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A história da Associação Betânia inicia-se com serviços funerários, com o passar dos anos, agregou novos serviços e valores, além da busca 
incessante na melhoria dos serviços funerários. Capacitando e ampliando sua equipe, sempre atenta às necessidades no segmento, assim com o 

colapso da lotação nos cemitérios da região, principalmente o Cemitério Municipal Santo Antônio.

Ninho questiona eleição
Foto: Arquivo/FM

Foto: Divulgação Na última quinta-feira (02/09), o ex-
-prefeito Ninho (PSB), juntamen-
te com os presidentes do PT, PCdoB, 
PSOL e PDT, ingressou, na Câmara Mu-
nicipal, com um pedido de informação 
sobre a eleição da Mesa Diretora, soli-
citando os documentos relacionados à 
antecipação da eleição para o biênio 
2023/2024.

 ABREU E LIMA FLÁVIO CONSEGUE CND
PÁGINA A3
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DUCI FONTES DEFENDE A  
VERTICALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS
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Neste dia 07 de setem-
bro, foi comemorado, no 
País, o Dia da Indepen-
dência política do então 
império Português. Às 
margens do Rio Ipiranga, 

em 1822, em São Paulo, 
o Imperador Regente, 
Dom Pedro I, deu o grito 
de Liberdade, anuncian-
do a emancipação políti-
ca do Brasil. 

Josias Gomes quer ex-
plicação sobre a retirada 
dos postes de Mangue 
Seco.

Renato quer a saída do 
Terminal Temporal.

PÁGINA A2

Jogli lança Conecta Araçoiaba 
em parceria com a TV Nova

Servidores terão direito a R$ 1.5 
milhão do PCCV, em 2022

PÁGINA B2
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Você sabe como 
escolher um bom 
protetor solar?

Muitas pessoas deixam de 
utilizar esse importante 

produto porque temem que 
acabem ficando com a pele 
oleosa, ou até mesmo ficam 
receosas de gastarem dinhei-
ro e o protetor solar acabar 
não sendo eficaz contra a 
radiação luminosa.  Se esse 
é o seu caso, acompanhe as 
dicas a seguir:

- Verifique o FPS (prote-
ção contra os raios UVB), o 
interessante é que seja de 30 
em diante;

- Verifique o PPD (prote-
ção contra os raios UVA), o 
interessante é que seja de 19 
em diante;

- Para um protetor solar ser 
eficaz, ele precisa apresentar 
tanto o FPS quanto o PPD;

- Quanto ao tipo, a dica 
para pessoas de pele mista, 
oleosa e acneica é escolher 
do tipo “oil free/sem óleo”, 
ou em gel;

- Para quem tem a pele 
mais seca, madura ou trans-
pira muito, o interessante é 
que o produto seja do tipo 
creme, ou gel-creme;

- O protetor deve ser rea-
plicado a cada quatro horas 
no máximo, para garantir a 
devida proteção.

Os benefícios do uso do 
protetor solar, ou fotopro-
tetor, são vários, tais como: 
proteção contra queimadu-
ras solares, prevenção con-
tra câncer de pele, preven-
ção contra o envelhecimento 
da pele, contra manchas e 
linhas de expressão.
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VERTICALIZAÇÃO Duci Fontes defende o modelo funerário para o município

SAÚDE PÚBLICA Elton afirma que essas estudantes precisam de atenção

AÇÃO FEITA Murilo Filho mostra tubulação desobstruída

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Doação de absorventes às 
estudantes de escolas públicas 

Desobstrução de fossas no 
Residencial Dom Helder Câmara 

DUCI FONTES DEFENDE 
A VERTICALIZAÇÃO DOS 
CEMITÉRIOS 

INDEPENDÊNCIA...

EDITORIAL  ABREU E LIMA – ABB

Neste dia 07 de setembro, foi comemorado, no País, o Dia 
da Independência política do então império Português.

Às margens do Rio Ipiranga, em 1822, em São Paulo, o 
Imperador Regente, Dom Pedro I, deu o grito de Liberdade, 
anunciando a emancipação política do Brasil. E com o famoso 
e memorável brado “Independência ou Morte”.

