruz 
de Rebouças, oferece as 
melhores condições 
especiais para você 
realizar o seu sonho 
de sair do aluguel e ter 
sua casa própria.

Considerado um dos 
melhores bairros pla-
nejados de Igarassu, 
você pode comprar a 
sua casa financiada pela 
Caixa com prestações 

que mais parecem alu-
guel. O projeto habita-
cional do Recanto San-
ta Luzia será na mesma 
qualidade do Loteamen-
to Eldorado.

Dispondo de aparta-
mentos e casas prontas 
para morar, o Lotea-
mento Eldorado pas-
sou a ser um dos mais 
procurados pelos mo-
radores que desejam 
mudar para um local 
melhor com facilidade de 
ônibus, escola, padaria, 
farmácia e a cinco minu-
tos do centro da cidade.

O Loteamento Eldo-
rado e Recanto Santa 
Luzia são empreendi-
mentos da Brasilar 
Construtora, especia-

lista em habitação po-
pular de qualidade por 
preço baixo, garantin-
do credibilidade e con-
fiança ao longo de uma 
história voltada para a 
realização do sonho da 
moradia.

No entanto, Ricardo 
ressalta que esse é o 
melhor momento para 
comprar ou adquirir a 
casa própria, porque os 
preços dos imóveis es-
tão abaixo do preço de 
mercado. “Nós temos 
as melhores ofertas e 
condições”, explicou.

O empresário e cons-
trutor, Ricardo Alen-
car, que é referência no 
setor, é um incentiva-
dor para que outros em-
presários façam inves-
timentos na construção 
civil na cidade de Iga-
rassu.

Ele ressaltou ainda 
que o município ofere-
ce condições para que 
os empresários invis-
tam. A Agencia de Meio 
Ambiente da Prefei-
tura facilita a burocra-
cia de documentos aos 
construtores, como tam-
bém a prefeita Elcio-
ne, que tem dado agili-
dade ao setor, além da 
rapidez do Cartório na 
liberação da emissão 
de documentos.

Todavia, o empresá-
rio alertou aos clientes 
sobre o perigo para a 
aquisição de terrenos 
ou imóveis em lotea-
mentos clandestinos 
e irregulares. Ricardo 
salientou ainda mudan-
ças no Plano Diretor 

do Município, a fim de 
que facilite a vinda em-
presas e indústrias, para 
explorarem todo o poten-
cial de Igarassu.

Para maiores infor-
mações, entrar em con-
tado pelo telefone: 81. 
9545.2678
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PREFEITURA INICIA 
ASFALTAMENTO DE RUAS 
NO CENTRO 

LIMPEZA URBANA 
EFICIENTE NO CENTRO 

INFRAESTRUTURA Ruas são asfaltadas no centro da cidade
EFICIÊNCIA Limpeza nas ruas do centro da cidade de Abreu e Lima

COMPROMISSO com os servidores públicos municipais

ACESSO Prefeitura faz manutenção nas estradas rurais

Yves autoriza pagamento 
do 14º Salário aos agentes 
Comunitários de Saúde e de 
Combate às Endemias

Jogli autoriza serviços 
de manutenção nas 
estradas de barro

CENTRO QUATRO RUAS FORAM CONTEMPLADAS COM A OBRA

SERVIÇO DE QUALIDADE O LIXO É RECOLHIDO TODO DIA

Por Jailton Lima

No mês de fevereiro, a 
gestão do prefeito 

Flávio Gadelha (PSL) 
realizou ações na infraes-
trutura da cidade. Por meio 
de recursos federais, vindos 

Por Jailton Lima

A limpeza urbana 
no centro da ci-

dade de Abreu e Lima 
está chamando a aten-
ção de quem passa pela 
Avenida Brasil. Os ser-
viços de limpeza têm 
sido monitorados e fis-
calizados pela Secreta-
ria de Obra Municipal.

A Prefeitura inten-
sificou o trabalho de 
recolhimento dos re-
síduos nos horários da 
manhã, tarde e noite, 
gerando um cenário no 
centro da cidade mais 
limpa e agradável. Nas 
outras ruas de outros 
bairros, o serviço urba-
no de limpeza tem sido 
aplicado também.

Quem transita ou 
anda pelas ruas do cen-

de indicação de emendas 
parlamentares do depu-
tado federal, Luciano Bivar 
(PSL).

Além do asfaltamento 
das ruas da Glória e São 
João, no bairro do Cen-

tro, o prefeito Flávio, que 
estava acompanhado do 
vice-prefeito, Murilo do 
Povo, fiscalizou o início de 
mais uma obra de seu go-
verno, dando continuidade 
ao trabalho de recapea-
mento do asfalto em mais 
uma via na cidade.

Os moradores da Rua 
Castelo Branco, no bairro 
de Timbó, foram contem-
plados com o asfaltamento 
da localidade, que a partir 
de agora terá mais mobili-
dade e segurança.

“Estamos trabalhando 
para melhorar o deslo-
camento e a mobilida-
de da população. Essa é 
mais uma obra do nosso 
governo.  Entretanto, 
sabemos que tem mui-
tas coisas para resolver, 
mas vamos continuar no 
resgate da cidade”, asse-
gurou Flávio.

Por Jailton Lima

Em meio à crise finan-
ceira e às dificuldades do 
País, os Agentes Comu-
nitários de Saúde (ACS) 
e os de Combate às En-
demias (ACE) receberam 
uma boa notícia:

O prefeito de Paulista, 
Yves Ribeiro (MDB), auto-
rizou à Secretaria Muni-
cipal de Saúde a efetuar o 
pagamento do 14º Salá-
rio a esses profissionais de 
saúde.

O pagamento foi efetua-
do na última sexta-feira, 
26 de fevereiro. “Esses 
guerreiros que cuidam 
da saúde da população 
merecem o nosso respei-
to e carinho. Por isso, 
estão de parabéns pelo 
grande serviço prestado 

Por Jailton Lima

O prefeito Jogli Uchôa 
(DEM), no mês de feverei-
ro, e atendendo à reivindi-
cação dos moradores que 
moram próximo à estrada 
do bairro do Jundiacanga.

A estrada recebeu me-
lhorias em pleno ponto fa-
cultativo. As máquinas e 
caminhões da Secretaria 
de Obras e Infraestrutura 
estiveram no local, recu-
perando a via e promo-
vendo adequações e a 
colocação do cascalha-
mento.

à população”, comentou o 
prefeito.

O compromisso com os 
trabalhadores sempre foi 
uma bandeira de luta nas 
cidades onde foi prefeito. 

“Estamos trabalhan-
do duro em busca de 
recursos para a cida-
de não parar median-
te essa grande crise da 
pandemia”, explicou Yves 
Ribeiro.

do Município, a fim de 
que facilite a vinda em-
presas e indústrias, para 
explorarem todo o poten-
cial de Igarassu.

Para maiores infor-
mações, entrar em con-
tado pelo telefone: 81. 
9545.2678

tro de Abreu e Lima já 
têm notado a diferença 
com o recolhimento do 
lixo domiciliar. E isso 
graças a um serviço de 
qualidade e de fiscali-
zação dos agentes pú-
blicos.

Os moradores das 
ruas do Centro têm 
aprovado a forma como 
o Governo Municipal 
tem cuidado da limpe-
za urbana, diariamen-
te, trazendo a sensação 
de bem-estar.
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