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Na manhã do último dia 18/06, ocorreu a inauguração da Escola Técnica Estadual Pastor Isaac Martins Rodrigues, no bairro do Alto da Bela 
Vista, em Abreu e Lima (RMR). Na ocasião da solenidade, estiveram presentes o governador Paulo Câmara (PSB) e o prefeito Flávio Gadelha 

(PSL), além do secretário de Educação do Estado, Marcelo Barros, e o vice-prefeito, Murilo do Povo.  

VISÃO Luana Tonet acredita no potencial de Igarassu

Luana Tonet assume presidência 
da Associação Comercial (ACE)

Foto: Divulgação

A Associação Comer-
cial e Empresarial de 
Igarassu (ACE) realizou, 
no dia 30 de junho, mais 
uma reunião da nova dire-
toria com seus membros. 
O evento foi no Restau-
rante Portal Grill, na BR-
101, Igarassu, com a pre-
sença de empresários e 
comerciantes.

A reunião foi presidida 
pela vice-presidente em 
exercício, a empresária 

 IGARASSU ESTAÇÃO CIDADANIA PRONTA
PÁGINA A3

Luana Tonet, da OZ AGRO. 
Ela assumirá a presidência 
da Mesa Diretora por 90 
dias, em virtude do afasta-
mento temporário do presi-
dente Josias Gomes.

Em entrevista à Folha 
Metropolitana, Luana To-
net afirmou que o Núcleo 
Jovem servirá de ponto de 
encontro dos empreende-
dores jovens, troca de ex-
periências, ações de divul-
gação...
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GOVERNADOR INAUGURA 
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL
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Jairo Kaito 
doa milhos, 
em Caetés III

Renato 
faz Ação 
Solidária

Keila  Costa 
conquista ouro

Compesa aumenta a oferta 
de água na Ilha
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Mas uma grande con-
quista para Pernambuco. 
Keila é campeã no salto 
triplo no Troféu Brasil de 
Atletismo.

Água encanada começa 
a chegar no Alto do Pôr do 
Sol, na Ilha de Itamaracá 
(RMR). Por meio de uma 

parceria entre a Prefeitu-
ra Municipal e a Compesa, 
moradores do da comuni-
dade... PÁGINA B2

São João virtual, com artistas 
locais, foi um sucesso
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GOVERNADOR Falou da importância da ETE aos alunos

SOCIAL Jairo Kaito realiza essa ação anualmente
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 PAULO CÂMARA O GOVERNADOR FOI ENTREVISTADO PELA EQUIPE DO JORNAL

Jairo Kaito distribui milhos, em 
Caetés III, aos moradores

ALUNOS DA ETE LANÇAM 
JORNAL ARRETADO 

MITOS COMUNS NO CUIDADO COM A PELE

GUERRA DE IDEOLOGIAS

Ao longo da vida, sempre ou-
vimos informações e dicas 

relacionadas com o autocuida-
do com a pele. Porém muitos 
desses conhecimentos não são 
tão verdadeiros quanto parecem, 
e podem até mesmo causar da-
nos à aparência e à saúde de 
nossa pele.

Seguem aqui alguns dos prin-
cipais MITOS acerca dos cuida-
dos com a pele:

1) Pele negra não precisa de 
protetor solar

Apesar da pele negra apre-
sentar mais melanina, assim, 
está suscetível aos danos da 
radiação UV. Por isso, quem 
apresenta o tom da pele de mo-
reno a negro também precisa se 
proteger com o fotoprotetor.

2) Pele oleosa deve ser lavada 
várias vezes ao longo do dia

Quanto mais tiramos a prote-
ção natural da pele, mais oleo-
sidade ela irá produzir. Por isso, 
o indicado é que a pele do rosto 
seja lavada no máximo duas ve-
zes ao dia.

