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Mais uma grande vitória na vida política do prefeito de Itapissuma (RMR), José de Irmã Têca, a Justiça Estadual autorizou o retorno 
imediato do chefe do Executivo Municipal às suas funções. O retorno ocorreu na última sexta-feira, dia 29 de julho, no Plenário da Câmara 

Municipal dos Vereadores, onde foi reintegrado, oficialmente, ao posto de prefeito. 

ônibus escolar
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Uma boa notícia para os alunos da 
Rede Municipal de Araçoiaba. No 
último dia 05 de julho, o prefeito Jo-
gli Uchôa e o secretário de Educação, 
Professor Claudivan, receberam a 
chave do novo ônibus escolar, que 
vai fazer o transporte dos alunos que 
moram na Zona Rural do município. Se-
gundo o prefeito...

 ABREU E LIMA SENADOR VISITA MUNICÍPIO
PÁGINA A3
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PREFEITO ZÉ VOLTA NOS 
BRAÇOS DO POVO
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Jairo 
viabiliza 
construção 
de escadaria, 
em Caetés III 
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O Nome do empresá-
rio Renato Menezes está 
sendo lembrado para 
ajudar o CDL de Igarassu.

Neste momento em 
que o povo brasileiro 
vive, com quase 560 
mil pessoas mortas 
pela pandemia da Co-
vid-19, além da grave 

crise econômica que 
chega a mais de 14 mi-
lhões de desemprega-
dos, as Olimpíadas do 
Japão têm o significado 
de anestesia. PÁGINA A2

TRE pede afastamento do 
prefeito Paulo Batista

Luciana Vitor fala do sucesso do 
crescimento do Grupo Alpha

PÁGINA A2
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EQUIPE ABB Duce, segunda da esq. para a dir., com os seus colaboradores

EDUCAÇÃO Zé de Milton garante atenção especial às crianças

PARCERIA Jairo e comunidade constroem escadaria em Caetés III
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O Centro Cultural Zé de Milton 
está de volta às atividades

Construção de escadaria para o 
bairro de Caetés III

ABB APOIA CAMPANHA DE 
SAÚDE, EM IGARASSU

LUZ ARTIFICIAL ACELERA O 
ENVELHECIMENTO DA PELE

AS OLÍMPIADAS...UM ALÍVIO PARA O PAÍS

Muito se fala da importân-
cia do uso do protetor 

solar, para evitar danos pro-
venientes da radiação lumi-
nosa dos raios UVA e UVB. 
Mas você sabia que há uma 
outra fonte luminosa que tam-
bém apresenta um prejuízo à 
sua pele?

 As luzes provenientes de 
telas de dispositivos eletrôni-
cos, como celulares, tablets, 
computadores, TVs, por 
exemplo, ou mesmo lâmpa-
das (tradicionais ou mesmo 
em led) tem a capacidade 
de alterar o mecanismo de 
estruturas fundamentais na 
nossa pele, provocando da-
nos como: envelhecimento 
precoce de pele, manchas, 
linhas de expressão, aumen-
to da acne ativa, excesso de 
oleosidade, entre outros. 

EDITORIAL  ABREU E LIMA

Neste momento em que o povo brasileiro vive, com quase 
560 mil pessoas mortas pela pandemia da Covid-19, além 
da grave crise econômica que chega a mais de 14 milhões 
de desempregados, as Olimpíadas do Japão têm o signifi-
cado de anestesia.

Os jogos olímpicos têm um papel relevante no proces-
so de distração e alívio diante dos sérios problemas que 
as pessoas vêm enfrentando. As Olimpíadas servem como 
refúgio e, ao mesmo tempo, como uma forma de esquecer 
das mazelas provocadas pelo vírus.

A cada medalha conquistada pelos nossos heróis, os 
brasileiros comemoram como um ato de vitória e orgu-
lho nacional. Isso tem o efeito de refrigério mental, mesmo 
que, inconscientemente, as pessoas saibam que a realidade 
é outra totalmente diferente.

Dessa forma, o povo esquece um pouco de suas lutas 
e dissabores da vida. O povo sente-se representado pelos 
atletas. Nesse contexto de pandemia, as Olimpíadas têm 
um papel de alívio social no imaginário das pessoas. Pre-
cisamos de mais medalhas para alegrar o nosso povo.

