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Em meio a uma crise sanitária e de uma profunda recessão econômica, provocadas pela pandemia do coronavírus, muitos pais de famílias 
perderam seus empregos, tendo que enfrentar ainda as consequências com perdas irreparáveis de entes queridos.  Pensando nesse quadro de 

dificuldades, a Prefeitura Municipal de Itapissuma tenta amenizar, com ações de solidariedade, a dor dessas famílias.

AMIGOS Marcos André ao lado de Levy Fidelix

“Levy Fidelix, um visionário 
apaixonado pelo Brasil” 

Foto: Divulgação

Esta semana o Brasil 
perdeu um dos homens 
mais visionários do nosso 
tempo. Fundador e presi-
dente nacional do PRTB 
(Partido Renovador Tra-
balhista Brasileiro), Levy 
ficou conhecido como o 
“homem do aerotrem”.

Ele pregava que este 
projeto seria a solução 
para desafogar o trânsito 
nas grandes cidades. Mas 
sua visão não era mono-

 ABREU ASFALTO NOVO PARA CAETÉS II 
PÁGINA A3

temática, como muitos 
podem imaginar. Levy era 
um homem que pensava 
o Brasil, conhecia pro-
fundamente os proble-
mas do país e sempre 
apresentava soluções, 
visando o bem estar do 
seu povo. 

“O PRTB ficou mais 
pobre com a partida do 
nosso Levy, mas, cer-
tamente, seguirá suas 
ideias...

Fotos: Ragner Mousinho

4 MIL CESTAS BÁSICAS DOADAS 
A FAMÍLIAS CARENTES
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No dia 16 de abril, a 
Associação Betânia co-
memorou 60 anos de 
atividades e serviços.

No dia 28 de abril, foi 
realizada mais uma reu-
nião do Núcleo Setorial, 
com empresários e co-

merciantes da região. O 
encontro foi dirigido pelo 
presidente da ACE, Jo-
sias Gomes. PÁGINA B3
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VISÃO CRÍTICA Alexandre comenta, com imparcialidade, os fatos

Foto: CNN Brasil

 TENSÃO EM  BRASÍLIA A IMPLANTAÇÃO DA CPI DIVIDE OPINIÕES NO CONGRESSO

Associação Betânia completa 
60 anos de fundação 

ALEXANDRE GARCIA: LIRA TEM 
RAZÃO QUANDO DIZ QUE NÃO É 
MOMENTO PARA CPI DA COVID

Coluna Saúde e Beleza

NÃO SE IMPORTAM COM A MORTANDADE, MAS 
SE PREOCUPAM COM CPI

A cada dia, a indústria da 
beleza tem criado novos 

produtos, técnicas e procedi-
mentos para dar mais qualida-
de à pele. Porém, não podemos 
esquecer de que a alimentação 
sempre será um dos principais 
responsáveis pela qualidade po-
sitiva ou negativa da nossa pele.  

Os alimentos ricos em vita-
mina A, vitamina C, vitamina E 
e os que induzem a produção de 
colágeno nunca devem faltar na 
rotina alimentar de quem deseja 
prevenir os efeitos do envelheci-
mento cutâneo, acne, melasma 
e outras disfunções que acome-
tem a pele.

Alimentos ricos em vitamina A: 
Fontes animais: fígado bovino, 
gema de ovo e laticíneos. Fontes 
vegetais: frutas e legumes de cor 
alaranjada (abóbora, cenoura, 
manga, mamão, laranja) e ve-
getais folhosos verdes (couve, 
brócolis, espinafre).

Alimentos ricos em vitamina 
C: Laranja, limão, acerola, goia-
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ba, caju, cajá, kiwi, morango, 
melancia, mexerica, salsinha, 
pimentões amarelo e vermelho. 

Alimentos ricos em vitamina 
E: oleaginosas, azeite de oliva, 
tomate, manga, abacate, folho-
sos verdes escuros.

Alimentos que induzem produ-
ção de colágeno: dieta rica em 
proteínas magras e ômega-3, 
vitaminas A, C e E, e oleagino-
sas ricas em selênio, cilício e 
zinco.

E além de beneficiarem a 
pele, esses alimentos também 
aumentam a imunidade, sendo 
mais necessários do que nun-
ca, diante do momento que es-
tamos passando. 