EDITORIAL  OPINIÃO – EDUCAÇÃO

 ABREU E LIMA – SOCIAL

De um lado os que defendem as ideologias de esquerda, 
de outro, os que defendem as ideologias de direita; e, no 
meio desse conflito, o povo brasileiro que está sofrendo e 
convivendo com as mazelas dessa pandemia, que já dizimou 
mais de 520 mil vidas.

Ideologias descompromissadas com o verdadeiro bem-
-estar das pessoas, mas movidas pelo combustível dos inte-
resses mais sórdidos, a fim de conquistarem ou se manterem 
no poder.

Ideologias mascaradas de interesse público, mas o que se 
vê é justamente o oposto: um sentimento de conquista do po-
der em detrimento aos valores dignos de sobrevivência de 
um povo que deveria ser respeitado por esses entes públicos.

Enquanto esses blocos de esquerda e direta se enfrentam 
nos ringues das CPIs, mais de 2 mil brasileiros, em média, 
são sepultados, deixando para trás sonhos e saudades. En-
quanto esses ideologistas se gradeiam entre sim, mais de 
520 mil pessoas já morreram.

Eles não querem, mas precisamos, urgentemente, achar 
caminhos para acelerar a vacinação em massa. Essa é a so-
lução que esses ideologistas deveriam se preocupar. 

Eles deveriam encontrar soluções rápidas e concretas para 
aumentar a produção de vacina e, com isso em prática, iría-
mos imunizar a nação e salvar mais vidas. Essa, sim, deveria 
ser, no momento, a principal ideologia do Brasil.

REDAÇÃO
Por Jailton Lima

A Escola Técnica Es-
tadual Pastor Isaac 

Martins Rodrigues, em 
Abreu e Lima (RMR), já 
tem o seu informativo ofi-
cial. Trata-se do Jornal 
Arretado que entrou em 
circulação no formato di-
gital nesse mês de junho. 

A ideia de produzir um 
informativo para a ETE 
surgiu, no final do mês 
abril, com as professo-
ras Selma Mesquita 
e Josilene Negreiros, 
durante uma conversa 

num almoço. Daí, nasceu 
o projeto do Jornal Ar-
retado, para os alunos 
que quisessem participar 
e trabalhar na sua cons-
trução e desenvolvimento.

Selma disse que a esco-
lha do nome do jornal foi 
bem democrática. “Lan-
çamos aos alunos o de-
safio da construção do 
nome e do logotipo do 
informativo, que cul-
minou no Jornal Arre-
tado”, comentou.

A professora disse ain-
da que o objetivo do jor-

nal seria veicular infor-
mações da escola com 
assuntos acadêmicos e 
publicar também notí-
cias da cidade, onde está 
localizada a ETE Pastor 
Isaac Martins Rodrigues.

As coordenadoras do 
projeto Jornal Arre-
tado são as professoras 
Selma Mesquita Josilane 
Negreiros.  “O nosso pa-
pel principal é orien-
tar e fomentar os alu-
nos a administrarem e 
produzirem este pro-
jeto Jornal Arretado”, 
ressaltou Selma.

No último dia 18 de ju-
nho, a equipe de alunos fez 
sua primeira pauta, entre-
vistando o governador 

Paulo Câmara (PSB), na 
inauguração de novos blo-
cos de ensino da ETE. 

Na ocasião, os alunos 
perguntaram ao gover-
nador a importância da 
realização dessa unidade 
técnica de ensino. Ele res-
pondeu, atenciosamente, 
às perguntas do Jornal 
Arretado.

“Esse é um momen-
to marcante não só 
para a Escola Técnica, 
mas também para es-
ses alunos que estão 
fazendo sua primeira 
matéria para o Jornal 
Arretado”, concluiu Sel-
ma Mesquita.

Por Jailton Lima

Como já é tradição a 
distribuição de milhos, 
por ocasião das festas 
juninas, o vereador Jai-
ro Kaito (AVANTE) par-
ticipou da ação social, no 
dia 22 de junho, no bairro 
de Caetés III, em Abreu e 
Lima (RMR).

