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EFICIÊNCIA Enfermeira aplicando a primeira dose do imunizante, no Distrito de Botafogo

SEM OXIGÊNIO: A situação tende a piorar

Itapissuma atinge 11% de pessoas 
vacinadas com a primeira dose

Além de oxigênio, faltam também 
cilindros em alguns estados
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Yves começa 
obra de 
pavimentação

Josias Gomes 
defende a 
abertura do 
comércio

Jogli: 
Araçoiaba 
no rumo 
certo

Colégio São 
José faz 
reflexão da 
Paixão de 
Cristo

Mais de 100 
mil pessoas 
vão morrer

Jairo 
defende a 
abertura de 
igrejas

No último sábado 
(3), ocorreu o Dia 

V da Vacinação na ci-
dade de Abreu e Lima 
(RMR), com o objetivo 
de potencializar o al-
cance aos grupos prio-
ritários. A vacinação 
teve início às 08h e ter-
minou às 12h. A ação 
foi organizada pela Se-
cretaria Municipal de 
Abreu e Lima.

O mutirão de vaci-
nação contra a Co-
vid-19 foi realizado 
pela Secretaria de 
Saúde Municipal, com 
a finalidade de fazer 
a imunização do vírus 
no município. A ação 
ocorreu em duas esco-
las do município...

PAULISTA

EDITORIAL

Alguns estados do 
Sudeste e do Sul, 

como Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande 
do Sul e até em algu-
mas cidades de São 
Paulo, estão com di-
ficuldades de suprir o 
nível de oxigênio para 
manter os pacientes in-
tubados, pela Covid-19, 
vivos.

A situação vai pio-
rar nos próximos dias, 

O vice-presidente 
da Câmara Muni-

cipal de Abreu e Lima, 
vereador Jairo Kaito 
(AVANTE), que tam-
bém é evangélico, fez 
um discurso interces-
sor, na última sessão 
legislativa, defenden-
do a abertura dos tem-
plos religiosos dentro 
do município.

No seu discurso, que 
teve também...

BRASIL ATINGE 1 MILHÃO DE DOSES
PÁGINA B3

MUTIRÃO DA VACINAÇÃO FOI UM 
SUCESSO NOS GRUPOS PRIORITÁRIOS

VACINAÇÃO A senhora Maria de Lourdes recebendo a primeira dose do imunizante

caso a carência não 
seja rapidamente sa-
nada.

Os  governadores 
desses estados estão 
“com as mãos na ca-
beça” e pediram, ur-
gentemente, socorro 
ao Governo Federal.

Outras unidades de 
saúde do País estão si-
nalizando que o “pior 
está por vir”.

IGARASSU

ABREU E LIMA

ARAÇOIABA

RELIGIÃO
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ENCONTRO DE PERDÃO de Jesus Cristo com Maria Madalena

EM 2018: Nélia abrindo a encenação da Paixão de Cristo
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 CULTURA A SEMANA SANTA REPRESENTA UMA RENOVAÇÃO ESPIRITUAL

Jesus e a mulher adúltera 
O PERIGO DE 
RECEITAS CASEIRAS 
SOBRE A PELE

EDITORIAL
MAIS DE 100 MIL BRASILEIROS VÃO MORRER COLÉGIO SÃO JOSÉ FAZ 

REFLEXÃO DA PAIXÃO DE CRISTO

 OPINIÃO

A previsão é dos especialistas e infectologistas, com 
base no número de mortos que já passa dos 3 mil mortos 
por dia. Essa informação foi compartilhada e anunciada na 
mídia, não para causar terror nas pessoas, mas para que não 
somente as autoridades, mas também a população faça sua 
parte nessa pandemia.

Embora quase 20 milhões já foram vacinados com a pri-
meira dose da vacina contra o coronavírus, o total de vítimas 
fatais no País tem aumentado a cada dia. Enquanto não hou-
ver a vacinação em massa, esse número tende aumentar 
mais ainda.

Infelizmente, a previsão de óbitos pode chegar a 100 mil 
até o final do mês de abril. Esse mês configura-se como o 
pior desde que a pandemia iniciou em fevereiro de 2020.

Os infectologistas são unânimes em dizer que, se a popu-
lação não tiver a consciência e a responsabilidade de usar 
máscaras, fazer a higienização das mãos e, sobretudo, o 
distanciamento social adequado, milhares de pessoas vão 
perder suas vidas.

Oremos para que os imunizantes sejam produzidos em 
grande escala, e, dessa forma, o Brasil consiga frear a propa-
gação do vírus da morte.

REDAÇÃO

Certamente você, ou alguém 
que você conhece, já deve 

ter recorrido à alguma receita ca-
seira para melhorar o aspecto da 
pele. Seja uma esfoliação com 
açúcar, ou máscara de clara 
de ovo com borra de café para 
retirar cravos, ou mesmo o uso 
do limão para clarear manchas 
da pele.