 Importante salientar que os 
demais cuidados com a pele 
não devem ser descartados 
(ex: uso do protetor solar, hi-
gienização diária, limpeza de 
pele profissional, muita água).

É lamentável a atitude tomada pelo Supremo Tribunal Fe-
deral de obrigar o Senado a instaurar uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI), isso em plena pandemia. Todo 
mundo sabe quando começa, mas não sabe quando termina 
uma CPI.

Além das principais pautas ficarem paralisadas no Senado, 
essa investigação que também vai alcançar governadores 
e prefeitos. Essa CPI pode durar mais de um ano para com 
concluir o relatório, que poderá achar e punir os possíveis 
responsáveis.

Enquanto isso, vidas estão sendo dizimadas pelo vírus 
mortal do coronavírus. Triste realidade. O sistema judicial 
não deveria exigir dos poderes Executivo e Legislativos for-
mas concretas e rápidas para a aquisição de mais vacinas, 
por exemplo.

O Supremo não deveria exigir um plano viável de vacinação 
em massa, com o empenho dos três poderes e também das 
grandes empresas? Não seria muito mais produtivo salvar 
vidas, principalmente dos pobres e desvalidos, do que abrir 
CPIs?

Quem pode arriscar o saldo dessa CPI da Covid, com 
certeza é uma grande incógnita. Mas uma coisa todos nós 
temos certeza é que até à conclusão da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito, milhares de vidas estarão debaixo da terra fria 
e milhares de entes queridos enlutados. E aí, quanto vale uma 
vida, ou melhor, quanto vale a sua vida? uma CPI?.

REDAÇÃO

Por Alexandre Garcia

No quadro Liberdade 
de Opinião, jornalista 

comentou entrevista que o 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira, 

concedeu ao Jornal da 
CNN.

No quadro Liberdade 
de Opinião do último 21 
de abril, Alexandre Gar-
cia comentou a entrevista 

que o presidente da 
Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira, concedeu 
ao Jornal da CNN. En-
tre os assuntos, o par-
lamentar falou sobre 
o Orçamento de 2021 e a 
CPI da Covid-19. 

“Essa é a CPI da elei-
ção de 2022, isso está 
muito claro, porque 
não vão discutir o que 
deveriam. Havia uma 
intenção de Lira e Pa-
checo, os dois novos 
presidentes das Casas, 
em focar no binômio 
saúde e economia em 
função da pandemia. O 
que Lira quer dizer é 
que a CPI desvia desses 
esforços, e ficar discu-
tindo Orçamento tam-
bém é tempo perdido”, 
analisou Garcia.

“Não adianta ficar di-
zendo que foi Rodrigo 
Maia ou Davi lcolum-
bre que atrasou, é saber 
o que fazer agora com 
esse orçamento que está 
aí. É como ele [Lira] diz, 
o orçamento é necessá-
rio para prover os es-
tados e municípios de 
verbas necessárias para 
tocar a vida, porque a 
vida continua. Ele tem 
razão em reclamar, pois 
temos que focar num 
momento crítico para a 
saúde e para o Brasil”, 
completou o jornalista.

O Liberdade de Opi-
nião tem a participa-
ção de Sidney Rezen-
de e Alexandre Garcia. 
O quadro vai ao ar 
diariamente na CNN.

Fonte: CNN, em São Paulo

Por Jailton Lima

Dia 16 de abril é uma 
data muito especial para a 
Associação Beneficente 
Betânia (ABB) e seus as-
sociados, pois nesta data a 
instituição comemora mais 
um ano de existência, mais 
um ano de desafios vencidos, 
afirma a diretora-presi-
dente Duci Fontes.

A data foi muito festeja-
da por todos os que fazem 
parte da ABB. São 60 anos 
de atividade e serviço à 
Região do Litoral Norte. 
“E essa luta é uma cons-
tante, mas com as forças 
Divinas, trabalho e dedi-
cação continuaremos a 
vencê-las”, comentou Duci

A diretora disse ainda 
que o compromisso da Asso-
ciação Betânia é cuidar das 
pessoas, e esse ano com-
pletou 60 anos existência. 
Ela explicou também que 
devido à pandemia, pelo se-
gundo ano consecutivo, foi 
realizada uma LIVE em 

agradecimento a Deus pelas 
forças que Ele tem dado a 
todos.