Num ato corajoso e cheio de interesses, Dom Pedro enviou 
um duro recado ao império dominante lusitano. O Brasil não 
mais aceitaria ser governado por Portugal e, assim, nessa 
data, 7 sete de setembro, deu início, ali, às margens do Ipi-
ranga, a nova história do povo brasileiro.

E nessa data, em que se comemora, a nossa independên-
cia política, precisamos refletir e perguntar a nós mesmos, se, 
de fato, estamos libertos das forças e influências internas 
e externas, que nos impedem ou tira-nos a liberdade de ser 
livres, de verdade.

Independência ou morte? Eis a pergunta que ainda ecoa 
desde 1822. Estamos prontos e determinados para lutar 
e morrer pelo Brasil? Ou ficaremos inertes, com as mãos 
amarradas e as bocas vedadas, sem força para bradar “Inde-
pendência ou Morte”.
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Opinião

A história da Associação 
Betânia inicia-se com 

serviços funerários, com o 
passar dos anos, agregou no-
vos serviços e valores, além 
da busca incessante na me-
lhoria dos serviços funerá-
rios.

Capacitando e ampliando 
sua equipe, sempre atenta 
às necessidades no segmen-
to, assim com o colapso 
da lotação nos cemitérios 
da região, principalmente o 
Cemitério Municipal San-
to Antônio.

A presidente Duci Fontes 
disse que a ABB busca jun-
to à gestão municipal firmar 
parceria para implantação de 
um novo modelo de cemitério 
verticalizado, necessitando 
de pequenas áreas além de 
propiciar anos de funciona-
mento. Assim, contribui com 
a conservação e preser-
vação ambiental, pois não 

contamina o solo e nem os 
lençóis freáticos.

Ela afirmou que o Ce-
mitério Municipal Santo 
Antônio quando foi implan-
tado, a cidade era para um 

pequeno vilarejo, e a escolha 
da localização na época, não 
levou em consideração o 
crescimento exponencial 
da cidade e de sua popu-
lação.

Esse fato causou transtor-
nos hoje existentes: como sua 
lotação, os problemas ambien-
tais e residenciais, que estão 
muito próximo ao muro do ce-
mitério.

Para a presidente da As-
sociação Betânia, a questão 
em pauta é preocupante e pre-
cisar de um olhar do poder 
público, para que não ocorra 
um esgotamento no sistema 
de funerário

Duci disse ainda que uma 
das saídas para resolver a fal-
ta de espaço nos cemitérios, é 
a sua verticalização, para 
isso, a sociedade e as entida-
des civis devem cobrar das au-
toridades públicas ações con-
cretas para tal problema.

“Juntos podemos aten-
der às diversas necessi-
dades da população com 
qualidade”, concluiu a presi-
dente, acrescentando que de-
fende o uso do modelo vertical.

A Mesa Diretora da Câ-
mara Municipal aprovou, 
por unanimidade, no dia 25 
de julho, a indicação de nº. 
304/2021, de autoria do ve-
reador Elton Vasconcelos 
(PSB), que solicitou do prefei-
to Flávio Gadelha (PSL), no 
sentido de que ele providencie 
o fornecimento de absor-
ventes higiênicos nas es-
colas públicas e nos postos 
de saúde.

Segundo ele, o projeto visa 
o fornecimento gratuito de 
absorventes às estudantes da 
rede municipal em situação de 
carência social e econômica. 
“As que não têm condições 
financeiras de comprar, 
serão contempladas com 
a doação, as que se encon-

tram em pobreza mens-
trual, explicou.

Elton ressaltou que, em 
razão desse fato, muitas es-
tudantes faltam às aulas no 
período menstrual, em média 
de 5 dias. Ele afirmou ainda 
que elas perdem 45 dias de 
aulas do ano letivo, preju-
dicando o aprendizado efetivo.