A distribuição das mãos 
de milho foi voluntária e 
foi colocada à disposição 
dos moradores do 
bairro, que receberam o 
alimento para comemora-
rem a festa de São João. 

Para Jairo, a doação 
teve o objetivo de con-
templar aquelas famí-
lias que não tinham 
condições de comprarem 
uma mão de milho, que es-
tava no valor de R$ 35,00.

“O País passa por di-
ficuldades econômicas 
e há mais de 13 milhões 
de desempregados, 
que, muitas vezes, não 
têm condições de sus-
tentar suas famílias. É 
uma ação simples, mas 
ajuda a ter um pouco 
de comida de milho”, 
ressaltou Jairo Kaito,

Abreu e Lima

Abreu e Lima

Professora Selma - ETE

Professora Josilene - ETE

3) Apenas pele seca ou 
madura precisa de hidratante

Hidratação e oleosidade são 
coisas distintas. Então mesmo 
que sua pele seja oleosa, é reco-
mendado o uso de um bom hi-
dratante facial, neste caso, livre 
de óleos na formulação.

4) Esfoliante de açúcar faz 
bem para pele

Os cristais de açúcar acabam 
arranhando a pele, causando 
micro lesões superficiais, além 
de alterar o pH. O recomenda-
do é que seja utilizado um bom 
esfoliante facial, de preferência 
uma vez na semana, dependen-
do do caso.

5) Passar limão clareia 
manchas da pele

O limão apresenta um pH 
muito ácido, e quando exposto 
à pele corre o rico de causar 
manchas, ressecamento e sen-
sibilidade. Para clarear a pele, o 
indicado é recorrer a um profis-
sional da área estética ou derma-
tológica.

Opinião

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



www.folhametropolitana.com.br

A3Folha Metropolitana | 31 de junho a 05 de julho de 2021

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

Fale conosco: 81 9 8405.8530

Foto: Arquivo/FM

Foto: Arquivo/FM

Foto: Arquivo/FM

A oposição de Igarassu co-
meça a preparar o discurso 
para cobrar da atual gestão 
de Igarassu mais as ações 
concretas. Segundo uma voz 
influente da oposição, já se 
passaram seis meses e a cida-

INAUGURAÇÃO Elcione e Henrique ao lado dos ministros

VISÃO  Luana Tonet acredita no potencial de Igarassu

ESTAÇÃO  CIDADANIA É 
INAUGURADA, NO BAIRRO DE 
CRUZ DE REBOUÇAS

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Luana Tonet assume presidência 
da Associação Comercial (ACE) 

Jairo Kaito distribui milhos, em 
Caetés III, aos moradores

O presidente da Agência de 
Desenvolvimento Econômico 

A ex-secretária de Finan-
ças e Administração de Abreu 
e Lima, Cristiane Moneta 
(PSB), assumiu a Diretoria 
de Gestão da Empresa Per-
nambucana de Transportes 
Intermunicipal (EPTI). 

Ela disse ainda que não lhe 
faltarão empenho e vontade 
de trabalhar “sobretudo, do 
meu povo querido de Abreu 
e Lima,”, ressaltou a gestora.

Moneta deve disputar uma 
vaga para deputada federal 
nas próximas eleições, em 
2022. Para deputado estadual, 

 ESTAÇÃO SERVIRÁ PARA VÁRIAS PRÁTICAS ESPORTIVAS NA REGIÃO 

 IGARASSU

 MÁRIO RICARDO PRESSIONADO

 MONETA ASSUME DIRETORIA DA EPTI E VEM PARA 
FEDERAL 

PACIÊNCIA TEM LIMITE  

ITAPISSUMA VACINA PESSOAS ACIMA DE 35 ANOS 

de continua com os mesmos 
problemas. 

Ainda segundo a fonte, o 
centro da cidade recebe aten-
ção, mas os bairros da perife-
ria estão esperando a atuação 
do governo municipal com 
ações concretas.