O problema é que muitas 
vezes o barato pode acabar 
saindo caro. Isso porque, nem 
sempre essas receitas trazem 
benefícios; muito pelo contrário, 
há casos em que a pele acaba 
sendo prejudicada.

Receitas achadas na inter-
net, que não foram feitas por 
especialistas nem direcionadas 
para as suas necessidades, 
apresentam um risco maior à 
saúde da pele. Isso porque o 
que funciona para uma pessoa 
pode não funcionar para outra, 
e nem sempre quem escreve a 
receita tem capacitação técnica 
para tal. Logo, é possível que o 
autor ou autora da receita não 
saiba dos riscos para outras 
pessoas.

Conheça alguns itens 
frequentemente usados em 
receitas caseiras e saiba mais 
sobre os riscos de cada um:

Limão
O limão é frequentemente 

utilizado nas receitas caseiras 
para clarear manchas e induzir 
firmeza sobre a pele por ser rico 
em vitamina C. Porém para que a 
vitamina C tenha eficácia sobre 
a pele, é preciso que seja sub-
metida a um processo de esta-
bilização, ou seja, simplesmente 

Por Jailton Lima

A     direção do Colé-
gio São José, de 

Abreu e Lima, por oca-
sião da Semana San-
ta, em que se comemora 
a morte e a ressurrei-
ção de Jesus Cristo. 
Anualmente, a escola 
realiza a encenação da 
Paixão de Cristo, na 
Praça São José, no cen-
tro da cidade.

Neste ano não foi dife-
rente. Por causa da pan-
demia, o evento religioso 
foi realizado em outro 
formato. A mensagem 
da Paixão de Cristo, 
comemorado na Semana 

Santa, foi exibida na pla-
taforma digital por meio 
de lives.

 RELIGIÃO
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A idealizadora do en-
contro cristão, Profes-
sora Nélia Barros, 

explicou que foram reali-
zadas sete palestras on-
line, que teve uma gran-
de participação online de 
centenas de internautas. 
A última palestra abor-
dou o tema “Restaura-
dos da Dúvida”.

“Por meio desse 
evento, mostramos 
que o verdadeiro sig-
nificado da Semana 
Santa é a morte e a 
ressurreição do Se-
nhor Jesus Cristo nas 
nossas vidas. Temos 
certeza de que essas 
palestras ajudaram 
a edificar a vida de 
todos que participa-
ram”, afirmou Nélia 
Barros. 

passar o suco do limão sobre a 
pele não trará esses benefícios.

E atenção: o limão também 
pode manchar a pele e até cau-
sar queimaduras, por isso sua 
aplicação deve ser feita com 
muito cuidado, preferencial-
mente à noite, para evitar a ex-
posição ao sol.

Café
Muito se fala sobre os be-

nefícios do café para a pele e 
combate à celulite e gordura 
localizada. Porém os benefí-
cios em questão se devem à 
cafeína, e não ao café em si. E 
para que a cafeína chegue a ter 
eficácia precisa permear a pele, 
e para isso é necessário um 
processo químico e não apenas 
passar o café sobre.

O problema de aplicar o café 
diretamente na pele é que suas 
partículas não são moídas de 
tamanhos iguais, essa irregula-
ridade no tamanho pode causar 
abrasão e machucar os tecidos.

O interessante é evitar re-
correr a essas receitas e mis-
turinhas caseiras, e procurar 
orientação de um profissional 
dermatologista ou da área esté-
tica para saber quais produtos 
melhor se adequam à sua pele. 
E lembre-se sempre: o barato 
muitas vezes pode sair caro. 
Por isso invista em cuidados 
seguros e de qualidade para 
sua pele.

Veja esse artigo completo 
na Coluna Beleza Saudável no 
Portal da Folha Metropolitana. 
Acesse:WWW.FOLHAMETROPOLITANA.

COM.BR

Esteticista e Cosmetóloga, Especialista em Estética 
Clínica e Graduanda em Nutrição

Por Pastor Altair Germano

Conforme o texto de 
João 8:1-11, Jesus ensi-
nava o povo quando al-
guns escribas e fariseus 
trouxeram à sua presença 
uma mulher surpreen-
dida em adultério. Não 
temos informações acerca 
do homem que com ela 
adulterava, nem a razão 
de não ter sido trazido 
também.

É possível imaginar 
a hostilidade com que 
a mulher foi tratada, a 
vergonha pública a que 
foi submetida. Havia por 
parte dos escribas e fari-
seus um suposto desejo 
de justiça em relação ao 
fato, visto que na verdade 
o interesse maior era ter do 
que acusar Jesus (v.6).