“Portanto, é urgente que 
sejam disponibilizados es-
ses itens, mensalmente, 
às escolas e aos postos de 
saúde, e, de forma gra-
tuita, às alunas matricu-
ladas. Isso vai garantir a 
segurança da saúde delas, 
como também diminuir a 
evasão escolar”, ressaltou o 
parlamentar.

Nessa sexta-feira, 03, o 
vereador Murilo Filho 
(DEM) realizou mais uma 

ação no Condomínio 
Dom Helder Câmara, 
que fica próximo ao bairro 

da Matinha. Atendendo à 
reivindicação da comuni-
dade, ele providenciou a 
vinda do limpa-fossa.

Por causa dos entupi-
mentos constantes das 
tubulações, os morado-
res vinham enfrentando 
transtornos. Por isso, eles 
solicitaram do vereador 
uma intervenção para 
sanar o problema.

Murilo solicitou da Pre-
feitura de Abreu e Lima 
a desobstrução das tubu-
lações.  “Isso foi pron-
tamente atendido pelo 
prefeito Flávio, que 
está atento às deman-
das da população, e 

também à Secretária 
de Obra, Ceci Felinto”, 
comentou.

Ele ressaltou, entretan-
to, que o entupimento es-
tava prejudicando o coti-
diano das pessoas. “Mas, 
com o apoio de nosso 
prefeito, conseguimos 
fazer esse serviço. Mui-
to obrigado, Flávio, o 
povo lhe agradece”, 
concluiu Murilo Filho.

O vereador adiantou 
que o próximo condomí-
nio a receber o serviço de 
limpeza das fossas, será 
o Josefa do Carmo, na 
Matinha. 
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COMPETÊNCIA Flávio afirmou que a cidade pode firmar novos convênios

EM ALTA Jairo foi procurado por 03 deputados de mandato

FLÁVIO OBTÉM CERTIDÃO 
NEGATIVA JUNTO À RECEITA 
FEDERAL PARA O MUNICÍPIO

Foto: Arquivo/FM

Foto: Arquivo/FM

Jairo Kaito é sondado para 
apoiar deputados federaisDoação de absorventes às 

estudantes de escolas públicas 

Desobstrução de fossas no 
Residencial Dom Helder Câmara 

 QUITAÇÃO FLÁVIO DISSE QUE A PREFEITURA PAGOU AS DÍVIDAS ANTERIORES

 ABREU E LIMA

Reg. nº 6968/PE

Foto: Arquivo/FM

Foto: Arquivo/FM

Foto: Arquivo/FM

Com a decisão por 7 votos a 
favor, Superior Tribunal Eleitoral 
(TSE) chancelou a permanência 
do atual prefeito da Ilha de Itama-

Embora não tenha confirma-
do ainda sua intenção de dispu-
tar uma vaga no Senado Fede-
ral, em Brasília, o governador 
Paulo Câmara (PSB) não es-
conde o desejo de pleitear uma 
das vagas ao Senado. Outra 
possibilidade é disputar uma 
cadeira na Câmara Federal. 

A notícia que o vereador Elvis 
Henrique pode disputar uma vaga 
para deputado federal, mexeu 
com mundo político de Igarassu. 
Elvis, que apoiou, por duas ve-
zes, o deputado federal Daniel 
Coelho, afirmou a esta coluna 
que seu projeto político só será 
concretizado, com a ida de Daniel 
para o Senado Federal. O verea-
dor fará dobradinha com o ex-
-prefeito Mário Ricardo.

O prefeito de Araçoiaba, Jogli 
Uchôa (DEM), visando melhorar 
a qualidade das aulas online da 
Rede Municipal de Ensino, fe-

A pouco mais de um ano para a 
eleição proporcional, o habilidoso 
prefeito de Abreu e Lima (RMR), 
Flávio Gadelha (PSL), vem man-
tendo encontros com lideranças 
políticas do município, para agre-
gar força ao seu candidato a fede-
ral, possivelmente Luciano Bivar, 
presidente nacional do PSL.