A Prefeitura de Itapissu-
ma tem feito muito bem o 
dever de casa. A campanha 
da vacinação está avançan-
do a cada dia. No dia 22 de 
junho, o prefeito Zé de Irmã 
Têca anunciou o calendário 
de vacinação para as pessoas 
acima dos 35 anos. Parabéns 
para atual gestão que vem re-
alizando um trabalho digno de 
aplausos.

de Igarassu, Mário Ricardo, 
vem sendo questionado por 
setores empresarias, por não 
ter apresentado ainda projetos 
que estimulem a economia lo-
cal. Após seis meses à frente 
da pasta, até agora nada de 
concreto foi apresentado.

Uma fonte informou que, 
nos últimos dias, ele procurou 
o presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Igarassu, Josias Gomes, para 
se aconselhar sobre formas de 
aquecer e promover ações no 
comércio local.

ela vai apoiar Isaltino. Ela está 
de olho em 2024, na disputa 
para prefeito. A conferir. 

Paulo Câmara (PSB), na 
inauguração de novos blo-
cos de ensino da ETE. 

Na ocasião, os alunos 
perguntaram ao gover-
nador a importância da 
realização dessa unidade 
técnica de ensino. Ele res-
pondeu, atenciosamente, 
às perguntas do Jornal 
Arretado.

“Esse é um momen-
to marcante não só 
para a Escola Técnica, 
mas também para es-
ses alunos que estão 
fazendo sua primeira 
matéria para o Jornal 
Arretado”, concluiu Sel-
ma Mesquita.

Por Jailton Lima

O Governo Federal en-
tregou, no último dia 

19 de junho, em Cruz de 
Rebouças, a Estação Ci-
dadania, equipamento 
moderno e de multiuso 
esportivo, que vai aten-
der à população de Iga-
rassu para as diversas 
práticas esportivas.

A solenidade de inau-
guração da Estação Ci-
dadania contou com a 
presença dos minis-
tros do Turismo, Gil-
son Machado, e da Ci-
dadania, João Roma. 
Na ocasião, eles foram 
recepcionados pela pre-
feita do município, El-
cione Ramos.

O nome da Estação 
Cidadania é Valde-

mar Nunes de Souza, 
em homenagem ao pai do 

vereador Valdemir Nu-
nes de Souza (Maguila)

No seu discurso, El-
cione ressaltou a rele-
vância do novo equi-
pamento para a prática 
esportiva e agradeceu 
aos ministros, que repre-
sentaram o presidente 
Bolsonaro no evento.

“Hoje, é um dia his-
tórico para nossa ci-
dade, inauguramos o 
CIE -Estação Cidada-
nia, um equipamento 
moderno onde nossos 
jovens vão poder ini-
ciar a prática de es-
portes, mais inclusão 
social menos jovens 
nas ruas”, comentou a 
prefeita.

A Associação Co-
mercial e Empre-
sarial de Igarassu 
(ACE) realizou, no dia 
30 de junho, mais uma 
reunião da nova dire-
toria com seus mem-
bros. O evento foi no 
Restaurante Portal 
Grill, na BR-101, Iga-
rassu, com a presença 
de empresários e co-
merciantes.

A reunião foi presi-
dida pela vice presi-
dente em exercício, 
a empresária Luana 
Tonet, da OZ AGRO. 
Ela assumirá a presi-
dência da Mesa Dire-
tora por 90 dias, em 
virtude do afastamen-
to temporário do presi-
dente Josias Gomes.

Em entrevista à Fo-
lha Metropolitana, 
Luana Tonet afirmou 
que o Núcleo Jo-
vem servirá de ponto 
de encontro dos em-
preendedores jovens, 
troca de experiências, 
ações de divulgação 
dos membros, além 
de ser fortaleza para 
pleitear pelas causas 
empresariais. 

Nesse primeiro en-
contro, será o momen-
to de apresentação dos 
empresários e seus 
negócios e possíveis 
demandas e necessida-
des em comum da clas-
se empresarial. “Em 
nosso grupo temos 

tanto empresários, 
como participantes 
ativos da prefeitu-

ra de nossa cidade. 
É de interesse de 
todos o desenvolvi-

mento e engajamen-
to empresarial”, res-
saltou.