REDAÇÃO

Por Jailton Lima

A  presidente da As-
sociação Beneficen-

te Betânia (ABB), Duci 
Fontes, apoiou a realiza-
ção da campanha de com-
bate da transmissão de 
doenças virais, dentro do 
município de Igarassu.

A direção da ABB de 
Igarassu recebeu a visi-
ta da equipe do CTA da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, em que os colabo-
radores da instituição fo-
ram devidamente imuni-

zados, com a aplicação 
da vacina.

“Agradeço o bom 
trabalho de Iara 
Carneiro da Rocha, 
Maria Helena Nasci-
mento, e parabéns à 
atual gestão da pre-
feita Elcione Ramos”, 
afirmou Duci Fontes.

Ela acrescentou que a  
ABB patrocina também 
atividades culturais e 
esportivas em outras 
cidades, como Abreu e 
Lima.

Por Jailton Lima

Uma boa notícia para 
as crianças e adolescen-
tes de Abreu e Lima. Elas 
terão a oportunidade de 
participar das atividades 
culturais e educativas do 
Centro Cultural Zé de 
Milton.

A instituição é uma 
referência no municí-
pio por ter investido em 
projetos socioculturais 
ao longo e sua existên-
cia. E o melhor é que tudo 
vai ser de forma gratuita.

Segundo o presiden-
te do Centro Cultural, o 

Por Jailton Lima

Muitos criticam parte 
da classe política afirman-
do que, na sua maioria, 
não faz quase nada. 
Mas essa afirmação não 
vale para todos. Em Abreu 
e Lima (RMR), temos um 
bom exemplo de que 
quando há boa vonta-
de, se pode fazer bons 
trabalhos em parceria 
com a comunidade.

ex-vereador Zé de Mil-
ton, todas as atividades 
serão voltadas para 
as crianças e adoles-
centes, que poderão, 
entre outras formas edu-
cativas, aprender a to-
car alguns instrumentos 
músicas e atividades se-
melhantes.

“O Centro Cultural 
vai priorizar essas 
crianças com educa-
ção, conhecimento e 
carinho por elas, que 
vão ser o futuro do 
nosso País”, assegurou 
Zé de Milton. 

Sendo assim é fundamen-
tal que você inclua produtos 
com ativos capazes de mini-
mizar os efeitos dessas fontes 
luminosas. São os chamados 
fotoprotetores anti-luz azul, 
ou visível.

Muitas marcas de cosmé-
ticos já estão inserindo em 
suas linhas, protetores com 
essa proposta, haja vista que 
a maioria das pessoas hoje 
passa horas diante de fontes 
de luzes artificias.

E mais do que nunca, ve-
mos a veracidade da fala 
“Mesmo quem não se expõe 
diretamente ao sol precisa 
utilizar o fotoprotetor”.

Lembrando: é necessário 
que o produto seja reaplicado 
ao longo do dia para garantir 
a eficácia da proteção. 

É o que vem fazendo o 
vice-presidente da Câma-
ra Municipal de Abreu e 
Lima, o vereador Jai-
ro Kaito (AVANTE), ao 
longo de quatro anos. Em 
parceria com os morado-
res do bairro de Caetés 
III, eles construíram uma 
escadaria localizada na 
Rua 73.

O parlamentar, que foi 
o terceiro mais votado 

na última eleição de 
2020, explicou que a obra 
foi feita pela comunidade, 
que se reuniu, fornecendo 
o material.

Por sua vez, uma equi-
pe de voluntário e Jai-

ro Kaito patrocinaram 
a mão-de-obra para a 
conclusão da escadaria. 
“Ações como essas já 
foram feitas no bairro, 
e a parceria vai conti-
nuar”, assegurou.

Opinião

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
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UNIÃO Flávio Gadelha ao lado do senador Fernando Bezerra

ENCONTRO Ao centro, Luana Tonet, após reunião setorial

EXPERIÊNCIA Renato Menezes pode contribuir com o CDL

GOVEFaimportâa ETE aos alunos

FERNANDO BEZERRA É 
RECEBIDO PELO PREFEITO 
FLÁVIO GADELHA

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

ACE apoiou a campanha Liquida 
Grande Recife- Igarassu

Renato Menezes é uma opção 
para presidir o CDL de Igarassu 

O Centro Cultural Zé de Milton 
está de volta às atividades

O sonho do prefeito Paulo 
Batista e de seu vice, George 
Baiá, está com os dias con-
tados. O Pleno do Tribunal 
Eleitoral (TER), decidiu, por 
nove votos a favor, no dia 
23 de julho, a suspensão da 
diplomação do mandato do 
prefeito Paula Batista (RP) e 
também de seu vice, George 
Baiá (PSD), mantendo a deci-
são da 131ª Vara Eleitoral.