“Assim, continuaremos 
a realizar os nossos im-
portantes serviços nos 
municípios da Grande 
Recife, e nosso trabalho 
não pode e não vai pa-
rar”, garantiu a presidente 

Na Live, Duci Pontes 
agradeceu a todos os funcio-
nários, que estão na linha de 
frente, atendendo aos asso-
ciados, buscando atendê-los 
da melhor forma possível, e, 
em especial, ela fez questão 
de ressaltar a contribuição 
de cada que contribuiu com 

a realização da LIVE, “que 
ocorreu de forma tão su-
blime e assim chegar ao 
sucesso, porque de fato 
essa LIVE foi um suces-
so”, declarou.

“Deixo aqui também re-
gistrado, a Maria da Cruz, 
Maria do Carmo, das Ne-
ves e Severina (Conselho 
Administrativo da Associa-
ção Betânia) que mesmo 
ausente, vocês estiveram 
conosco”, finalizou Duci.

Origem e Fundação
A Associação Betânia 

fundada em 16 de abril de 
1961. Cujo nome teve ori-
gem da cidade Betânia, em 
Israel. Nasceu de uma ne-
cessidade Funerária da 
época; onde muitas pes-
soas não tinham condi-
ções de sepultar seus en-
tes queridos em uma urna 
(caixão), e na época elas 
eram sepultadas em rede. 

Anos e presidentes se pas-
saram e associação foi am-
pliando seus serviços de as-
sistência funerária e social, 
tendo como princípio funda-

mental “a humanização” 
de seus serviços. 

Hoje a Associação Be-
neficente Betânia realiza 
trabalhos médicos, odon-
tológicos, laboratórios, 
atividades sociais e fune-
rais a todos os seus associa-
dos. Esses serviços são feitos 
com qualidade e com amor. 

Atualmente, segundo 
informou Duci Pontes, 
o maior desafio da ABB foi 
ampliar os serviços com 
ponto de apoio nas cida-
des de Paulista, Igarassu e 
manter os projetos no espa-
ço cultural.

“Além inovar, huma-
nizar e capacitar os ser-
viços funerais. Na atual 
conjuntura, incluímos na 
equipe assistente social, 
além criar um espaço 
para discutir e trabalhar 
o luto neste momento 
difícil, dando acompa-
nhamento psicológico 
e social às famílias en-
lutadas. Esse é o nosso 
diferencial: cuidar das 
pessoas”, ressaltou a pre-
sidente.

EDITORIAL  OPINIÃO

Esteticista e Cosmetóloga, Especialista em Estética 
Clínica e Graduanda em Nutrição  ABREU E LIMA
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O bem articulado ex-prefei-
to de Igarassu, Mário Ricardo 
(PTB), pode disputar uma vaga 
na Câmara dos Deputados Fe-
deral, em Brasília, no próximo 
ano. Seria uma dobradinha: 
Miguel Ricardo (PTB) para 
estadual e Mário, para federal. 

Ele já está se articulando, 
inclusive conquistando algu-
mas lideranças políticas na 
cidade de Abreu e Lima, que 
estiveram no palanque do 
prefeito Flávio Gadelha (PSL), 

O deputado estadual Júnior 
Uchôa (PSC), que foi o tercei-
ro mais votado do estado, na 
eleição de 2018, com mais de 
93 mil votos, pode disputar 
uma vaga de deputado fede-
ral, nas eleições proporcio-
nas de 2022. Se confirmando 
essa hipótese, Igarassu po-
derá ter dois representantes: 
Júnior e Mário Ricardo, dois 
bons nomes.

EM AÇÃO Prefeito Flávio, o vice Murilo e o vereador Zeferino acompanharam as obras de asfalto 

MELHORIAS NA COMUNIDADE O vereador Jairo participou também da construção da escadaria comunitária, em Caetés III

AVENIDA A, EM CAETÉS II, 
RECEBE ASFALTO NOVO 

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação

Escadaria comunitária é 
concluída, no bairro de Caetés III 

Com a eventual candidatura 
do ex-presidente Lula à presi-
dência da República, em 2022, 
quem está sendo cotado para 
ser o vice na chapa do PT, é 
o governador de Pernambu-
co, Paulo Câmara (PSB). O 
Palácio das Princesas, entre-
tanto, não descarta também 
a possibilidade dele disputar 
uma vaga no Senador Federal. 
Ainda tem muita água para ro-
lar debaixo da ponte.