“Mestre, esta mu-
lher foi apanhada em 
flagrante adultério. E 
na lei mandou Moisés 

que tais mulheres se-
jam apedrejadas; tu, 
pois, que dizes?” Foi a 
pergunta dos escribas e fa-
riseus. A lei determinava 
a pena de morte para este 
delito (Lv 20.10; Dt 22.22-
24). Silenciosamente, Je-
sus se inclina e passa a 
escrever na terra com o 
dedo. Os acusadores insis-
tem na pergunta, pelo que 
Jesus se levanta e diz:

“Aquele que dentre 
vós não estiver sem 
pecado seja o primei-
ro que lhe atire a pe-
dra” (v.7). Ele volta silen-
ciosamente e inclinar-se e 
escreve no chão.

Enquanto Jesus escre-
ve na terra, suas pala-
vras escrevem e marcam a 
consciências dos escribas 
e fariseus, e um após ou-
tro, a começar pelos mais 
velhos até os últimos, se 
retiram. É nesse exato 

momento, ao ficar só 
com a mulher, que a 
graça (favor imerecido) 
será percebida claramente 
na fala e nos atos de Jesus.

A GRAÇA DIALOGA

Apenas pela graça, vis-
to que o pecado separou o 
homem de Deus, é que se 
torna possível o diálogo de 
Deus com o homem.

Assim como em tantos 
outros eventos, a começar 
pelo Éden, aqui, mais uma 
vez, o Senhor toma a gra-
ciosa iniciativa de conver-
sar com o ser humano, sen-
do Ele quem é, e nós quem 
somos: “Mulher, onde es-
tão aqueles teus acusa-
dores? Ninguém te con-
denou? Respondeu ela: 
Ninguém Senhor!” (v.10, 
11a).

A GRAÇA ABSOLVE

Pela lei a mulher era cul-
pada. O rei Davi vivenciou 
uma situação parecida, e 
mesmo sendo culpado foi 
objeto da graça de Deus (2 
Sm 12:1-15). Jesus, Deus 
encarnado, lhe diz: “Nem 
eu tampouco te conde-
no” (v. 11b). O libelo acu-
satório é graciosamente 
contestado e suplantado 
pelo argumento e tese da 
graça. 

“Quem intentará acu-
sação contra os eleitos 
de Deus? É Deus quem 
os justifica. Quem os 
condenará? É Cristo 
Jesus quem morreu ou, 
antes, quem ressusci-
tou, o qual está à direi-
ta de Deus e também 

intercede por nós” (Rm 
8:33-34).

A GRAÇA LIBERTA

A graça liberta das pri-
sões do pecado e da culpa. 
A ordem é clara: “vai” (v. 
11c). Sem discursos, sem 
rodeios, sem ameaças. A 
libertação provinda da 
graça é objetiva, plena e 
verdadeira: “Se, pois, o 
Filho vos libertar, ver-
dadeiramente sereis li-
vres” (Jo 8:6).

A GRAÇA 
RESPONSABILIZA

Não estamos tratan-
do aqui de relativização 
moral ou de antinomismo 
(aversão às leis). Estamos 
tratando sobre a graça que 
busca na essência e no espí-
rito da lei o seu real signi-
ficado e propósito. A graça 
de Deus outorga perdão, 
mas é acompanhada de um 
convite à responsabilidade: 
“não pequeis mais” (v. 
11d). 

A superabundância da 
graça (Rm 5:20) não nos 
dá o direito de abusar ou 
banalizá-la: “Que dire-
mos pois? Permanece-
remos no pecado, para 
que a graça seja mais 
abundante? De modo 
nenhum! Como vivere-
mos ainda no pecado, 
nós os que para ele mor-
remos?” (Rm:  6.1-2). A 
graça de Deus se mani-
festou salvadora a todos 
os homens (Tito 2:11). Se 
aproprie dela em nome de 
Jesus!
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O prefeito Flávio Gadelha 
deve anunciar, ainda este 
mês de abril, um relevante 
investimento para a saú-
de municipal. O Governo 
do Estado vai viabilizar um 
substancial apor te financei-
ro, para melhorar a qualida-
de da saúde da população 
da região.

A forma como a campa-
na de vacinação vem sendo 
feita no município de Itapis-
suma (RMR),tem sido bas-
tante eficiente nos grupos 
de prioridade, como os ido-
sos. A eficiente da logística 
e da rapidez na aplicação do 
imunizante tem sido objeto 
de comentários positivos 
pela população. A missão do 
prefeito Zé de Irmã Têca é a 
missão do bem. 

POSIÇÃO Josias Gomes em defesa do comércio da região

EM DEFESA DA FÉ Vereador Jairo pede flexibilização do Estado

PRESIDENTE DA ACE 
DEFENDE A ABERTURA 
DEFINITIVA DO COMÉRCIO 
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Jairo Kaito defende a abertura 
das igrejas como atividade 
essencial 

Política

O prefeito Flávio de Gade-
lha (PSL), nesses três meses 
de governo à frente da Pre-
feitura de Abreu e Lima, vem 

“tirando leite de pedra” para 
administrar a cidade, que está 
com o repasse do FPM (Fundo 
de Participação dos Municí-
pios) bloqueado, por conta do 
não pagamento das parcelas 
do INSS pela gestão anterior.