Entretanto a essa decisão 
da Justiça Eleitoral, ambos 
podem apresentar recursos 
aos tribunais superiores, em 
Brasília. Enquanto isso, a po-
pulação vai ter que esperar um 
pouco para saber o desfecho 
desse processo.

Uma vez que o Titular da 
131ª Vara Eleitoral de Itama-
racá, o juiz Romero Maciel 
Aquino está de férias. Ele é 

 RECURSOS O SENADOR PROMETEU CONSEGUIR RECURSOS FEDERAIS

 ABREU E LIMA

 IGARASSU

TRE DETERMINA A SUSPENSÃO DA DIPLOMAÇÃO DO 
PREFEITO PAULO BATISTA E DE SEU VICE GEORGE BAIÁ

o responsável pelo inicial do 
processo o qual foi ratificado, 
por nove votos, pelo Pleno do 
Tribunal Regional Eleitoral

No próximo dia 06 de 
agosto, será julgado o mérito 
no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Caso seja ratificado 
a decisão do TRE, o prefeito 
Paulo Batista pode ser afasta-
do imediatamente, assumirá, 
de forma interina, o presidente 
da Câmara Municipal da Ilha, 
o vereador Edielson Beserra 
(MDB).

Uma outra informação é 
que, nesse caso de Itamara-
cá, segundo o TER, não há 
condições para realizar no-
vas eleições no município. Só 
um milagre pode livrar os atu-
ais gestores do afastamento 
dos cargos.

Por Jailton Lima

No último dia 29 de 
julho, o prefei-

to Flávio Gadelha 
(PSL) recebeu a ilus-

tre visita do senador 
Fernando Bezerra 
Coelho (MDB) no seu 
gabinete, na Prefeitura 
de Abreu e Lima. 

O encontro também 
contou com as presen-
ças do deputado esta-
dual Antônio Coelho, 
do vice-prefeito, Murilo 
do Povo, do presidente 
da Câmara Municipal, 
Cícero Zeferino, e do 
secretário de Governo, 
Rostand Belém.

O senador disse ao 
prefeito que as portas de 
seu gabinete, em Brasí-
lia, estão abertas para 
atender às demandas 
do município de Abreu 
e Lima. “Flávio é um 
político jovem dinâ-
mico e com visão de 
crescimento. Vamos 
ajudar com as emen-
das parlamentares”, 
garantiu Bezerra.

O prefeito ressaltou 
que foi um momento 
importante, porque 
conversou sobre as 
necessidades do mu-
nicípio e de como po-
dem unir forças em prol 
de novas conquistas 
para a população. 

“E que o senador 
se colocou à disposi-
ção para nos apoiar, 
através de sua arti-
culação em Brasília 
e com a iniciativa 
público-privada, em 
projetos importantes 
na geração de em-
prego e renda para 
os abreulimenses” co-
mentou Flávio.

Por Jailton Lima

No último dia 14 de 
julho, foi realizada mais 
uma reunião da Asso-
ciação Comercial e Em-
presarial de Igarassu 
(ACE), na Churrascaria e 
Restaurante O Leitão, em 
Cruz de Rebouças, que foi 
presidida pela presidente 
em Exercício, Luana To-
net.

Uma das pautas foi o en-
gajamento e o apoio to-
tal à Campanha Líquida 
Igarassu, realiza no mês 
de julho. A direção da ACE 
deu atenção especial na di-
vulgação e na distribuição 
dos kits promocionais da 

Por Jailton Lima

O empresário e agrôno-
mo, Ricardo Menezes, 
que é proprietário da em-
presa Centro Verde, vem 
sendo sondado para uma 
eventual indicação para a 
formação da nova Mesa 
Diretora da CDL de Iga-
rassu, em 2022.

Renato Menezes é um 
empresário experiente e 
com bom trânsito no setor, 
e atua no município há 
25 anos.

Liquida Grande Recife e 
Igarassu.