A Igreja Evangélica do 
Ministério da Assembleia 
de Abreu e Lima terá uma 
representante na eleição do 

 INFRAESTRURURA PREFEITO FLÁVIO GADELHA: MAIS OBRAS REALIZADAS

Reg. nº 6968/PE

PAULO CÂMARA COTADO PARA VICE DE LULA

MÁRIO RICARDO PODE VIR PARA FEDERAL 

REBECA LUCENA VEM DE NOVO 

GEORGE BAIÁ COMEMORA 100 DIAS DE GOVERNO 

JÚNIOR UCHÔA TAMBÉM PARA FEDERAL 

na última eleição de 2020. A 
conferir.

próximo ano para deputado 
estadual.

Trata-se de Rebeca Luce-
na, filha do presidente estadual 
da instituição, Roberto José 
dos Santos. Na última eleição, 
em menos de 45 dias de cam-
panha, Rebeca obteve mais e 
14 mil votos.

A expectativa é que essa 
votação seja triplicada. AD de 
Abreu e Lima está presente em 
todas as regiões do estado, 
com mais de 200 mil mem-
bros, sem contar os congrega-
dos. Ela uma forte candidata a 
uma das cadeiras da ALEPE.

“Completamos hoje 100 
dias de um novo Governo. Te-

mos um longo caminho pela 
frente, porém é notório os 
avanços em nosso município 
que estava abandonado. Con-
vidamos vocês a acompanhar 
uma semana especial, na qual 
vamos mostrar os principais 
feitos da atual administração. 
Itamaracá já vive uma outra 
realidade. Você já deve saber 
disso. Nossa missão é cuidar 
bem das pessoas. Viva 100 
dias!”, afirmou o competente 
vice-prefeito da Ilha de Ita-
maracá, George Baiá.

Por Jailton Lima

A população do bair-
ro de Caetés II, em 

Abreu e Lima (RMR), 
está comemorando a rea-
lização do asfaltamento 
de toda a extensão da 
Avenida A. A obra de in-
fraestrutura foi mais 
uma ação realizada na 
gestão do prefeito Flá-
vio Gadelha (PSL).

A Prefeitura Munici-
pal deu início ao servi-
ço, no último dia 22 de 
abril, da 2ª etapa do re-
capeamento asfáltico em 
todo trecho da avenida 
A, em Caetés II.

Na ocasião, o prefei-
to Flávio Gadelha es-
tava acompanhado do 
seu vice, Murilo Vieira 
e do presidente da Câ-
mara Municipal, Cíce-
ro Zeferino, que juntos 
estiveram no local para 
ver de perto toda a obra.

Segundo Flávio, a 
obra de infraestrutu-
ra vai beneficiar cen-
tenas de motoristas 
e pedestres que, dia-
riamente, usam a via 
como ligação para ou-
tros bairros e BR-101. 

O recapeamento asfáltico 
no trecho é uma parce-
ria entre a Prefeitura de 
Abreu e Lima, O Minis-
tério Regional e a Caixa 
Econômica Federal.

“Essa é mais uma 
ação do nosso gover-

no em benefício da 
população de Caetés 
II. E a nossa missão 
é resgatar a cidade 
de Abreu e Lima do 
atraso. Isso só é o co-
meço”, garantiu o pre-
feito.

Por Jailton Lima

Atendendo à reivin-
dicação dos moradores 
do bairro de Caetés III, 
em Abreu e Lima, o vi-
ce-presidente da Câma-
ra Municipal, vereador 
Jairo Kaito (AVAN-
TE), no final do mês de 
março, mobilizou ações 
para construir uma es-
cadaria no final da 

Rua 85, que dá acesso 
aos moradores que têm 
suas casas no morro.

Entretanto, a obra 
foi concluída e entre-
gue à população graças 
a uma parceria entre o 
vereador, a Prefeitura 
Municipal e a comu-
nidade, que juntaram 
esforços para a constru-

ção dos degraus da esca-
daria.

