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Mais um passo importante para o município de Itapissuma (RMR). O início da construção da planta da fábrica da Ypê, no distrito industrial, 
está em pleno desenvolvimento. Mais emprego e renda para a cidade. Mais um grande investimento se concretizando. Na primeira fase da 

construção da planta, serão oportunizados mais de 1.000 empregos diretos e indiretos. 

REAÇÃO POSITIVA O PIB do Brasil pode chegar a 4%

Mais de 120 mil novos empregos 
de carteira assinada

Foto: Divulgação

Foram criadas 120.935 
vagas com carteira as-
sinada no país em abril, 
apesar do agravamento 
da pandemia e implemen-
tação de medidas de res-
trição a algumas ativida-
des econômicas no mês.

O saldo é resultado 
de 1,381 milhão de con-
tratações e 1,260 milhão 
de desligamentos, segun-
do dados do Caged (Ca-
dastro Geral de Empre-

 IGARASSU MARILAN DOA ALIMENTOS
PÁGINA A3

gados e Desempregados) 
que foram divulgados na 
última quarta (26) pelo Mi-
nistério da Economia.

Apesar da abertura de 
vagas no mês, os núme-
ros mostram um desaque-
cimento do mercado de 
trabalho, pois em janeiro 
foram criados 261,4 mil no-
vos contratos e em feverei-
ro, 398,2 mil. Desde março, 
com o aumento no número 
de casos...

Fotos: Ragner Mousinho

FÁBRICA DA YPÊ ESTÁ EM PLENA 
EXPANSÃO EM ITAPISSUMA

Foto: Divulgação
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No dia 26 de maio, Jo-
sias Gomes foi aclamado 
presidente da Associa-
ção Comercial e Empre-
sarial de Igarassu.

A atuação do vice-presi-
dente da Câmara Municipal 
de Abreu e Lima, vereador 
Jairo Kaito (AVANTE) 

tem sido motivo de reco-
nhecimento por parte dos 
moradores do bairro de 
Caetés III. PÁGINA A3

Vacinas garantidas para 
grávidas e puérperas
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EM JUNHO  Produção de 30 milhões de doses da vacina

REAÇÃO O PIB do Brasil pode chegar a 4% no final do ano

Foto: G1 Globo

Foto: Divulgação

 ESPERANÇA FIOCRUZ NORMALIZA PRODUÇÃO DO IMUNIZANTE

Mais de 120 mil novos empregos 
de carteiras assinadas

FIOCRUZ COMEÇA PRODUÇÃO 
12 MILHÕES DE DOSES DE 
VACINA DA ASTRAZENECA  

COMO ESCOLHER SEU 
SABONETE FACIAL

UM PAÍS DIVIDIDO... E UM POVO 
ENTREGUE À PRÓPRIA SORTE

Antes de tudo, precisa-
mos compreender a 

que a pele da nossa face 
apresenta características 
distintas da pele do restan-
te do corpo, como: pH, nível 
de sensibilidade e texturas 
específicos. 

Sendo assim, o sabone-
te utilizado, não pode ser o 
mesmo que utilizamos no 
banho. Precisamos, neste 
caso, de um sabonete com 
formulação mais suave, 
menos sal, e pH mais pró-
ximo da pele facial. 

Sabonetes corporais ten-
dem a causar alterações 
na pele da face, tais como: 
ressecamento, descontrole 
da produção de oleosidade, 
acne, vermelhidão, alergia e 
irritação.

EDITORIAL  OPINIÃO – SAÚDE

 ECONOMIA

Essa é a dura realidade que o povo brasileiro vem en-
frentando nesse período de pandemia, com quase 500 mil 
mortes registradas. Além de uma multidão de pais de família 
desempregada, que não tem como prover as necessidades 
básicas para os seus filhos.

Fora esses problemas cruciais, a população tem que 
conviver com esta guerra de poder entre os políticos, em 
Brasília. Para piorar ainda mais a delicada situação da na-
ção, que não consegue nem acelerar o processo de vaci-
nação, ela tem que assistir à CPI da Covid-19. O País está 
paralisado. O Congresso engessado, não consegue aprovar 
as matérias de relevância, como a da reforma administrativa 
e a tributária.