Para a ACE, o envol-
vimento da Prefeitura 
Municipal foi importan-
te no setor, porque esti-
mula e envolve os consu-
midores a comprarem seus 
produtos no comércio local.

A campanha Liquida 
Igarassu foi um passo para 
fortalecer e divulgar os ne-
gócios comerciais dentro 
do município. “Daremos 
sempre o apoio que for 
necessário ao cresci-
mento dos nossos lojis-
tas e comerciantes”, pon-
tuou Luana Tonet.

O empresário já exer-
ceu o cargo de vice-pre-
sidente da Associação 
Comercial de Igarassu 
(ACE). Perguntado pela 
reportagem da Folha Me-
tropolitana, ele afirmou 
que sua intenção é contri-
buir com o crescimento do 
comércio de Igarassu.

“Fico feliz com a lem-
brança do meu nome, 
mas meu objetivo é aju-
dar nesse processo”, co-
mentou Menezes.

Reg. nº 6968/PE
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 Renato Alves 

promove 
castração de 

animais

  Araçoiaba 
recebe ônibus 

escolar para 
alunos 
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O RETORNO DE ZÉ DE IRMÃ TÊCA AO CARGO 
DE PREFEITO CAUSA EMOÇÃO NA CIDADE

RETORNO TRIUNFAL Nos braços do povo, o prefeito Zé de Irmã Têca foi reconduzido à Prefeitura

 JUSTIÇA FEITA O Pleno do Tribunal de Justiça julgou procedente a defesa do prefeito de Itapissuma
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Mais uma grande 
vitória na vida po-

lítica do prefeito de Ita-
pissuma (RMR), José 
de Irmã Têca, a Jus-
tiça Estadual autorizou 

o retorno imediato do 
chefe do Executivo Mu-
nicipal às suas funções.

O retorno ocorreu 
na última sexta-fei-
ra, dia 29 de julho, no 

Plenário da Câmara 
Municipal dos Verea-
dores, onde foi reinte-
grado, oficialmente, ao 
posto de prefeito. Antes 
de tomar posse, ele foi 

carregado nas costas por 
simpatizantes e apoia-
dores que o conduziram 
até ao Poder Legisla-
tivo Municipal.

Após a cerimônia de 
posse, na frente da Câ-
mara, o prefeito do 
povo foi bastante 
ovacionado pela po-
pulação presente ao 
ato político. E, muito 
emocionado, Zé discur-
sou para a multidão, 
agradecendo a Deus por 
haver feito justiça.

“A Justiça tarde, 
mas não falha. Mais 
uma vez, estou aqui 
livre para continuar 
com o nosso trabalho, 
que estamos fazendo 
juntos para melhorar 
a vida da população, 
sobretudo dos que 
mais precisam”, co-
mentou o prefeito.

Ele também afirmou 
que confiava que se-
ria feita justiça nesse 
processo. Agora, pode 
continuar seu trabalho 
na cidade. “Agradeço 
também aos magis-
trados que julgaram 
com retidão e ao povo 
da minha querida 
Itapissuma. A nossa 
missão é do bem e 
vamos continuar”, 
assegurou Zé.
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“FACULDADE ALPHA OFERECE QUALIDADE 
DE ENSINO COM PREÇO JUSTO”

ESTRUTURA MODERNA Sala de aula e laboratório tudo sincronizado e com internet de ponta

CAPITAL POLÍTICO Irene está com a popularidade em alta na cidade SOLENIDADE Vereador Som assinou a ordem de serviço

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

SEGREDOS DO SUCESSO QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO SÃO OS PILARES DO ENSINO DO GRUPO ALPHA

 RECIFE / EDUCAÇÃO

 IGARASSU  IGARASSU

Irene pode vir a 
estadual pelo PT

Vereador Som conquista 
pavimentação de rua no Triunfo

Por Jailton Lima

No último dia 07 de ju-
lho, a Folha Metro-

politana entrevistou, com 
exclusividade, a diretora 
do Grupo Alpha, Luciana 
Vitor, na sede da institui-
ção, localizada na Rua Ger-
vásio Pires, em Recife.