O vice-presidente da 
Câmara afirmou que a 
parceria foi importan-
te, porque viabilizou 
as condições para a 
realização da obra, 
que vai beneficiar dire-
tamente às pessoas que 
têm suas casas na subi-
da do morro.

“Agradeço o apoio 
do prefeito Flávio e da 
comunidade, que nos 
ajudaram a sanar essa 
dor dos moradores, 
que agora podem su-
bir e descer com segu-
rança. Quando todos 
dão as mãos, a solução 
dos problemas é resol-
vida mais rápido”, afir-
mou Jairo Kaito.

 ABREU E LIMA

Política
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DR. MARCOS ANDRÉ: LEVY FIDELIX, UM 
VISIONÁRIO APAIXONADO PELO BRASIL 

AMIGOS Marcos André ao lado do presidente do PRTB, Levy Fidelix

DOAÇÕES Zé e Cal Volia entregando uma cesta básica no bairro

 PAULISTA O consultor internacional afirmou que o Brasil perdeu um grande homem de espírito público
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Por Jailton Lima

Esta semana o Brasil 
perdeu um dos ho-

mens mais visionários 
do nosso tempo. Funda-
dor e presidente nacio-
nal do PRTB (Partido 
Renovador Trabalhista 
Brasileiro), Levy fi-
cou conhecido como 
o “homem do aero-
trem”.

Ele pregava que este 
projeto seria a solução 
para desafogar o trân-
sito nas grandes cida-
des. Mas sua visão não 

era monotemática, como 
muitos podem imaginar. 
Levy era um homem 
que pensava o Bra-
sil, conhecia profun-
damente os proble-
mas do país e sempre 
apresentava solu-
ções, visando o bem es-
tar do seu povo. 

“O PRTB ficou mais 
pobre com a partida 
do nosso Levy, mas, 
certamente, seguirá 
suas ideias e seu lega-
do, trazendo propos-
tas inovadoras para o 
Brasil”, essas foram as 

palavras do consultor 
internacional Marcos 
André, que tinha uma 
forte ligação com Levy e 
seus ideais. 

Ele conhecia Levy e 
prega suas ideias em 
nossa região. O desen-
volvimento como catali-
zador da justiça social e 
o respeito ao ser huma-
no por parte do Estado, 
são pilares que ligam 
Marcos a Levy e o fi-
zeram amigos.

Marcos prega que o 
PRTB, hoje mais que 
nunca, siga os ensina-

mentos do seu líder e 
continue sintonizado 
com o país e sua popu-
lação. Segundo ele, 
seus filiados têm o 
dever de dar conti-
nuidade às propostas 
de Levy, pelo bem do 
Brasil.

“Grandes homens 
partem fisicamente, 
mas estarão sempre 
presentes através de 
suas ideias e deixam 
um legado a ser se-
guido, e por isso são 
eternos”, concluiu Dr. 
Marcos André.

Por Jailton Lima

Em meio a uma cri-
se sanitária e de uma 
profunda recessão 
econômica, provocadas 
pela pandemia do coro-
navírus, muitos pais de 
famílias perderam seus 

empregos, tendo que 
enfrentar ainda as con-
sequências com perdas 
irreparáveis de entes 
queridos.

Pensando nesse qua-
dro de dificuldades, a 
Prefeitura Municipal 

Foto: Divulgação

Foto: Ragner Mousinho

Prefeito Zé participa da entrega de 4 mil cestas 
básicas distribuídas com famílias carentes 

de Itapissuma tenta 
amenizar, com ações 
de solidariedade, a 
dor dessas famílias. O 
prefeito Zé de Irmã Têca 
(PSD) viabilizou a aqui-
sição de quatro mil ces-
tas básicas, que foram 
distribuídas às famílias 
carentes e sem emprego. 

O prefeito fez questão 
de participar da entrega 
dos kits de alimentos, le-
vando também a soli-
dariedade do governo 
municipal. Ele afirmou 
ainda que todos os bair-
ros foram contemplados 
com a distribuição.

“Essas sexas básicas 
vão aliviar um pouco 
as necessidades de 
alimentação das 
famílias, que, muitas 

vezes, não têm o que 
colocar sobre a mesa. 
Estamos aqui fazendo 
essa grande obra 
social”, explicou o pre-
feito.