Ela adiantou ainda 
que, após essa fase, 
apresentará projetos 
em parceria com ou-
tros setores da socie-
dade. A participação 
da Prefeitura será 
também bem vida. 

“Faremos uma 
gestão ouvindo os 
empresários em bus-
ca de soluções que 
atentam à demanda 
do setor. É preciso a 
união e a poio de to-
dos. A ACE está com-
prometida com essa 
visão de estimular o 
comércio de Igaras-
su”, explicou Luana.

Reg. nº 6968/PE
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Educação de 
Abreu e Lima 

tem resultados 
positivos

  Keila Costa 
conquista 

medalha no 
Atletismo

página B2 página B3

SÃO JOÃO VIRTUAL, COM ARTISTAS LOCAIS, 
FOI  UM  SUCESSO  NAS  PLATAFORMAS  DIGITAIS

ANIMAÇÃO Artistas locais de Itapissuma fizeram a apresentação virtual pelas redes sociais

 ITAPISSUMA A Prefeitura fez um dos melhores São João vir tual da Região Norte com os artistas locais do município
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Por Jailton Lima

Para contemplar os 
artistas locais de 

Itapissuma, o prefei-
to José de Irmã Têca 
(PSB) liberou um au-
xílio financeiro, por 
meio de apresentações 
nas plataformas digi-
tais.

A iniciativa visa di-
minuir a dificuldade da 
classe que, impossibili-
tada de se apresentar, 
por causa da pandemia, 
enfrentar momentos di-
fíceis.

O São João Virtual 
2021 da Prefeitura 
Municipal começou, na 
noite do dia 22 de junho, 
com as apresentações 
artísticas, onde as pes-
soas acompanharam no 
canal do You Tube da @
seceitapissuma as atra-
ções: Coco do Sossego, 
Cícero Asas do Vento, 

Simpatia do Samba e 
Jacy Deusa do Amor.

“Por meio do São 
João Virtual, nos di-
vertimos e também 
valorizamos os artis-
tas da terra e forta-
lecendo as tradições 

que seguimos avan-
çando”, comemorou o 
prefeito.

Distribuição de 
alimentos e milho

No dia 22, a Prefeitura 
de Itapissuma, através 

da Secretaria de Educa-
ção, realizou mais uma 
entrega de alimentos 
adquiridos da agricultu-
ra familiar para mais de 
4 mil alunos matricu-
lados na Rede Munici-
pal de Ensino. 

Foram distribuídas 
mais de 11 tonela-
das de macaxeira e 
54.000 espigas de mi-
lho, ação que fortalece 
a agricultura familiar e 
minimiza os efeitos da 
vulnerabilidade alimen-
tar de nossos alunos e 
suas famílias.
Salário antecipado

Para completar ações 
no mês de junho, o pre-
feito José de Irmã 

Têca (PSD), autorizou 
o pagamento antecipa-
do (23/06) para todos 
os servidores efetivos, 
contratados e comissio-
nados. 

“Antecipamos, pela 
sexta vez consecuti-
va, o nosso calendá-
rio de pagamento. 
Até aqui nos ajudou 
o Senhor”, comentou o 
prefeito.
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GOV. PAULO CÂMARA E FLÁVIO GADELHA 
INAUGURAM ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL

SOLENIDADE Prefeito Flávio e o governador Paulo Câmara na inauguração da ETE 

DISTRIBUIÇÃO Alunos levando o Kit de Alimentação Escolar

COMPESA Início das obras de escavação da tubulação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

EDUCAÇÃO A CIDADE TORNA-SE UM POLO DE ESTUDO TÉCNICO E PROFISSIONAL PARA OS JOVENS DA REGIÃO

 ABREU E LIMA

 ABREU E LIMA  ITAMARACÁ

Educação Municipal 
apresenta resultados 
positivos 

Água para a comunidade 
do Alto do Pôr do Sol 

Por Jailton Lima

Na manhã do últi-
mo dia 18/06, ocor-

reu a inauguração da 
Escola Técnica Es-
tadual Pastor Isaac 
Martins Rodrigues, 
no bairro do Alto da 
Bela Vista, em Abreu e 
Lima (RMR). 