Flávio, na realidade, está 
governado praticamente com 
os recursos provenientes do 
ICMS do Estado. E, mesmo 
assim, vem dando conta do 
recado, inclusive, fazendo 
obras na infraestrutura da ci-
dade. Capacidade administra-
tiva ele tem.

Nesse início de governo 
em Paulista, o prefeito Yves 
Ribeiro (MDB), já assinou 
ordens de serviços para a pa-
vimentação de ruas. O bairro 
de Jardim Paulista Baixo foi 
contemplado com a obra de 
asfalto. Yves afirmou que está 
fazendo o mapeamento da 
cidade para a realização de 
obras de infraestrutura. Deixa 
o homem trabalhar.

Apesar da “herança mal-
dita” deixada pela gestão 
anterior, com mais de seis 
milhões de reais, coube ao 
prefeito de Araçoiaba, Jogli 
Uchôa (DEM), implantar uma 
gestão focada na austeridade 
fiscal, de modo que consiga 
equilibrar as finanças do mu-
nicípio. Ele está fazendo “mi-
lagres” com pouco recursos 
em caixa. Se ele não o polí-
tico preparado e experiente, 
a situação poderia está pior. 
Ele sabe trabalhar.

 O DESAFIO DE FLÁVIO 

 COMEÇAM OBRAS EM PAULISTA 

 ARAÇOIABA NO RUMO CERTO  

 ESTADO INVESTIRÁ NA SAÚDE DE ABREU E LIMA 

 VACINA ACELERADA EM ITAPISSUMA 

 IGARASSU

 ABREU E LIMA

 ECONOMIA ABERTA JOSIAS GOMES COBRA DO GOVERNO DO ESTADO O 
FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO EM TEMPO INTEGRAL

Reg. nº 6968/PE

explicou que foram reali-
zadas sete palestras on-
line, que teve uma gran-
de participação online de 
centenas de internautas. 
A última palestra abor-
dou o tema “Restaura-
dos da Dúvida”.

“Por meio desse 
evento, mostramos 
que o verdadeiro sig-
nificado da Semana 
Santa é a morte e a 
ressurreição do Se-
nhor Jesus Cristo nas 
nossas vidas. Temos 
certeza de que essas 
palestras ajudaram 
a edificar a vida de 
todos que participa-
ram”, afirmou Nélia 
Barros. 

intercede por nós” (Rm 
8:33-34).

A GRAÇA LIBERTA

A graça liberta das pri-
sões do pecado e da culpa. 
A ordem é clara: “vai” (v. 
11c). Sem discursos, sem 
rodeios, sem ameaças. A 
libertação provinda da 
graça é objetiva, plena e 
verdadeira: “Se, pois, o 
Filho vos libertar, ver-
dadeiramente sereis li-
vres” (Jo 8:6).

A GRAÇA 
RESPONSABILIZA

Não estamos tratan-
do aqui de relativização 
moral ou de antinomismo 
(aversão às leis). Estamos 
tratando sobre a graça que 
busca na essência e no espí-
rito da lei o seu real signi-
ficado e propósito. A graça 
de Deus outorga perdão, 
mas é acompanhada de um 
convite à responsabilidade: 
“não pequeis mais” (v. 
11d). 

A superabundância da 
graça (Rm 5:20) não nos 
dá o direito de abusar ou 
banalizá-la: “Que dire-
mos pois? Permanece-
remos no pecado, para 
que a graça seja mais 
abundante? De modo 
nenhum! Como vivere-
mos ainda no pecado, 
nós os que para ele mor-
remos?” (Rm:  6.1-2). A 
graça de Deus se mani-
festou salvadora a todos 
os homens (Tito 2:11). Se 
aproprie dela em nome de 
Jesus!

Por Jailton Lima

Na situação econômi-
ca em que vive todo o 
País, com alta taxa de 
desemprego e de retra-
ção na atividade pro-
dutiva, provocada pela 
pandemia do coronaví-
rus, o presidente da 
Associação Comercial 
e Empresarial de Iga-
rassu, Josias Gomes, 
posicionou a favor da 
abertura definitiva do 
comércio.

Ele criticou a paraliza-
ção do comércio, sancio-
nado no último Decreto 
do Governo do Esta-
do, que expirou no dia 
31 de março, que proibiu 
a abertura de atividades 
não essenciais. Segundo 
a opinião do presidente, 
se continuar “fechan-
do as lojas”, vai ocorrer 

uma quebradeira pro-
funda com consequên-
cias irreparáveis.

Josias Gomes criti-
cou a forma como foi 
executada essa últi-
ma quarentena no Es-
tado. Ele disse que po-

deria ter sido feito nesse 
atual formato, o comércio 
abrindo de 10h às 20h, 
de segunda a sexta-feira, 
e de 9h às 17h, nos sába-
dos, domingos e feriados.