Um país dividido – por ganância de poder – e um povo en-
tregue à própria sorte. Os integrantes da oposição, que estão 
à frente da CPI, estão preocupados em só encontrarem os 
possíveis culpados pela crise na saúde. 

A classe política deveria encontrar soluções para aumen-
tar a produção da vacina. E, assim, imunizar o mais rápido 
possível a população, para que o País possa a crescer de 
novo, gerando prosperidade para todos. 

Mas o que se vê à luz do sol, é um Congresso Nacional 
passivo, inerte sem um pingo de compaixão. Não tem va-
cina em massa, a expansão da terceira onda da covid está 
chegando forte, milhares de pessoas morrendo e o povo num 
estado de vulnerabilidade social.

REDAÇÃO

Por Jailton Lima 
No último dia 22 de 

maio, o povo brasilei-
ro respirou um pouco 
mais a esperança de 
ter de volta a produção 
de vacina. Após quase 
15 dias na espera da 
matéria-prima do imu-
nizante, a China entre-
gou duas remessas do 
IFA, com 12 toneladas 
do ingrediente para 
a produção de 12 mi-
lhões de dose da va-
cina astrazeneca. 

O carregamento já 
foi encaminhado para 
a sede da FioCruz, 
no Rio de Janeiro. 
Segundo a direção da 

instituição, na terça-
-feira (25), teve início a 
produção em massa 
do imunizante, que 

vai garantir mais 12 
milhões de doses para 
os braços dos brasilei-
ros.

Enquanto não come-
çamos a produzir a nos-
sa própria vacina, que 
está em fase de análise 
pela Anvisa, temos que 
depender da boa vonta-
de dos chineses, com o 
envio do IFA, princípio 
ativo para a fabricação 
do imunizante.

Essa, sim, é uma 
boa notícia para 
os brasileiros, após 
mais uma semana di-
fícil para muitas fa-
mílias brasileiras que 
perderam seus en-
tes queridos. Em vez 
de CPI, mais vaci-
nas nos braços das 
pessoas é o que o País 
precisa.

Foram criadas 120.935 
vagas com carteira assi-
nada no país em abril, 
apesar do agravamento da 
pandemia e implementa-
ção de medidas de restrição 
a algumas atividades eco-
nômicas no mês.

O saldo é resultado 
de 1,381 milhão de con-
tratações e 1,260 milhão 
de desligamentos, segundo 
dados do Caged (Cadastro 

Geral de Empregados e 
Desempregados) que fo-
ram divulgados na última 
quarta (26) pelo Ministério 
da Economia.

Apesar da abertura de 
vagas no mês, os números 
mostram um desaqueci-
mento do mercado de tra-
balho, pois em janeiro 
foram criados 261,4 mil 
novos contratos e em fe-
vereiro, 398,2 mil. Desde 

março, com o aumento no 
número de casos e de mor-
te de Covid-19, o resultado 
foi menor, com abertura de 
177,3 postos de trabalho 
em março e 120,9 mil, em 
abril.

No acumulado de janeiro 
a abril, o saldo no mercado 
de trabalho formal brasi-
leiro é positivo, com 957,8 
mil novas vagas num 
período de crise provo-
cada pela pandemia.

No mesmo período do 
ano passado, haviam 
sido fechadas 763,2 mil 
empregos com carteira 
assinada, pois, em março 
e abril de 2020, o impacto 
da chegada do novo coro-
navírus resultou no encer-
ramento de mais de 1 mi-
lhão contratos de trabalho 
formais.

Para tentar evitar de-
missões em massa dian-
te da crise, o presidente 
Jair Bolsonaro (sem 
partido) editou medidas 

provisórias para que 
regras trabalhistas se-
jam flexibilizadas nova-
mente diante do agrava-
mento da pandemia.

Com isso, foi recriado o 
programa que permite o 
corte de jornada e sa-
lários de trabalhadores 
da iniciativa privada, 
além da suspensão tempo-
rária de contratos.

O saldo de abril (cria-
ção de 120,9 mil vagas) 
reflete o desempenho posi-
tivo em todos os cinco gran-
des setores da economia 
brasileira. O resultado foi 
puxado pelo setor de servi-
ços, que abriu 57,6 mil va-
gas de emprego no mês.