 ELVIS PARA FEDERAL 

 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR

 FLÁVIO ARTICULA APOIO PARA FEDERAL 

 O RETORNO À ILHA 

 PAULO CÂMARA VEM PARA O SENADO?

racá, Paulo Batista e de seu vice, 
George Baiá. Agora, Paulo pode 
navegar nas águas calmas da 
Ilha de Itamaracá.

Esse fato causou transtor-
nos hoje existentes: como sua 
lotação, os problemas ambien-
tais e residenciais, que estão 
muito próximo ao muro do ce-
mitério.

Para a presidente da As-
sociação Betânia, a questão 
em pauta é preocupante e pre-
cisar de um olhar do poder 
público, para que não ocorra 
um esgotamento no sistema 
de funerário

Duci disse ainda que uma 
das saídas para resolver a fal-
ta de espaço nos cemitérios, é 
a sua verticalização, para 
isso, a sociedade e as entida-
des civis devem cobrar das au-
toridades públicas ações con-
cretas para tal problema.

“Juntos podemos aten-
der às diversas necessi-
dades da população com 
qualidade”, concluiu a presi-
dente, acrescentando que de-
fende o uso do modelo vertical.

Após pegar o município 
com graves problemas 

financeiros, o prefeito Flá-
vio Gadelha (PSL), após 
oito meses de trabalho, 
adotou medidas de conten-
ção de despesas, conseguiu 
a liberação da Certidão 
Negativa da Receita Fe-
deral.

“Com muitos esforços, 
buscando sanar os pro-
blemas financeiros que 
herdamos na Prefeitu-
ra, que nos impediam 
de realizar convênios 
estaduais e federais, fi-
nalmente conseguimos 
nossa Certidão Negati-
va”, afirmou o prefeito. 

Flávio ressaltou, entre-
tanto, que essa conquista 
só foi possível através de 

um trabalho responsável 
de gestão, na quitação 
dos débitos que foram 
deixados e numa correta e 
prudente aplicação dos re-
cursos do município. 

Ele disse ainda que sua 
gestão terá, agora, maio-
res condições de buscar in-
vestimentos, parcerias e 
alianças que façam com 
que Abreu e Lima possa 
avançar cada dia mais.

“Essa é apenas uma 
das grandes novidades 
que temos para com-
partilhar com o povo. O 
trabalho não para! Se-
guimos na luta e vamos 
fazer de Abreu e Lima 
uma cidade melhor 
para todos”, assegurou o 
prefeito.

O vice-presidente da Câ-
mara Municipal de Abreu e 
Lima, Jairo Kaito (AVAN-
TE), vem sendo procurado por 
deputados federais do Estado, 
para terem o eventual apoio 
do parlamentar, que foi o ter-
ceiro mais votado no muni-
cípio, na eleição de 2020.

Por causa de seu capital 
político e atuação destacada 
na cidade, no mês de agosto, 
ele recebeu, em sua casa, três 
deputados que pretendem o 
apoio político para as próxi-
mas eleições proporcionais de 
2022.

Jairo, entretanto, afirmou 
à Folha Metropolitana que 

está aberto às conversas, 
mas ainda não tomou nenhu-
ma decisão sobre o assunto. 
“Ainda está cedo para fir-
mar um compromisso com 
o candidato federal, mas 
ficou feliz por alguns no-
mes que têm me procura-
do”, comentou.

Para estadual, o vice-pre-
sidente da Câmara adiantou 
que deve apoiar um candida-
to de mandato. Mas, poste-
riormente, vai anunciar seus 
candidatos estadual e federal. 
“Apoiarei candidatos com-
promissados com a nos-
sa cidade”,  completou Jairo 
Kaito.

chou uma parceria com o Canal 
22 TV Nova, onde os alunos vão 
assistir às aulas no conforto e na 
segurança de suas casas.
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PREFEITO ZÉ ANUNCIA A LIBERAÇÃO DE       
R$ 1.5 MILHÃO  DO PCCV AOS APOSENTADOS
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PREFEITO ZÉ ANUNCIA A LIBERAÇÃO DE       
R$ 1.5 MILHÃO  DO PCCV AOS APOSENTADOS

RECURSOS GARANTIDOS O prefeito Zé afirma que em 2022, serão pagos

 ITAPISSUMA Benefícios do PCCV serão pagos aos servidores municipais aposentados, no início de 2022
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“Um sonho de quase 40 
anos, que vai se conso-

lidar ano que vem!! Reco-

nhecer o funcionalismo é 
fortalecer a administração 
pública”, com essa declaração, 

nas suas redes socias, o prefeito 
José de Irmã Têca (PSD) anun-
ciou a liberação de R$ 1.5 
milhão para o Plano de Car-
gos e Carreiras e Vencimentos 
(PCCV).