“Isso não seria a 
forma ideal, mas já 

daria para manter as 
atividades econômi-
cas funcionado, sem 
o perigo de demissão 
ou do fechamento de 
lojas. Precisamos tra-
balhar, tendo todo o 
cuidado com a aglo-
meração, usando más-
caras e a higienização 
das mãos”, pontuou Go-
mes.

O presidente da ACE 
também criticou a iner-
cia de alguns setores 
da sociedade que estão 
“aceitando tudo calado”. 
“Onde está a voz dos 
grandes empresários 
e políticos. Precisa-
mos de vacinação em 
massa agora. E, as-
sim, conseguiremos 
vencer a pandemia e 
não fechando lojas e 
indústrias”, finalizou.

Por Jailton Lima

O vice-presidente da 
Câmara Municipal de 
Abreu e Lima, ve-
reador Jairo Kaito 
(AVANTE), que tam-
bém é evangélico, fez 
um discurso intercessor, 
na última sessão legis-
lativa, defendendo a 
abertura dos templos 
religiosos dentro do 
município.

No seu discurso, que 
teve também o apoio 
unânime de seus apares, 
justificou a realização 
dos cultos, como sendo 
uma atividade essen-
cial para o alívio e o 
conforto espiritual 
das pessoas.

Ele ressaltou ainda 
que as igrejas já vinham 

cumprindo todos os 
protocolos de vigi-
lância sanitária, com 
redução da capacidade 
de pessoas nos templos, 
como também o uso de 
máscaras e higienização 
das mãos pelos fies. Jairo 
entende que, por isso, não 
deveriam ser fechadas.

O vice-presidente 
do Poder Legislativo 
disse ainda que existem 
pessoas com problemas 
depressivos e com an-
siedade, por causa do 
isolamento social. Esses 
comportamentos depres-
sivos, segundo Jairo, são 
amenizados e até sana-
dos, dentro das igrejas, 
por meio do ensina-
mento da Palavra de 
Deus e das orações.

“Por isso, é de fun-
damental urgência 
que as autoridades 
constituídas no Esta-
do, revejam essa po-
sição e permitam que 
os templos das igrejas 

fiquem abertos, para 
socorrerem espiri-
tualmente pessoas 
que se encontram nes-
sas situações depres-
sivas ou de tristezas”, 
comentou Jairo Kaito.
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Dr. MARCOS ANDRÉ 
EM EVIDÊNCIA

Após o encontro do em-
baixador da Índia, Suresh 
K Reddy com o presidente 
do Brasil, Jair Bolsonaro, 
o mesmo esteve presente 
também com o renoma-
do consultor internacional, 
Marcos André, e o presi-
dente do grupo global INC, 
Rama Mohamed R Busa. 
No encontro, o embaixador 
demonstrou bastante inte-
resse em visitar o Recife e 
o Litoral Norte, em especial 
a Ilha de Itamaracá a con-

SALÁRIOS EM DIA
O prefeito de Itapissuma, 

Zé de Irmã Têca, tem honra-
do o pagamento dos servi-
dores municipais da Prefei-
tura, sempre antes do final 
do mês. 

Os funcionários estão mui-
to satisfeitos com a seguran-
ça de receber em dia.

SEMANA SANTA
A  idealizadora da Paixão de 

Cristo de Abreu e Lima, Nélia 
Barros, promoveu sete lives 
para comemorar a morte e a 
ressurreição de Jesus Cristo.

O Colégio São José anual-
mente apresenta a encenação 
da Paixão de Cristo, no centro 
da cidade. 

ABRAÇO PELA PAZ 
Será realizado, no pró-

ximo dia 21 de maio, Dia 
Municipal da Paz de Iga-
rassu. Você é convidado a 
participar do Abraço (vir-
tual) no município, promo-
vendo a cultura de paz e o 
fim da violência contra as 
mulheres. 

MUTIRÃO DA VACINAÇÃO FOI UM SUCESSO 
NOS GRUPOS PRIORITÁRIOS

OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO EM 
ARTHUR LUNDGREN I

AÇÃO Prefeitura inicia obras em Artur Lundgren I

Foto: Júnior Magno

 PAULISTA

Por Jailton Lima

A Prefeitura do Paulis-
ta, através da Secre-

taria de Infraestrutura 
e Serviços Públicos, 
iniciou as obras para a pa-
vimentação da Travessa 
São Tomaz, que liga a 
Rua São Tomaz à Rua 
José Tertuliano da Sil-
va, em Arthur Lundgren 
I. A ação atende a um ofí-
cio do vereador Camelo 
do Seguro (PSB) e vai be-
neficiar os moradores que 
sofrem com a lama em pe-
ríodos de chuva. 