“Hoje, concluímos 
no centro, mais essa 
assistência a nos-
sa população com a 
doação de quase 4 
mil cestas básicas 
para população que 
precisa dessa aju-
da neste momento”, 
completou Zé.

O prefeito ressaltou o 
trabalho da Secretaria 
de Ação Social, através 
do governo municipal, 
cumpriu mais essa im-
portante etapa. A próxi-
ma doação será anuncia-
da uma semana antes. 

Mangabeira recebe 
cestas básicas

A distribuição de ces-
tas básicas às famílias 
de Botafogo, Engenho 
Ubu e Mangabeira. Fo-
ram quase 4 mil famí-
lias alcançadas nessa 
ação do nosso governo, 

ação coordenada pela 
Secretaria de Ação So-
cial em parceria com os 
distritos. “Só defende 
uma causa quem ela 
conhece, cuidar do 
povo que mais pre-
cisa é o nosso maior 
compromisso”, con-
cluiu o prefeito Zé.

 ITAPISSUMA
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PREFEITO YVES RIBEIRO AUTORIZA 4KM DE 
EXTENSÃO DA PE-01 EM PAULISTA 

ASSINATURA Prefeito Yves Ribeiro autorizando o processo licitatório da rodovia PE-01

ESPERANÇA Com as recentes chuvas, o nível das barragens aumentou

VACINAS Servidores da Prefeitura mostram caixa de vacina

COMPROMISSO O presidente Josias Gomes critica a inoperância dos políticos de Igarassu

Foto: Divulgação

Foto: Últimos Fatos

Foto: Divulgação

 INFRAESTRUTURA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL ASSINANDO A ORDEM DE SERVIÇO PARA O INÍCIO DAS OBRAS

 REGIÃO NORTE 

 PAULISTA

 ARAÇOIABA

Por Jailton Lima

No último dia 23 de 
abril, o prefeito 

Yves Ribeiro (MDB), 
acompanhado do vice-
-prefeito Dido Vieira 
(MDB), autorizou a ex-
tensão de 4Km da PE-01, 
na cidade de Paulista. O 
novo trecho da PE-01 vai 
de encontro à PE-22. 

Na ocasião, o prefeito 
Yves Ribeiro e o secretá-
rio Infraestrutura e Ser-
viços Públicos, Jorge 
Carreiro, assinaram a 
autorização de abertura 
de processo licitatório 
para a contratação 
de empresa para exe-
cução dos serviços 
de pavimentação e 
recapeamento asfál-

tico da duplicação de 
novo trecho da PE-01. 

O trecho da dupli-
cação da PE-01 pas-
sará pelos bairros de 
Pau Amarelo, Nossa 
Senhora do Ó e Con-
ceição. O processo lici-
tatório também envolve 
a pavimentação asfálti-
ca do trecho da rua Abi-
gail Russel, no bairro de 
Nossa Senhora do Ó.

O investimento é 
estimado em R$ 
12.188.873,82 (doze mi-
lhões, cento e oitenta e 
oito mil, oitocentos e se-
tenta e três reais e oiten-
ta e dois centavos).

São três fontes de re-
cursos: Ministério do De-
senvolvimento Regional 

(MDR); Finisa (Caixa 
Econômica Federal) e 
tesouro municipal. 

Os secretários Jor-
ge Carreiro (Infraes-
trutura e Serviços 
Públicos); Cláudio 
Nunes (Desenvolvi-
mento Urbano, Tec-
nologia e Meio Am-
biente); Kelly Tavares 
(Políticas Sociais e 
Direitos Humanos); 
Marcos Eduardo (Exe-
cutivo de Gabinete) 
estiveram presentes. 
A Câmara de Vereado-
res do município tam-
bém foi representada 
por alguns vereadores: 
Irmão Fal e Marcelly do 
Aquarela.   

TRÂNSITO – Cerca de 
50 mil veículos trafe-
gam pela PE-01, sendo 

que nos finais de sema-
na e feriados o fluxo fica 
ainda maior, chegan-

do aos 70 mil carros, 
por causa do acesso às 
praias da cidade.