Na ocasião da sole-
nidade, estiveram pre-
sentes o governador 
Paulo Câmara (PSB) 
e o prefeito Flávio 
Gadelha (PSL), além 
do secretário de Edu-
cação do Estado, Mar-
celo Barros, e o vice-
-prefeito, Murilo do 
Povo. O governador 
fez questão de ressal-
tar a importância da 
unidade técnica para a 
formação e qualificação 
dos jovens. 

“A nossa gestão tem 
priorizado investi-
mentos constantes na 
educação do Estado 
de Pernambuco e na 
melhoria do ensino 

público”, afirmou Câ-
mara.

Por outro lado, Flá-
vio Gadelha externou 
sua alegria de ver este 
projeto realizado, cujos 

primeiros passos foram 
dados durante a sua se-
gunda gestão no municí-
pio. 

“À época, a diretora 
de nossa Escola Modelo 

era a professora Mi-
riam Paz, hoje direto-
ra deste ETE, que já 
é de muito valor para 
a população abreuli-
mense”, comentou o pre-
feito.

A estrutura da Es-
cola Técnica conta, 
atualmente, com 12 sa-
las, seis laboratórios, 
biblioteca, auditório, 
uma quadra, além de 
amplos espaços de con-
vivência para os cerca 
de 360 alunos das oito 
turmas da instituição.

“Estamos sempre 
dispostos e prontos 
para firmarmos par-
cerias com o Gover-
no do Estado quando 
o assunto são ações 
e obras em prol do 
desenvolvimento da 
população do nosso 

município”, assegurou 
Flávio.

O prefeito afirmou 
ainda que a ETE conta-
rá com todo o apoio de 
sua gestão. “Como eu 
sempre digo, eu te-
nho a educação como 
prioridade, porque 
só através dela cons-
truiremos um futuro 
de realizações e pro-
gresso para todos”, 
ressaltou.

Para a gestora da 
ETE, esse instrumento 
educacional é de rele-
vância para oportuni-
zar aos alunos de Abreu 
e Lima e adjacência co-
nhecimento e uma pro-
fissão, para entrarem 
no mercado de traba-
lho. “Daremos o nos-
so melhor para todos 
esses alunos”, garan-
tiu Miriam Paes.

Por Jailton Lima

O secretário Munici-
pal de Educação, Hélio 
Tavares, concedeu uma 
entrevista à Folha Me-
tropolitana, no dia 23 de 
junho, na sede da institui-
ção, onde falou dos avan-
ços e das principais ações 
realizadas nesses 6 meses 
de administração.

Sua principal ação foi 
fazer um raio X da se-
cretaria, identificar os 
problemas e achar solu-
ções para funcionamento 
da estrutura da educação. 
Hélio adiantou que está 
em curso uma licitação 
para reforma completa na 
infraestrutura nos prédios 
das escolas.

Além dessas ações, ele 
priorizou a formação 
dos professores da rede, 
para lidar com ensino hí-
brido e remoto, atenden-
do às novas adequações 
por causa da pandemia, 
com o objetivo de oferecer 
aos alunos um ensino ade-
quado.

“Esse é um dos obje-
tivos do nosso prefeito 
Flávio Gadelha, garan-
tir educação de quali-
dade a todas as crian-
ças do município”, 
explicou secretário.

Tavares ressaltou tam-
bém a distribuição dos 
kits escolar de alimenta-
ção a todo os alunos da 
rede, que vêm recebendo, 
mensalmente, um kit por 
alunos. Ele explicou que 
uma família que tenha, 
por exemplo, 3 filhos, são 
doados 3 kits alimentação. 