Em seguida figuram 
construção (22,2 mil), 
indústria (19,9 mil no-
vos postos), agrope-
cuária (11,1 mil vagas 
abertas) e, por último, 
comércio (10,1 mil).

Fonte: bandaa.com.br

Dicas importantes: 

- Opte por sabonetes facial 
líquidos ou em gel, se sua pele 
for oleosa;

- Utilize o sabonete facial, no 
máximo duas vezes por dia;

- Caso seu sabonete conte-
nha algum ácido, utilize apenas 
uma vez por dia;

- Sabonetes para controle de 
acne, contém geralmente, enxo-
fre, zinco, ácido salicílico, e de-
mais tensoativos, sendo assim, 
não os utilize em demasia para 
não ressecar a pele;

- Remova corretamente todo o 
produto após o uso;

- Utilize após o sabonete, um 
bom hidratante facial. 

Lembrando: nunca utilize pro-
dutos com álcool na sua pele, 
para que não haja ressecamen-
to, desidratação e irritações.

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

Para agendamento personalizado, entrar em contado por:

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

Opinião
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Embora ainda seja cedo 
para falar em sucessão de 
2024, essa conversa que a 
atual prefeita de Igarassu, Pro-
fessora Elcione, abriria mão 
do seu direito de concorrer 
a reeleição, para apoiar uma 
possível candidatura de Miguel 
Ricardo ou do próprio ex-pre-
feito Mário Ricardo, ainda não 
se pode confirmar.

Elcione, se fizer um bom 
governo e tiver com uma boa 
avaliação, nada a impede de 
concorrer ao cargo, em 2024. 
Ela tem o mesmo direito que 
seu antecessor teve de dispu-
tar mais uma eleição.

Nos bastidores do Palacio 
de Afonso Gonçalves, aliados 

O vereador mais votado da 
história política de Itapissu-
ma, Jefferson Albuquerque 
(GG), foi reeleito para presi-
dente da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal o biênio 
2023\2024. Ele é carismáti-
co, habilidoso e cumpre com-
promisso.

ELEIÇÃO Ao centro, Josias com  Luana, Pollyana  e o ver. Som

ATUAÇÃO  Vereador Jairo e sua equipe fazendo ação social

DOAÇÃO Ao centro, prefeita Elcione Ramos recebe alimentos

JOSIAS GOMES É REELEITO 
PRESIDENTE DA ACE POR 
MAIS DOIS ANOS - 2021/2023 

Foto: Divulgação

Foto: PMI

Foto: Arquivo/FM

Jairo Kaito desenvolve ações 
sociais no bairro de Caetés III 

Marilan doa alimentos para 
alunos de Igarassu 

A forma agressiva como o 
relator da CPI, senador Renan 
Calheiros, vem conduzindo 
os interrogatórios sobre a 
Covid-19, tem sido alvo de 
críticas, pois o senador de-
monstra claramente que sua 
intenção, em alguns momen-
tos, é incriminar os depoen-
tes ou o Governo Federal, 

O habilidoso e calculis-
ta - qualidades de um bom 

 POSSE DA NOVA DIRETORIA ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 02 DE JUNHO

Reg. nº 6968/PE

 IGARASSU

 ABREU E LIMA

 RENAN CALHEIRO, O “LOBO FERIDO”, 
COM SEDE DE VINGANÇA 

ELCIONE TEM O MESMO DIREITO 

GG É REELEITO PRESIDENTE DA CÂMARA 

MÁRIO RICARDO CAPTA APOIO EM ABREU E LIMA 

de Mário que ainda estão no 
primeiro escalão, já respiram 
esse desejo (que eu chamo 
de direito legítimo) de Elcione 
contrariar o projeto político 
do ex-prefeito de Igarassu, 
que vai tentar se eleger como 
deputado estadual.

político - Mário Ricardo vem 
comendo pela beirada, quan-
do o assunto é formação de 
grupo político. O ex-prefeito 
de Igarassu está viabilizando 
um palanque muito competi-
tivo na pacata cidade e Abreu 
e Lima.