Mananciais da Mata Norte 
sinalizam recuperação com 
o início do período chuvoso 

Os mananciais da 
Mata Norte do Estado 
começam a dar os pri-
meiros sinais de re-
cuperação com o acu-
mulado das últimas 
chuvas. A Compesa vem 
monitorando os reserva-
tórios que formam o sis-
tema de abastecimento 
dos municípios da região 
e tem boas perspectivas 
para iniciar a redução 
dos rodízios a partir de 
ajustes operacionais nos 
sistemas. 

As chuvas permitiram 
que a Barragem Vundi-
nha, localizada no muni-

Por Jailton Lima

Na última semana do 
mês de abril, a Prefeitu-
ra Municipal de Araçoi-
ba recebeu um novo lote 
de vacina. São mais 410 
doses da AstraZeneca/
FioCruz para idosos 
de 60 a 64 anos.

Desse total, 240 doses 
da CoronaVac/Butantan 
serão usadas para a se-
gunda dose dos idosos 
acima de 65 anos, sendo 
10 doses para os profis-
sionais da segurança pú-
blica que estão na linha 
de frente, seguindo as-
sim o plano nacional do 
Ministério da Saúde.

O prefeito do municí-
pio, Jogli Ucôa (DEM), 

cípio de Ferreiros e que 
estava em pré-colapso, 
alcançou 15% de acu-
mulação. 

A barragem tem capa-
cidade total de armaze-
namento de 90 mil me-
tros cúbicos de água. O 
aumento das precipi-
tações também elevou 
o volume total acumu-
lado na Barragem Mu-
cambo, que é de 120 mil 
metros cúbicos de água. 

O reservatório, tam-
bém localizado na cidade 
de Ferreiros, registra-
va, no mês passado, vo-

lume de 60% de água 
acumulada e agora 
atingiu 70%. As duas 
barragens respondem 
pelo abastecimento do 
próprio município de 
Ferreiros e Camutanga. 

Outra barragem que 
apresenta sinais de re-
cuperação é Morojozi-
nho, localizada no muni-
cípio de Buenos Aires. O 
reservatório entrou em 
colapso em fevereiro des-
te ano, mas com as chu-
vas da semana o nível 
de água registrado já 
é de 19,5%. A Barragem 
de Morojozinho atende o 
município de Nazaré da 
Mata, um dos mais im-
pactados pela ausência 
de chuvas durante o ve-
rão. 

A Compesa seguirá 
acompanhando diaria-
mente o volume de chu-
vas acumulado nos 
principais manan-
ciais da Mata Norte a 
fim de iniciar as inter-
venções necessárias para 
o retorno da captação de 
água nesses e em outros 
reservatórios da região, 
tão logo alcancem níveis 
adequados. 

FONTE: COMPESA

Novo lote de vacina 

está bastante animado 
com o rumo e o desem-
peno da vacinação nos 
grupos prioritários. Ele 
afirmou nas redes so-
ciais que os profissionais 
da Secretaria de Saúde 

têm feito um relevante 
trabalho na vacinação da 
população.

“Estamos traba-
lhando e cuidando das 
pessoas. Esse é o nosso 
objetivo”, afirmou.



www.folhametropolitana.com.br

Folha Metropolitana | 30 de Abril a 05 de Maio de 2021 B3

Social

ACE REALIZA MAIS UMA 
REUNIÃO DO NÚCLEO 
SETORIAL DO LITORAL NORTE

REUNIÃO Prefeito Zé (ao centro) apresenta as reivindicações

COMPROMISSO O presidente Josias Gomes critica a inoperância dos políticos de Igarassu

Foto: Ragner Mousinho

Foto: Divulgação

 APOIO A ACE VEM GANHANDO DESTAQUE NO MEIO EMPRESARIAL E POLÍTICO

 LITORAL NORTE

    

    

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

60 ANOS DE 
EXISTÊNCIA

A presidente Duci Fon-
tes (ao centro), da Asso-
ciação Beneficente Betâ-
nia, ao lado dos diretores 
da instituição, em come-
moração aos 60 anos 
de fundação, que ocor-
reu no último dia 16 de 
abril. Para festejar a data, 
Duci realizou uma grande 
LIVE em agradecimento 

Feliz Aniversário 
Felicidades para você... Wictor Barros, 

que completou idade nova no último dia 12 

    

    

    

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

MAIS UM ANO DE VIDA
Quem acendeu velinhas 

no mês de abril foi a se-
nhora Edileuza Rodrigues, 
que completou idade nova, 
no último dia 18. Edileuza 
comemorou seu aniversá-
rio ao lado de sua querida e 
amável família. Vida longa e 
muita paz...