Além disso, a Prefeitu-
ra distribuiu mais de 60 
mil milhos para as famí-
lias dos alunos, adquiridos 
da agricultura familiar do 
município. Uma forma de 
valorizar a economia local.

“Não distribuímos 
um kit por família, 
mas, sim, por alunos 
matriculados. Dessa 
forma, se uma família 
tem 3 filhos na escola, 
cada um recebe seu kit 
escolar de alimenta-
ção”, comentou.

Hélio Tavares disse 
que a administração do 
prefeito Flávio é voltada 
para o respeito e transpa-
rência. “O prefeito exi-
ge de cada secretário 
o mesmo sentimento 
para população: res-
peito e transparência”, 
concluiu o secretário.

Por Jailton Lima

Água encanada começa 
a chegar no Alto do Pôr 
do Sol, na Ilha de Ita-

maracá (RMR). Por 
meio de uma parceria 
entre a Prefeitura Muni-
cipal e a Compesa, mora-
dores do da comunidade 

do Alto do Pôr do Sol vão 
ter a oferta de água au-
mentada. 

No último sábado 
(26/6), foi iniciada mais 
uma obra importante. O 
Projeto Água para To-
dos vai beneficiar essa 
comunidade que sofre 
com a falta d’água nas 
torneiras.

“O compromisso de 
nossa gestão, sendo 
mantido através de 
ações que vão de for-
ma permanente me-
lhorar a vida de nossa 
gente. Agradecemos 
a Compesa pela par-
ceria e vamos juntos 
seguir avançando”, 
afirmou o vice-prefeito, 
George Baía.
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AÇÃO SOLIDÁRIA DE  RENATO 
ALVES GARANTE ALIMENTAÇÃO

KEILA COSTA É CAMPEÃ 
NO SALTO TRIPLO 

VOLUNTÁRIOS Ao centro, Renato Alves com a sua equipe de trabalho do Sopão Comunitário

DOAÇÃO Renato Alves participando da distribuição do sopão

CONQUISTA Keila Costa rumo à Olímpiadas do Japão 2021

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação

 ABREU E LIMA - CAETÉS I  ESPORTE
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VACINAÇÃO NA 
USINA SÃO JOSÉ 

No último dia 14 de 
junho, foi iniciada a va-
cinação dos colabo-
radores da São José 
Agroindustrial contra a 
covid-19. Inicialmente, 
500 doses da vacina 
AstraZeneca foram en-
viadas pela Secretaria 
de Saúde de Igarassu. A 
vacinação aconteceu na 
Associação Recreativa 
São José. Além dos co-
laboradores e Secretaria 
de Saúde de Igarassu, a 
Prefeita Elcione também 
acompanhou a ação.  
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ABREU E LIMA NO CAMINHO 
CERTO

O prefeito Flávio Gadelha, nesse 
mês de junho, comemorou a inaugu-
ração oficial da Escola Técnica Esta-
dual Pastor Isaac Martins Rodrigues 
(ETE), no Alto da Bela Vista. No dia 
18, o governador Paulo Câmara e Flá-
vio inauguraram a ETE. Ele disse que 
sua gestão, com muito trabalho, está 
colocando a cidade no caminho certo.

Água para a comunidade 
do Alto do Pôr do Sol 

SÃO JOÃO VIRTUAL EM ITAPISSUMA
O São João de Itapissuma virtual foi di-

ferente, mão não perdeu o clima junino. Foi 
muito comemorado. No dia 24 de junho, o 
prefeito Zé de Irmã Têca prestigiou as festi-
vidades, por meio de uma Live, com as apre-
sentações dos artistas locais, que animaram, 
com suas músicas de forró, o São João da 
cidade. Fora isso, a prefeitura destinou au-
xílio financeiro aos artistas da terra.