Mário já está em contado 
com o ex-vereador Ênio Car-
neiro, o líder comunitário Tar-
gino, entre outros suplentes de 
vereador. Mário vem fazendo 
esses contatos em cidades vi-
zinhas. Ele tem seus motivos. 
Faz parte da vida política.

que são imprensados contra 
a parede quando as suas res-
postas não agradam ao relator 
da Comissão de Inquérito Par-
lamentar. 

Alguns colegas de Renan 
já aconselharam a maneirar 
a forma como vem interro-
gando as testemunhas. Fica, 
então, evidente que o senador 
quer vingança ou acusar de 
todo jeito os eventuais res-
ponsáveis. Caso o alagoano 
não mude seu posicionamen-
to, poderá dar a entender a 
sociedade brasileira que os 
trabalhos de investigação da 
CPI, composta com a maioria 
da oposição, estão trilhando 
para o campo da parciali-
dade. E isso não é nada bom 
para esse processo de investi-
gação. A conferir.

Por Jailton Lima 

Nessa última quar-
ta-feira (26\05), 

o atual presidente da 
Associação Comercial e 
Empresarial de Igarassu 
(ACE), Josias Gomes, 
foi reconduzido ao 
cargo de presidente 
por aclamação.

O evento ocorreu no 
Restaurante Caminho 
da Ilha, no centro de 
Igarassu. A reunião teve 
início às 18h e contou 
com a presença de em-
presários e comerciantes 
do município.

Marcaram presen-
ça ao evento o vereador 
Jeferson Som, da Câ-
mara Municipal, a 
presidente do Rotary, 

Pollyanna Aragão, 
proprietária da Peru Au-
topeças, além de outros 
convidados. 

A posse da nova di-
retora da ACE está 
marcada para o próxi-
mo dia 02 de junho, 
no Restaurante Portal 
Grill, no prédio da anti-
ga Faculdade Fatin, na 
BE-101-Norte, às 18h.

Na ocasião, serão em-
possados, para o biênio 
21\23, o atual presi-
dente Josias Gomes e 
a empresária Luana 
Tonet, da Oz Agro Fa-
zenda Sustentável, para 
o cargo de vice-pre-
sidente, e também dos 
mais integrantes da di-
retoria eleita.

“Continuaremos uni-
dos e mais fortes para 
lutar pelo crescimento 
do nosso setor, que é 
importante para a nos-

sa economia local, como 
também lutar pelo au-
mento de doses de va-
cina para a região”, afir-
mou o presidente.

Por Jailton Lima

A atuação do vice-pre-
sidente da Câmara Mu-
nicipal de Abreu e Lima, 
vereador Jairo Kaito 
(AVANTE) tem sido mo-
tivo de reconhecimento 
por parte dos moradores 
do bairro de Caetés III.

Ele vem atuando de 
forma sistemática na 
busca de melhorias para 
o bairro. Entre algumas 
ações, ele conseguiu duas 
ambulâncias e um ôni-
bus que prestam assis-
tência não só a Caetés 
III, mas também a outros 
bairros da cidade.

Suas ações e sua de-
dicação aos moradores 
foram reconhecidas na 
última eleição de 2021, 
que o consagram como o 
segundo vereador mais 
votado do município.

“Isso é o reconheci-
mento de um trabalho 
plantando ao longo de 
quatro anos. Colhe-
mos os frutos como um 
dos vereadores mais 
votado de Caetés III. 
Vamos continuar tra-
balhando em favor do 
povo de Caetés III”, ga-
rantiu Jairo.

Por Jailton Lima

No último dia 25 de 
maio, a prefeita Elcio-
ne recebeu um cami-
nhão com alimentos, 
proveniente da fábrica 
de biscoito, Marilan.

A empresa fez uma 
doação de diversas cai-
xas de biscoitos, que vão 
ajudar o município na 
distribuição de ces-
tas básicas para os alu-
nos da rede municipal 
de ensino.