PARABÉNS PARA VOCÊ....
A pequena princesa Luí-

sa completou 07 aninhos de 
vida, no dia 03 de abril. Ela 
é o xodó de seus pais, Lin-
con e Eloísa. A data natalícia 
foi bastante celebrada pela 
família. Que Deus continue 
abençoando sua vida, dando-
-lhe sempre saúde, alegria e 
prosperidade.

MAIS UMA 
PRIMAVERA... 

Quem está também feliz 
da vida é Eloísa, esposa 
do jovem Lincon, de Ca-
etés I. A jovem completou 
mais uma linda primavera, 
no último dia 18 de abril. 
O casal celebrou a data 
em família, ao lado de sua 
filha Luísa. Felicidades e 
muitos anos de vida.

Novo lote de vacina 

Prefeito Zé 
reúne-se com o 
Presidente do DER 

Por Jailton Lima

No mês de abril, o pre-
feito de Itapissuma, Zé de 
Irmã Têca (PSB) teve um 
importante encontro com a 
direção do Departamento 
de Estradas e Rodagens 
de Pernambuco (DER),

O encontro teve como 
objetivo tratar com o presi-
dente do Departamento de 
Estradas e Rodagens sobre 
três assuntos importantes: 
o possível rompimento 
da barragem do distrito 
de Botafogo, na BR 101, 
por conta das fortes chuvas 
dos últimos dias.

“E isso é um assunto 
de Pernambuco, pois 
pode interditar a BR-
101”, explicou o prefeito. O 

outro assunto em pauta foi 
a aprovação da planta 
do projeto do Pátio de 
Eventos Dona Irene; e 
como está sendo encami-
nhado o projeto de constru-
ção do acesso do centro 
de Itapissuma para o 
Distrito Industrial.

Ao final da reunião, Zé 
de Irmã Têca e sua comi-
tiva saíram com boas ex-
pectativas de resolução 
das três demandas do mu-
nicípio. “Vamos, com ur-
gência, agendar um en-
contro com a direção do 
DNIT, para viabilizar e 
acelerar essas pautas” 
assegurou o prefeito.

de abril. O jovem empre-
sário da WB Poços, na ci-
dade de Igarassu, está de 
parabéns e comemorou 
esta nova data junto a sua 
família e amigos. “Que seu 
coração seja aquecido por 
todas as felicitações que 
virão daqueles que mais 
te estimam. Feliz aniversá-
rio”, são os votos dos cola-
boradores e amigos da WB 
Poços.

 ITAPISSUMA

Por Jailton Lima

Nessa quarta-feira 
(28.04), foi realizada mais 
uma reunião do Núcleo 
Setorial do Litoral Nor-
te, da Associação Co-
mercial e Empresarial 
(ACE). O encontrou, que 

contou com a participação 
de vários empresários e 
comerciantes da região, 
ocorreu na Churrascaria 
Boi Brasa, na cidade de 
Abreu e Lima.

O evento do Núcleo 
Setorial, que vem abor-

dando as questões de 
interesse comum das 
cidades do Litoral 
Norte, teve como pau-
ta principal a discus-
são e soluções para 
o problema crucial 
da obra inacabada 
da BR-101, no trecho 

da rodovia em frente à 
fábrica da Ondunorte, 
entre outros assuntos 
relacionados ao desen-
volvimento econômico da 
região.

A reunião foi presi-
dida pelo presidente da 
ACE, Josias Gomes, 
que tem criticado os go-
vernos municipal e es-
tadual por não haverem 
se mobilizado, para en-
contrarem uma solução 
para esse grave gargalo 
da BR-101.

“Os políticos, princi-
palmente de Igarassu, 
estão inertes ou estão 
se fazendo de desen-
tendidos desse grave 
problema do estreita-
mento da rodovia, e 
que tem provado aci-
dentes, sem contar no 
perigoso viaduto em 
frente à Ondunorte”, 
denunciou o presidente. 

a Deus por todas as conquistas e bênçãos 
adquiridas. Felicidade, sucesso e muita pros-
peridade.

Gente
que é notícia
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