Nessa primeira fase, trabalhadores rurais e 
operacionais acima de 42 anos foram vacina-
dos, além dos setores administrativos e moto-
ristas, de acordo com o cronograma da área. A 
expectativa é que até o final do mês, todos os 
colaboradores recebam.

do Alto do Pôr do Sol vão 
ter a oferta de água au-
mentada. 

No último sábado 
(26/6), foi iniciada mais 
uma obra importante. O 
Projeto Água para To-
dos vai beneficiar essa 
comunidade que sofre 
com a falta d’água nas 
torneiras.

“O compromisso de 
nossa gestão, sendo 
mantido através de 
ações que vão de for-
ma permanente me-
lhorar a vida de nossa 
gente. Agradecemos 
a Compesa pela par-
ceria e vamos juntos 
seguir avançando”, 
afirmou o vice-prefeito, 
George Baía.

Por Jailton Lima

Em meio a uma crise 
sanitária e econômi-

ca, que vem destruindo 
milhares de famílias no 
Brasil, gerando de-
semprego e a falta 
de pão sobre as me-
sas em muitos lares. 
Entretanto, pequenas 
ações, mas muito valio-
sas no sentido huma-
nitário, podem fazer a 
diferença para aqueles 
que não têm, pelos me-
nos, uma alimentação 
diária.

O projeto “Sopão So-
lidário”, em parceria 
com a Associação dos 
Moradores de Caetés 
I, na cidade de Abreu e 
Lima (RMR), com for-
te atuação do vereador 
Renato Alves, tem aju-
dado a levar um pouco 
de comida e dignidade 
às pessoas que se en-
contram em dificuldade 
econômica, provocada 
pela pandemia do Co-
vid-19.

Desde 2020, Renato 
vem realizando uma re-

levante obra de cunho so-
cial, que é a distribui-
ção semanal do sopão 
solidário, onde dezenas 

UMA MULHER NO COMANDO 
DA ACE

Ao lado do presidente Josias Go-
mes, a competente empresária Lu-
ana Tonet, diretora da OZ AGRO, é 
atual vice-presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de Igaras-
su. A jovem tem um olhar diferente 
e antenado com setor empresarial. 
Luana está aberta ao diálogo e às 
sugestões para fazer a ACE crescer 
junto com os empresários e comer-
ciantes do município.

Por Jailton Lima

Mais uma grande con-
quista valiosa para Per-
nambuco. A atleta Keila 
Costa, de Abreu e Lima 
(RMR), alcançou mais um 
título na sua carreira de 
sucesso no atletismo rumo 
a mais uma competição nas 
Olimpíadas no Japão.

No último dia 11 de ju-
nho, no Rio de Janeiro 
(RJ), acorreu o Troféu 
Brasil de Atletismo, onde 
foi realizada a competi-
ção do Salto Triplo com 
os melhores atletas do 
Brasil.

E, mesmo tendo se ma-
chucado e dado um susto 

em todo mundo na quinta 
tentativa, sendo carregada 
de cadeira de rodas com 
uma contratura muscu-
lar, Keila Costa supe-
rou-se e venceu o Tro-
féu Brasil de Atletismo, 
melhorando a sua própria 
marca, aumentando em 
12 centímetros, passan-
do de 13,67 para 13, 79 
e garantindo a Medalha 
de Ouro com a marca do 
2° salto.

 Depois de receber 
alta médica, Keila fez 
questão de posar para a 
imprensa com a sua Me-
dalha de Ouro e com a 
linda bandeira da cida-
de de Abreu e Lima.

de pessoas recebem sopa 
para suas famílias.

Ele explicou ainda que 
o sopão ocorre todas as 
quartas-feiras, a partir 
das 14h, na Associação 
de Moradores de Cae-
tés I, com a participação 
de voluntários do bairro.

“Esses voluntários 
têm nos ajudado nesse 
projeto, que é de levar 
um pouco de comida 
àqueles que mais pre-
cisam. Não podemos 
deixar o nosso pró-
ximo passar fome. A 
nossa mão continuará 
estendida”, asseguro 
Renato Alves. 

Gente
que é notícia
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