De acordo com a au-
xiliar de Saúde Bucal, 
Isabelle Cabral, de 22 
anos, essa obra é impor-
tante para a mobilidade 
dos moradores. “Essa 

Você, proprietário de clínica de exames laboratoriais, 
hospitais, abrigos e asilos, que precisam de pessoas para 
trabalhar, prestar serviços ou estagiar em sua empresa, 
solicite uma visita, temos disponível a mão de obra que 
sua empresa precisa.  WhatsApp: (81) 9.8959-8533.

obra vai melhorar mui-
to a nossa comunidade, 
porque aqui quando 
chove alaga muito, e 
sem contar que tam-
bém vai melhorar o 

acesso de carros e até 
mesmo para as crian-
ças, que brincavam na 
lama e agora vão ter 
um local melhor para 
se divertirem”, concluiu.

vite do consultor internacional Marcos André. 
Coisa boa virá nessa visita.
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Flávio visita 
obras do Rio 

Barro Branco, 
em Caetés III

  Itapissuma 
investe em 

obras de 
infraestrutura
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MUTIRÃO DA VACINAÇÃO FOI UM SUCESSO 
NOS GRUPOS PRIORITÁRIOS

VACINAÇÃO A senhora Maria de Lourdes recebendo a primeira dose

Foto: Jailton Lima/FM

 ABREU E LIMA IDOSOS A PARTIR DE 65 ANOS RECEBERAM A PRIMEIRA DOSE DA VACINA

Por Jailton Lima

No último sábado (3), 
ocorreu o Dia V 

da Vacinação na ci-
dade de Abreu e Lima 
(RMR), com o objetivo de 
potencializar o alcance 
aos grupos prioritários. 
A vacinação teve início 
às 08h e terminou às 
12h. A ação foi organiza-
da pela Secretaria Muni-
cipal de Abreu e Lima.

O mutirão de vacina-
ção contra a Covid-19 
foi realizado pela Secre-
taria de Saúde Munici-
pal, com a finalidade de 
fazer a imunização do ví-
rus no município. A ação 
ocorreu em duas escolas 
do município: a José 
Francisco Barros, lo-
calizada no Centro, e a 
Valdeci Damázio, no 
bairro de Caetés I.

Seguindo o cronogra-
ma do Ministério da 

Saúde, foram vacinados 
idosos a partir dos 65 
anos de idade, sempre 
usando os mesmos cri-
térios de agendamento, 
através da ida ao posto 
de saúde mais próximo 
da residência, ou pelo 
site exclusivo criado na 
página oficial da prefei-
tura para este mutirão.

Após a vacinação, a 
reportagem da Folha 
Metropolitana ouviu 
a senhora Maria de 
Lourdes Lima da As-
sunção, de 74 anos, 
que também recebeu a 
primeira dose da vaci-
na. Ele relatou que ficou 
mais confiante e segura 
com a aplicação do imu-
nizante.

“Estou feliz por ter 
tomado a minha vaci-
na. Agradeço o aten-
dimento da enfermei-
ra que me atendeu 

muito bem, aplicando 
com cuidado e cari-
nho a vacina”, comen-
tou.

Nas redes sociais, o 
prefeito do município 
publicou uma nota in-
centivando as pessoas 
dos grupos prioritários 
a se vacinarem. E que 
a Secretaria de Saúde 
está trabalhando muito 
para agilizar a aplicação 
da vacina. “Cuidar da 
saúde das pessoas, faz 
parte também do res-
gate da nossa cidade”, 
afirmou o prefeito.

Quem não partici-
par do mutirão o agen-
damento pode ser feito 
pelo vacina.abreuelima.
pe.gov.br. A novidade 
fica por conta também 
do agendamento feito 
por telefone 3541.9571, 
no horário das 8h às 14 
horas..

Segundo dados do 
último Vacinômetro, 
divulgado pela 
Prefeitura no dia 22 
de março, 4.080 doses 
de imunizantes já fo-
ram aplicadas em idosos 
residentes em Abreu e 
Lima.

É  importante lem-
brar que durante o 
agendamento, seja ele 
presencial ou online, a 
pessoa deverá portar os 
seguintes documentos:

– Carteira de Identi-
dade;
– CPF;
– Cartão do SUS;
– Comprovante de Re-
sidência.
Qualquer dúvida ou 

dificuldade, basta entrar 
em contato através do 
número disponibilizado 
pela Secretaria de Saú-
de: 3541.9571.
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Cidades

ITAPISSUMA ATINGE CERCA DE 11% DE 
PESSOAS VACINADAS COM A PRIMEIRA DOSE 

EFICIÊNCIA Enfermeira aplicando a primeira dose do imunizante, no Distrito de Botafogo

MAIS UMA AÇÃO Prefeitura Municipal conclui pavimentação na Avenida Juscelino Kubitschck

 ITAPISSUMA-VACINAÇÃO 

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

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

 ESPERANÇA O INÍCIO E, SOBRETUDO, A CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ESTÁ SALVANDO VIDAS

Por Jailton Lima

O prefeito José de 
Irmã Têca (PSD) 

comemorou o desempe-
nho da campanha de da 
vacinação da primeira 
dose contra o coronaví-
rus, com os grupos prio-
ritários do município.