A prefeita esteve pre-
sente no ato do recebi-
mento dos alimentos doa-
dos. E Elogiou a atitude 
da empresa. “Hoje re-
cebemos uma doação 
da Marilan Alimentos 
para compor as cestas 
que continuarão sen-
do distribuídas aos 
alunos. Agradecemos 
muito esse lindo ges-
to que vai beneficiar 
centenas de famílias 
em Igarassu”, comen-
tou Elcione.

Enquanto não come-
çamos a produzir a nos-
sa própria vacina, que 
está em fase de análise 
pela Anvisa, temos que 
depender da boa vonta-
de dos chineses, com o 
envio do IFA, princípio 
ativo para a fabricação 
do imunizante.

Essa, sim, é uma 
boa notícia para 
os brasileiros, após 
mais uma semana di-
fícil para muitas fa-
mílias brasileiras que 
perderam seus en-
tes queridos. Em vez 
de CPI, mais vaci-
nas nos braços das 
pessoas é o que o País 
precisa.

Reg. nº 6968/PE
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Chuvas 
na RMR 

aumentam nível 
nas Barragens

  Ambulantes  
dificultam 

mobilidade em  
Abreu e Lima
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A FÁBRICA DA YPÊ ESTÁ EM PLENA EXPANSÃO E 
VAI GERAR MAIS DE 700 EMPREGOS 

AVANÇOS Prefeito Zé e o presidente da Câmara, GG, na YPÊ

FUTURA PRAÇA As obras de construção já foram iniciadas

 ITAPISSUMA Torna-se a principal porta de entrada do desenvolvimento do Litoral Norte do Estado de Pernamubuco
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Construção da praça de lazer Terra Norte

Por Jailton Lima

Mais um passo impor-
tante para o municí-

pio de Itapissuma (RMR). 
O início da construção da 
planta da fábrica da 
Ypê, no distrito industrial, 
está em pleno desenvol-
vimento. Mais emprego e 
renda para a cidade. Mais 
um grande investimento se 
concretizando.

Na primeira fase da 
construção da planta, se-
rão oportunizados mais 
de 1.000 empregos di-
retos e indiretos. Com 
a fixação da Ypê, ao lado 
das cervejarias da Ambev 
e Itaipava, o município 
de Itapissuma torna-se 
a porta do desenvolvi-

Por Jailton Lima

O município de Itapis-
suma vai ganhar mais 
um instrumento de la-
zer para a população.  O 
prefeito José de Irmã 
Têca (PSD) conseguiu 
mais um importante in-

vestimento, que vai con-
templar o novo setor habi-
tacional da cidade: Terra 
Norte, no centro.

O prefeito informou que 
a construção da Praça 
do Terra Norte é mais 
uma conquista de seu 

governo, que vem traba-
lhando intensamente em 
todas as áreas do municí-
pio.

O prefeito explicou que, 
por meio uma parceria 
público-privada, com a 
Pernambuco Construtora, 
as obras de construção da 
praça estão a todo vapor.

“Essa obra vai pro-
porcionar à população 
um lugar tipo Academia 
das Cidades, um espaço 
para prática de espor-
tes e lazer. Itapissuma 
segue avançando”, co-
memorou Zé de Irmã Têca.
Pavimentação de rua em 
Botafogo

Na infraestrutura, a 
Prefeitura deu início 
às obras de pavimen-
tação da entrada cen-
tral de Botafogo, que 

mento do Litoral Norte 
de Pernambuco.

Por isso, no último dia 
20 de maio, o prefeito 
Zé de Irmã Têca, acom-
panhado do presidente 
da Assembleia Legisla-
tiva (ALEPE), Eriberto 
Medeiros, e equipe técni-
ca responsável pela cons-
trução da fábrica da Ypê, 
realizou uma visita para 
averiguar os avanços das 
obras.

Diretores da Ypê estão 
otimistas com o empreen-
dimento, porque Itapis-
suma reúne as condi-
ções ideias para que 
a empresa iniciasse a 
construção da fábrica. O 
distrito industrial tem uma 
localização estratégica e 

toda infraestrutura para 
produção e distribuição de 
seus produtos.