Na entrevista, Luciana 
falou do início, do cresci-
mento e dos futuros proje-
tos da Faculdade Alpha, 
que hoje é uma referência 

na educação superior e em 
pós-graduação em várias 
áreas do conhecimento. 
Confira abaixo os princi-
pais pontos da entrevista

Folha Metropolita-
na: Luciana, descreva o 
sucesso do crescimento da 
Faculdade Alpha e a que 
você atribui esse desenvol-
vimento:

Luciana: É fruto de um 
trabalho em equipe, não 
faço nada sozinha. Através 

do trabalho em equipe, a 
gente conseguiu construir 
tudo isso, colocando à 
disposição do mercado uma 
educação diferenciada. A 
alpha hoje traz quali-
dade e humanização, 
porque sem humanização 
não há ensino de qualida-
de. Esse é um dos nossos 
segredos.

FM: Você aliou qualida-
de e humanização ao cres-
cimento do Grupo Alpha. 

Além desses dois pilares, o 
que você pode destacar?

Luciana: Isso se faz 
necessário dentro do gru-
po todo. Hoje não é só 
ensinar, você tem que 
ver todo o contexto do 
aluno, suas dificuldades 
de aprendizagem o que 
impede o seu aprendiza-
do, e a humanização em 
todo o processo de ensino 
aprendizagem é muito re-
levante. Existe uma inves-
tigação por trás da huma-
nização.

Eu atribuo todo esse  
crescimento do Grupo Al-
pha ao trabalho de toda 
nossa equipe de profissio-
nais qualificados e huma-
nizados, 

FM: Além desses dois 
pilares qualidade e hu-
manização, é possível 
manter a estrutura da 
Faculdade e oferecer, ao 
mesmo tempo, um ensino 
de qualificado com preços 
bem acessíveis em relação 
ao mercado?

Luciana: Sim, muitas 
pessoas dizem que o que é 
bom, é muito caro. A gente 
está quebrando esse pa-
radigma onde a qualidade 
se faz com um preço justo, 
onde todos possam pagar. 
E que os nossos valores 
suplantam qualquer outra 
instituição, e a gente não 
abre mão da qualidade.

FM: Fale sobre o início 
da Alpha, que começou 
com o polo de pós-gradua-
ção. Como você enxergou 
que poderia entrar nesse 
ramo de ensino superior, 
com a ministração de uma 
gama de cursos:

Luciana: Quando idea-
lizamos a Alpha, a gente 
já pensava implantar uma 
faculdade, já tínhamos 
esse projeto. Antes. Tive 
que trabalhar com outras 
instituições: Hoje, temos 
um novo projeto em anda-
mento, e estamos traba-
lhando a faculdade para 
torna-se um centro uni-
versitário, com a previ-
são de implantar entre 

2022 e 2023. Estamos 
trabalhando muito para 
alcançar esse grande obje-
tivo para o Grupo Alpha.

Quem sabe em 2023, 
teremos o nosso curso 
de medicina, que já está 
em execução, fora outros 
cursos que estão em anda-
mento

FM: Quais sãos os cur-
sos de graduação que vo-
cês oferecem?

Luciana: Pedagogia, 
Psicologia, RH, Adminis-
tração, Análise de Siste-
ma, Enfermagem, Logís-
tica e em breve, teremos 
Educação Física, que já foi 
aprovado pelo MEC.

FM: Seus cursos são 
autorizados pelo MEC?

Luciana: Sim. Todos 
são autorizados pelo MEC. 
Para verificar a veracida-
de, é só acessar a plata-
forma do MEC, que en-
contrarão todos os nossos 
cursos devidamente auto-
rizados.

Por Jailton Lima

A notícia que está sen-
do muito comentada nos 
bastidores políticos de 
Igarassu é da eventual 
indicação da vereadora 
mais votada do muni-
cípio em 2020, Irene 
Marques (PT), com 
2.353,00 votos. 

A vereadora querida 
do povo e uma das mais 
atuantes da Câmara 
Municipal está com seu 
capital político em 
alta, sempre lutando 
pelas causas sociais dos 
mais carentes da cidade.

Perguntada pela Fo-
lha Metropolitana, 
Irene afirmou que está 
à disposição do par-
tido para participar, 
democraticamente, 
do processo de esco-
lha de um representante 
do partido na disputa de 
uma vaga na Assembleia 
Legislativa, em 2022.

“Estou feliz pela 
lembrança do meu 
nome a este projeto 
estadual do PT. E es-
tou à disposição para 

contribuir com o pro-
cesso de escolha do 
futuro nome que vai 
representar o partido 
na eleição para depu-
tado em Igarassu”, co-
mentou.