Segundo dados da Se-
cretaria Municipal de 
Saúde até o último final 
de semana, já haviam 
sido aplicadas cerca 
de 11% da primeira 
dose do imunizante 
coronavac, em relação 
ao número de habitantes 
da cidade.

Segundo o prefeito, 
esse número é muito 

expressivo e animador, 
porque o ritmo da vaci-
nação está acima da mé-
dia estadual. “Estamos 
no caminho certo. 
A nossa equipe tem 
trabalhado com agi-
lidade e eficácia no 
combate ao vírus”, co-
mentou Zé de Imã Têca.

Ele ressaltou, entre-
tanto, que essa “bata-
lha” ainda está longe 
de ser vencida, mas sua 
gestão está se esfor-
çando ao máximo, para 
atender, com segurança 
e qualidades, todas as 
pessoas que estão sendo 
vacinadas.

O desempenho da 
aplicação da vacina 
tem chamado a atenção 
de outros municípios 
vizinhos. Itapissuma 
alcançou esse per-
centual de 11%, com 
a rapidez na execução 
estratégica da aplicação 
do imunizante.

“Nós nos prepara-
mos para esse mo-
mento de guerra, de 
salvar as vidas atra-
vés de nossas ações 
em favor das pessoas. 
Essa também faz par-
te da nossa missão, 
sempre cuidar das 
pessoas”, concluiu o 
prefeito.

Prefeitura investe em obras de infraestrutura 
Por Jailton Lima

Apesar das dificulda-
des financeiras em que 
todos os municípios brasi-
leiros vêm passando, pro-
vocadas pela pande-
mia do coronavírus, a 
Prefeitura de Itapissuma 
está realizando obras na 
infraestrutura da cidade.

O prefeito José de 
Irmã Têca (PSD), no 
início do mês de abril, 
vistoriou os serviços 
de conclusão de uma 
importante obra no 
Distrito de Três La-
deiras. A Secretaria de 

Obras concluiu a pavi-
mentação e drenagem 
da Avenida Juscelino 
Kubitschck, que está 
com 99% concluída.

A rua é uma das mais 
extensas do bairro, e foi 
custeada com recursos 
próprios do Tesouro Mu-
nicipal. “Esta é mais 
uma obra de infraes-
trutura que a nossa 
gestão está entregan-
do à população de 
Três Ladeiras”, expli-
cou o prefeito.

Além do benefício da 
obra para a comunidade, 

que poderá andar e tran-
sitar com mais seguran-
ça, o prefeito Zé apro-
veitou a mão-de-obra 
local, oportunizando 
empregos para os pais de 
famílias desempregados.

“Dessa forma, aju-
damos financeira-
mente essas pessoas 
que poderão ajudar 
no sustento de suas 
famílias. O dinheiro 
fica girando dentro do 
município e o comér-
cio local também sai 
ganhando”, concluiu o 
prefeito.
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PREFEITO VISITA OBRAS 
DO DESASSOREAMENTO 
DO RIO BARRO BRANCO 

BRASIL PASSA DE 1 MILHÃO 
DE DOSES DE VACINA 
APLICADAS EM 24H 

VISITA EM LOCO Prefeito Flávio Gadelha e seu vice Murilo do Povo, em Caetés III

ESPERANÇA Aumenta o número de vacinados no Brasil

Além de oxigênio, 
faltam também cilindros 
em alguns estados. A 
situação tende a piorar

 AÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL JÁ AUTORIZOU O INÍCIO 
DAS OBRAS, NO BAIRRO DE CAETÉS III

PRODUÇÃO DESSA FORMA, MAIS PESSOAS VACINADAS 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE CHAMADA 
PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR

 Processo administrativo N° 001/2021 – Credenciamento N° 001/2021. 
Objeto: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOA POR 
AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL, 
ORGANIZADOS EM GERAL GRUPO FORMAIS, AO PREPARO DAS REFEIÇÕES 
OFERECIDAS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE 
MUNICÍCIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. Período do credenciamento: 
07/04/2021 à 10/05/2021. Os editais devem ser solicitados no endereço eletrônico: 
cpl.4igarassu@gmail.com a partir do dia 07.04.2021.

Igarassu, 30 de março de 2021    
    

Andreika Asseker 
Secretária de Educação

EDITAL DA PREFEITURA DE IGARASSU

Por Jailton Lima

No último dia 25 de 
março, o prefeito 

Flávio Gadelha (PSL) 
esteve no bairro de Cae-
tés III, para acompanhar 
de perto as obras, inicia-
das a cerca de um mês, 
do desassoreamento do 
rio Barro Branco. Os tra-
balhos estão sendo feitos 
por duas máquinas, alar-
gando toda a extensão do 
rio, em aproximadamen-
te 1.500 metros

“Todo este local es-
tava bastante assorea-
do, sendo o principal 
ponto de alagamento 
no município, por isso 
a necessidade deste 
trabalho emergencial 
antes da chegada do 
inverno”, comentou 
Flávio Gadelha.