“A chegada de mais 
esse empreendimento 
para nossa cidade sig-
nifica mais oportunida-

dá acesso as principais 
ruas do distrito. O pre-
feito atendeu a mais uma 
reivindicação dos mora-

dores. “Estamos reali-
zando obras em vários 
bairros, de acordo com 
as necessidades mais 

des, mais empregos e 
mais renda para o mu-
nicípio. Em dias tão di-
fíceis, poder contar esta 
perspectiva é benção de 
Deus. Itapissuma, segue 
avançando”, comentou o 
prefeito.

urgentes. O trabalho 
não para. A nossa mis-
são é do bem”, afirmou 
o prefeito. 

Botafogo
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VACINA PARA AS GRÁVIDAS E PUÉRPERAS NO 
HOSPITAL MATERNIDADE, CAETÉS VELHO 

REGISTRO DE CHUVA ACIMA DA MÉDIA 
HISTÓRICA AUMENTA NÍVEIS DAS 
BARRAGENS DA RMR, AFIRMA COMPESA 

CAMPANHA Secretaria de Sáude garante vacinar todas as gestantes da cidade em junho

APOIO AO TURISMO Vice George Baiá apoia o movimento

CONCORRÊNCIA Os ambulantes também precisam vender seus produtos no centro comercial
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 PRIORIDADE A PREFEITURA MUNICIPAL TEM DADO ATENÇÃO ESPECIAL AOS GRUPOS PRIORITÁRIOS DA SOCIEDADE

 ABREU E LIMA

 ITAMARACÁ  ABREU E LIMA

Ilha de Itamaracá lança Guia 
do Turista Consciente  

Ambulantes dificultam 
mobilidade  das pessoas 
no centro comercial 

A cidade de Abreu 
e Lima vem reali-

zando, com sucesso e 
agilidade, a campanha 

de vacinação no muni-
cípio. No último dia 25 

de maio, das 8h às 14h, 
a Secretaria de Saúde 
começou a vacinação 
das gestantes e puér-
peras do município no 
Hospital Maternidade 
(HMAL).

A Secretaria de Saúde 
informa que, nesse gru-
po, não é preciso apre-
sentar comorbidades 
para ter direito ao 
imunizante, ou seja, 
todas as gestantes e 
puérperas (que deram à 
luz em até 45 dias), com 
comprovante de resi-
dência de Abreu e Lima, 
podem realizar o agen-
damento e receberem a 
vacina do selo Pfizer.

Importante salientar 
que a realização do 

cadastro é obrigató-
rio e o mesmo deve 
ser feito no endere-
ço eletrônico vacina.
abreuelima.pe.gov.br, 
ou na unidade de refe-
rência da gestante/puér-
pera.

Entretanto, a Secre-
taria de Saúde in-
formou que a imuni-
zação em “demanda 
espontânea” não acon-
tecerá para este público 
por conta das especifi-
cidades no armazena-
mento das vacinas da 
Pfizer. Assim, as doses 
serão disponibilizadas 
semanalmente de acor-
do com o quantitativo de 
pessoas agendadas.

Os documentos obri-
gatórios para a reali-
zação do agendamento 
são:– RG, CPF, cartão 
do SUS; comprovante 
de residência, cópia 
do cartão de pré-na-
tal, cópia do laudo de 
alta do hospital (para 
puérperas);

A vacinação tam-
bém segue para os gru-
pos com comorbidades, 
além dos idosos aci-
ma de 60 anos e pro-
fissionais de saúde. 
Para outras informa-
ções, a Secretaria de 
Saúde atende no núme-
ro (81) 3541.9571, das 
08h às 14h.

Fonte: Ascom\PMA

Com o intuito de fo-
mentar o turismo na 
ilha, de forma respon-
sável e consciente, na 
cidade, a Prefeitura 
da Ilha de Itamaracá, 
por meio da Secretaria 
de Turismo, Cultura e 
Lazer, lançou, no últi-
mo dia 25 de maio, um 
guia com orientações 
e protocolos para o 
enfrentamento da pan-
demia, tornando Itama-
racá um destino de via-
gem ainda mais seguro.