A Folha também ou-
viu o presidente do Di-
retório Municipal do 
PT, Chico Gomes, que 
explicou que a escolha 
do nome será amplo e 
abrirá espaço para ou-
tras lideranças partici-
parem, inclusive o nome 
da vereadora Irene.

Entre os principais 
nomes do partido, estão 

o nome da vereadora 
Irene e do próprio Chico 
Gomes, que já foi vice-
-prefeito do município. 
Mas ele fez questão de 
ressaltar que PT tem 
um projeto nacional, 
estadual e municipal.

“Estamos alinhados 
com projeto nacional, 
que é eleger Lula pre-
sidente do Brasil. E, 
no campo municipal, 
ter um candidato pró-
prio a estadual. E, a 
companheira Irene, 
é um dos nomes de 
prioridade dentro do 
partido”, garantiu o 
presidente.

Por Jailton Lima

Uma conquista valio-
sa para os moradores do 
bairro do Triunfo. No úl-
timo dia 07 de julho, o 
vereador Jefferson Al-
buquerque, Som (PSL), 
participou da solenidade 
da assinatura da Ordem 
de Serviço da pavimenta-
ção da Rua José Juve-
nal da Silva, antiga 1ª 
Trav. Rua Frei Migueli-
nho.

A reunião contou com 
a presença da prefeita 
Elcione Ramos, o vice-
-prefeito, Amaury Hen-
rique, o secretário de Go-
verno, Pr. Jeferson, Tony, 
da Manutenção e Logísti-
ca, e vereadores.

Com a assinatura da 
obra, a prefeita aten-
deu à indicação de nº. 
2074/2021, de autoria do 
vereador Som, que lutou 
pelo início da pavimenta-
ção, que começou no dia 
13 de julho. Elcione, en-
tretanto, ressaltou o em-
penho do vereador nessa 
conquista para a comuni-
dade.

“Agradeço à prefeita 
Elcione por ter aten-
dido ao nosso pedido e 

que nos próximos dias 
essa obra será uma 
realidade no bairro do 
Triunfo”, comentou o 
parlamentar.

PROJETO DE LEI 
SANCIONADO: UMA 
JUSTA HOMENAGEM

Uma outra conquista 
importante do vereador 
Som foi a apresentação 
do Projeto de Lei de 
nº. 3255/2021, de autoria 
também do mesmo, que foi 
aprovado pela Mesa Di-
retora e sancionado pela 
prefeita Elcione Ramos.

Em resumo, o Projeto 
de Lei dispõe que fica de-

nominado de “Rua José 
Juvenal da Silva” a Rua 
conhecida 1ª Trav. Frei 
Miguelinho, localizada 
no Loteamento Iolanda, 
no bairro do Triunfo, em 
Cruz de Rebouças.

Na ocasião, Som agra-
deceu o apoio da Câ-
mara Municipal pela 
aprovação do projeto e 
também à prefeita, pois 
a mudança do nome da 
rua foi em homenagem ao 
pai do vereador, que tam-
bém foi candidato a ex-ve-
reador. “Mais uma vez, 
agradeço essa justa ho-
menagem à memória 
do meu pai”, concluiu.
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RENATO ALVES LANÇA PROJETO DE 
CASTRAÇÃO SOLIDÁRIA EM PARCERIA 
COM A CLÍNICA I’CS, EM CAETÉS I

ARAÇOIABA RECEBE 
ÔNIBUS ESCOLAR 
DO GOVERNO DO 
ESTADO

CASTRAÇÃO SOLIDÁRIA Vereador Renato Alves participa, em Caetés I, de cirurgias de gatos e cachorros

CONQUISTA Prefeito Jogli Uchôa recebendo ônibus escolar
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 ABREU E LIMA  EDUCAÇÃO
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OS PARABÉNS 
VÃO...PARA 
ADRIANA BARROS

Quem está de idade 
nova é Adriana Barros, 
esposa de Ademar de 
Barros. No último dia 
18 de julho, iniciou um 
novo ciclo na sua vida. 
Não apenas pela nova 
idade, mas pelo conjun-
to de experiências que 
acumulou ao longo dos 
anos e que nessa nova 
etapa, ela tem certeza 
de que a ajudarão a ser 
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KELLY ÓTICA
A empresária Kelly 

Ótica é um dos desta-
ques desta Edição. Sem-
pre simpática e atencio-
sa com seus clientes 
e amigos, Kelly é uma 
pessoa atuante no seg-
mento evangélico. Ela é 
filha do reverendo da AD 
de Duarte Coelho, em 
Igarassu, irmão Duda. 
Kelly é casada com o 
pastor Amaury, da As-
sembleia de Deus. 