Em períodos de chu-
vas, por muitos anos, em 
todo trecho do rio Barro 
Branco, inúmeras inun-
dações ocorreram no lo-
cal por não haver no tre-
cho natural do rio, uma 

drenagem correta para 
escoamento das águas.

Com o término das 
obras, a Prefeitura es-
pera solucionar um 
antigo problema da 
população daquela loca-
lidade que sofria bastan-
te com o transbordamen-
to do rio Barro Branco.

O prefeito Flávio Ga-
delha estava acompa-
nhado do vice-prefeito, 
Murilo do Povo, da se-
cretária de Obras, Ceci 
Felinto e o diretor da 
Defesa Civil do municí-
pio, Hugo Henrique.

O que é 
assoreamento 

Um dos principais 
problemas que afetam 
os rios e córregos, princi-
palmente os que passam 
por grandes cidades, é 
o assoreamento. Neste 
processo ocorre o acú-
mulo de lixo, entulho e 
outros detritos no fundo 
dos rios. Com isso, o rio 
passa a suportar cada 
vez menos água, provo-

cando enchentes em épo-
cas de grande quantida-
de de chuvas.
Medidas para evitar

Nestes casos, é impor-
tante uma intervenção 
do homem para evitar 
catástrofes. A primeira 
medida é a conscienti-
zação da população para 
que o lixo não seja jogado 
nos rios. Outra medida é 
a ação dos governos com 
projetos de manutenção 
dos rios, através do pro-
cesso de desassoreamen-
to dos rios. Este consiste 
em retirar do fundo dos 
rios, com o uso de má-
quinas, todo tipo de lixo 
e detritos depositados. 
Desta forma, consegue-se 
aumentar a vazão do rio.
Ação da natureza

Além da ação do ho-
mem, citada acima, o 
assoreamento dos rios 
é provocado também de 
forma natural, pois com 
o passar do tempo, vai 
ocorrendo o acúmulo de 
terra ou areia no fundo 
dos rios.

Por João Ker

O número de pessoas 
vacinadas contra o corona-
vírus no Brasil, com pelo 
menos uma dose do imuni-
zante, chegou a 18.548.301 
nesta quinta-feira, 1º de 
abril, o que equivale a 
8,78% da população. So-
mando as aplicações da pri-
meira e da segunda doses, 
1.095.362 receberam a va-
cina no País desde as 20h 
de ontem. 

Esta é a primeira vez 
que o número ultrapassa a 
marca de um milhão desde 
o início da pandemia, de 
acordo com dados reunidos 
pelo consórcio de veículos 
de imprensa junto a secre-
tarias de 26 Estados e Dis-
trito Federal.

Nas últimas 24 horas, 
963.429 brasileiros rece-
beram a primeira dose da 
vacina contra a covid e ou-
tras 131.933 receberam a 
segunda aplicação do imu-
nizante. 

Do total de mais de 18 
milhões de brasileiros vaci-
nados, 5.223.544 já rece-
beram as duas doses do 
imunizante contra o co-

ronavírus, o equivalen-
te a 2,47% da população.

Em termos proporcio-
nais, a Bahia é o Estado 
que mais vacinou sua po-
pulação até aqui: 11,15% 
dos habitantes receberam 
ao menos a primeira dose. 
A porcentagem mais bai-
xa é encontrada no Mato 
Grosso, onde 5,20% recebe-
ram pelo menos a primeira 
aplicação da vacina. Em 
números absolutos, o maior 
número de vacinados com a 
primeira dose está em São 
Paulo (4,67 milhões), 

seguido por Bahia (1,66 
milhão) e Minas Gerais 
(1,61 milhão).

Em sua transmissão 
online semanal, o presi-
dente Jair Bolsonaro (Sem 
partido) prometeu nesta 
quinta-feira ampliar o rit-
mo de vacinação no País. 
“Pretendemos ao longo 
dos próximos dias apli-
car um milhão de doses 
por dia no Brasil”, disse 
o chefe do Planalto, em live 
transmitida pelas redes so-
ciais.

Fonte: Terra

Por Jailton Lima

Alguns estados do Su-
deste e do Sul, como 
Paraná, Santa Cata-
rina, Rio Grande do 
Sul e até em algumas 
cidades de São Pau-
lo, estão com dificulda-
des de suprir o nível de 
oxigênio para manter 
os pacientes intubados, 
pela Covid-19, vivos.

A situação vai pio-
rar nos próximos dias, 
caso a carência não seja 
rapidamente sanada. 
Os governadores des-
ses estados estão “com 
as mãos na cabeça” e 
pediram, urgentemente, 
socorro ao Governo Fe-
deral.

Outras unidades de 
saúde do País estão sina-
lizando que o “pior está 
por vir”. Muitas pes-
soas internadas poderão 
morrer sem o oxigênio.

Sem contar com aque-
las pessoas que esperam 
pelo leito nas UTIs, po-
derão falecer nos corre-
dores dos hospitais, 
alertam os médicos.
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