“O Guia do Turis-
ta Consciente visa 
orientar aos nossos 
visitantes sobre o 
que o município ado-
tou como protocolos 
para o período de 
retomada das ativi-
dades. É preciso que 
cada um faça a sua 
parte para termos su-
cesso na volta do tu-
rismo. Queremos um 
turismo responsável, 
racional e seguro 
para todos, sejam vi-
sitantes, moradores 

Por Jailton Lima

Um problema que 
vem se agravando com 
a crescente aglome-
ração de ambulantes 
no centro de Abreu 
e Lima, nas margens 
da Avenida Duque de 
Caxias. O espaço das 
calçadas em frente às 
lojas do centro comer-
cial tem sido muito con-

corrido entre as pessoas 
que vão fazer compras e 
os ambulantes.

O problema é o pouco 
espaço que a população 
tem para se locomover 
na hora de resolver ou-
tros assuntos. A queixa 
é grande e tem desa-
grado os comercian-
tes que veem seus 
clientes com dificul-

dades entrarem nos 
estabelecimentos.

Por enquanto, ainda 
não foi anunciada uma 
medida para a ordena-
ção do centro comercial 
do município, que é um 
dos mais visitados na 
Região Norte pela sua 
variedade de lojas, mer-
cados e estacionamento 
bem localizado. 

ou colaboradores”, 
destacou o secretário 
de Turismo, Cultura e 
Lazer da cidade, Edno 
Fonseca.

O material será dis-
tribuído na barreira 
educativa montada 
na entrada da Ilha e 

nos principais pontos 
de visitação, além de 
estar disponível nos 
r e cém- inaugurados 
Centros de Atendi-
mento aos Turistas 
(CAT’s) do Centro e 
de Vila Velha.

Cidades
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REGISTRO DE CHUVA ACIMA DA MÉDIA 
HISTÓRICA AUMENTA NÍVEIS DAS 
BARRAGENS DA RMR, AFIRMA COMPESA 

CONCORRÊNCIA Os ambulantes também precisam vender seus produtos no centro comercial

BOTAFOGO com as chuvas, o nível do volume de água aumentou
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 REGIÃO METROPOLITANA NORTE
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ACENDENDO AS 
VELINHAS 

Quem está feliz da vida 
é a professora e prefeita 
de Igarassu, Elcione Ra-
mos. Nesse mês de maio 
ela completou mais uma 
primavera. Elcione, que 
professa a fé evangélica, 
aproveitou a oportunida-
de para agradecer a Deus 
por mais um ano de vida. 
Ela comemorou a data 
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3º ABRAÇO DA PAZ FOI 
UM SUCESSO

No último dia 21 de maio, 
foi realizado no município 
o 3º Abraço Municipal da 
Paz, com um relevante en-
gajamento de dezenas de 
pessoas que, por meio das 
redes sociais de várias par-
tes de Pernambuco, do Bra-
sil e de países, publicaram 
sua foto valorizando o Dia 
Internacional do Abraço.

“Toda essa sensibiliza-
ção e articulação nos re-
velam a nossa capacida-
de de melhorar o mundo, 
pois, tudo começa em nós. 
E somos um bom exemplo 

IDADE NOVA   
A presidente da Asso-

ciação Betânia (ABB), Duci 
Fontes, fez uma home-
nagem a sua irmã Linda 
Fontes pela passagem de 
seu aniversário, que foi 
comemorado, em família, 
no último dia 23 de maio. 
“Hoje é o dia de deixar o 
coração falar e celebrar a 
vida da minha irmã Linda 
Fontes, uma mulher forte, 
determinado e linda”, co-
mentou Duci. Felicidades e 
muitos anos de vida.Ambulantes dificultam 

mobilidade  das pessoas 
no centro comercial 

VICE-PRESIDENTE 
DA ACE  

A empresária Luana To-
net, da Oz Agro, foi eleita, 
por aclamação, como a 
mais nova vice-presidente 
da Associação Comercial 
e Empresarial de Igaras-
su. Ela é filha do empresá-
rio Regi Tonet, um dos ex-
-donos da Vinho Carreteiro. 
Alana vai trabalhar ao lado 
do presidente eleito, Josias 
Gomes, no biênio 21\23. 

natalícia junto de seus familiares. Vida longa 
à rainha. Sucesso e prosperidade.

para o mundo”, afirmou o organizador do 
evento, o amigo Edmário.