Vereador Som conquista 
pavimentação de rua no Triunfo

UM CASAL FELIZ    
COM A VIDA

O casal Júnior Barros e sua 
esposa Michele Barros vive o 
melhor momento de suas vidas, 
principalmente com a chegada de 
seu segundo filho. Eles procuram 
sempre cur tir momentos a sois, 
para cultivar a cumplicidade e o 
companheirismo. 

uma pessoa mais resiliente, mais focada e, prin-
cipalmente, mais empática. Felicidade e muitos 
anos de vida.

IDADE NOVA
O secretário de Edu-

cação de Abreu e Lima, 
Hélio Tavares, tem mui-
tos motivos para co-
memorar a vida. Nesse 
mês de julho, ele com-
pletou mais um ano de 
vida. Na ocasião, ele foi 
muito cumprimentado 
por amigos e familia-
res. Vida longa, saúde 
e felicidade.

nominado de “Rua José 
Juvenal da Silva” a Rua 
conhecida 1ª Trav. Frei 
Miguelinho, localizada 
no Loteamento Iolanda, 
no bairro do Triunfo, em 
Cruz de Rebouças.

Na ocasião, Som agra-
deceu o apoio da Câ-
mara Municipal pela 
aprovação do projeto e 
também à prefeita, pois 
a mudança do nome da 
rua foi em homenagem ao 
pai do vereador, que tam-
bém foi candidato a ex-ve-
reador. “Mais uma vez, 
agradeço essa justa ho-
menagem à memória 
do meu pai”, concluiu.

Mais uma iniciati-
va do vereador 

Renato Alves entrou 
em ação na cidade de 
Abreu e Lima. Por meio 
de uma parceria inédita 
com a Clínica Veteri-
nária I’Cs, do bairro do 
Cordeiro, Recife, Renato 
viabilizou, assim, a im-
plantação do Projeto de 
Castração Solidária.

O vereador explicou 
que o projeto tem o obje-
tivo de realizar, de for-
ma rápida e com preço 
popular, a castração 
de cachorros e gatos, 
uma vez por mês e sem-
pre aos domingos.

O parlamentar ex-
plicou que a castração 
é feita na Associação 
dos Moradores de 
Caetés I, na supervisão 
da Draª. Isabel Cris-
tina, que é responsável 
pelas cirurgias de cas-
tração dos animais.

“O projeto está aten-
dendo às pessoas que 

não têm condições 
de bancar os custos 
da castração. Dessa 
forma, conseguimos 
atender à demanda. 

Mas é preciso fazer 
o agendamento por 
meio do telefone 81. 
9 8598.3760”, ressaltou 
Renato Alves.

Ele também agrade-
ceu o apoio da Associa-

ção dos Moradores de 
Caetés I, que tem sido 
um abraço aliado nos 
seus projetos implemen-
tados no bairro. “Essa 
ação é de muita im-
portância não só para 
os animais, mas tam-
bém para os donos 
deles que não terão 
de gastar muito com 
a castração”, concluiu.

Uma boa notícia para 
os alunos da Rede Muni-
cipal de Araçoiaba. No 
último dia 05 de julho, o 
prefeito Jogli Uchôa e 
o secretário de Educação, 
Professor Claudivan, re-
ceberam a chave do novo 
ônibus escolar, que vai 
fazer o transporte dos alu-
nos que moram na Zona 
Rural do município.

Segundo o prefeito, a 
aquisição vai ajudar a 
atender à demanda de 
transportar os alunos que 
moram em áreas mais 

distantes. “Agora, esses 
alunos vão ter a oportu-
nidade e conforto de vi 
às escolas do centro da 
cidade. Agradeço ao Go-
verno do Estado, na pes-
soa de Paulo Câmara”, 
comemorou Jogli.

Para o secretário Claudi-
van, essa aquisição é de re-
levância para o processo de 
aprendizagem dos alunos. 
“Por que os alunos vão 
ter a garantia do trans-
porte às escolas todos os 
dias”, explicou.

Gente
que é notícia
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