Os par ticipantes baixaram um aplicativo 
onde publicaram suas mensagens do valor 
da união das famílias e da boa convivência 
com o próximo.

O volume de chuva re-
gistrado no mês de 

maio na Região Me-
tropolitana do Recife, 
acima da média espera-
da para o mês de maio, 
aumentou os níveis de 
todos os reservatórios da 
RMR, que enfrentava 
um cenário adverso, no 
fim de 2020, consequên-

cia de um inverno com 
poucas precipitações no 
ano passado.

A chuva acumulada 
nos últimos dias é bem 
representativa, com des-
taque para recuperação 
do nível da Barragem 
de Botafogo, situada em 
Igarassu, e que atende 

os municípios de Olin-
da, Paulista, Igarassu e 
Abreu e Lima, que atin-
giu 25,05 % (no último 
dia 12, o manancial es-
tava com 16,89%).

“Em termos percen-
tuais, o volume de Bo-
tafogo é bem inferior 
a outros reservatórios, 
mas muito significati-
vo em comparação a 
situação verificada há 
alguns meses, quando 
a barragem estava pra-
ticamente em colapso”, 
destaca o diretor Técnico 
e de Engenharia da Com-
pesa, Flávio Figueiredo.

Segundo o diretor, as 
cidades da Zona Nor-
te da RMR ainda não 
tiveram redução de ro-
dizio, mas a Companhia 
continua monitorando 
sistematicamente o nível 
deste reservatório, em 
parceria com a APAC. 

“Estamos avaliando 
os cenários e a pers-

pectivas de mais chu-
vas para a bacia hidro-
gráfica da barragem 
de Botafogo para pro-
mover, com seguran-
ça, qualquer redução 
de rodizio”, explica Flá-
vio. 

A barragem de Várzea 
do Una, situada em São 
Lourenço da Mata, teve 
um resultado bastante 
positivo com o volume de 
185 mm de chuva, índice 
de 75.8% do esperado 
para maio. Esse ma-
nancial, responsável pelo 
abastecimento de São 
Lourenço, estava tam-
bém em situação crítica.

Em 12 de maio, a 
barragem estava com 
17,42 % e hoje registra 
33.49% do seu volume 
total. “No final de abril 
anunciamos redução do 
rodízio para a cidade que 
agora é abastecida em um 
esquema de 1 dia com X 8 
dias sem, e à medida que 
o volume for aumentando 

poderemos estudar novas 
alterações”, destaca.  

A Barragem de Duas 
Unas, em Jaboatão dos 
Guararapes, que opera 
de forma integrada ao 
Sistema Tapacurá, tam-
bém obteve uma boa re-
cuperação. Choveu 265 
mm no município, o que 
permitiu um incremen-
to de 36,21% no volume 
de água da barragem, 
que passou de 17,42% 
em 12 de maio para 
33,49%.

“A nossa expectativa 
é que Duas Unas verta 
a qualquer momento, 
ou seja, atinja o seu 
volume máximo de ar-
mazenamento”, destaca 
Flávio Figueiredo. Junto 
com a barragem de Tapa-
curá, localizada em São 
Lourenço da Mata, Duas 
Unas contribui para o 
abastecimento das cida-
des de Recife, Jaboatão 
dos Guararapes e Cama-
ragibe.

O reservatório de Ta-
pacurá foi o que apre-
sentou menor sinal de 
recuperação. Apesar de 
ter chovido 185 mm nas 
últimas 72 horas, um 
aumento de 75,8% do 
esperado para o período, 
ainda não foi suficiente 
para aumentar, de forma 
significativa, o volume 
do reservatório. Em 12 
de maio, a barragem 
estava com 30.32% e 
hoje se encontra com 
33.42%.

Barragens de menor 
porte, mas igualmente 
importantes para o abas-
tecimento da RMR, tam-
bém tiveram boa recu-
peração. A barragem de 
Bita está vertendo (100% 
da sua capacidade); Sicu-
pema registra 74.98% e 
Utinga com 61.27%, to-
das localizadas no Cabo 
de Santo Agostinho.
Fonte: Assessoria de Imprensa 
- Compesa

Gente
que é notícia
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