O anúncio oficial ocorreu, 
no último dia 13 de agosto, por 
meio das redes sociais, sua fala 
foi dirigida aos servidores públi-
cos municipais sobre o PCCV e 
as verbas rescisórias.

Segundo o prefeito que, após 
reunião com a categoria e sua 
equipe técnica, ficou combinado 
que a Prefeitura vai liberar, no 
início de 2022, um montante de 
R$ 1.5 milhão destinado ao 
PCCV dos servidores.

Zé de Irmã Têca adiantou, 
entretanto que os valores refe-
rentes às rescisórias (ao fim do 
vínculo empregatício) serão efe-

tivados até o final de 2022. Ele 
disse que os valores de 2014 já 
foram quitados.

O prefeito garantiu também 
que os valores de 2013, serão 
pagos até o final de dezembro 
desse ano. “Vamos honrar os 
compromissos assumidos 
com os nossos servidores”, 
assegurou.
Distribuição de 4.500 cestas 
básicas às famílias carentes

A atenção que a atual gestão 
tem dado ao social, tem se evi-
denciado nas ações destinadas 
às famílias mais carentes e 
que enfrentam dificuldades fi-
nanceiras.

A Prefeitura tem atenua-
do essa carência, sobretudo 
a questão alimentar. Sendo as-
sim, o prefeito Zé divulgou, na 

quinta-feira (02), A tabela da 
destruição das cestas básicas.  

“Serão entregues as ces-
tas básicas para as mais de 
4.500 famílias da nossa cida-

de que terão acesso a mais 
esse auxílio. Cuidar dos que 
mais precisam, é a nossa 
maior missão. Itapissuma se-
gue avançando”, declarou.
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LEI, QUE ISENTA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 
DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
COMPLETA 10 ANOS

SOCIAL Maguila comemorou 10 anos de existência da Lei

PREJUÍZO Renato exige a retirada do Terminal integrado

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

AVANÇO Jogli Uchôa implantou também o Passe Livre

Foto: Divulgação

 IGARASSU

 ARAÇOIABA

Renato Alves apoia a retirada do T.I de Abreu e 
Lima do sistema da Integração Temporal

Prefeitura lança Projeto Municipal Conecta 
Araçoiaba em parceria com a TV Nova Nordeste

Cidades

A Lei Complementar 
de nº. 14/2011, de au-

toria do vereador Magui-
la), foi aprovada para be-
neficiar as famílias mais 
carentes do município de 
Igarassu (RMR).

Em 14 de agosto de 
2011, Maguila apresen-
tava essa lei, que foi 
aprovada pela Câmara 
Municipal, com o objeti-
vo social de isentar as fa-
mílias de baixa renda, de 
pagarem a contribuição 
da iluminação pública. 

“Essa lei foi uma das 
mais importantes que 

criei em benefício da 
população. Hoje, sinto-
-me feliz de ver mais de 
14 mil famílias terem 
direito a esse benefí-
cio, mensalmente”, co-
mentou Maguila.

O vereador lembrou da 
luta para conseguir que 
a Prefeitura, por meio da 
Celpe, cumprisse a lei de 
sua autoria. Ele informou 
quem tem direito à isen-
ção da contribuição de 
iluminação pública  são 
as famílias inscritas na 
Tarifa Social de Energia 
Elétrica do Governo Fe-
deral e para se inscrever 

na TSE, é necessário está 
inscrito no Cadunico do 
Governo Federal com ren-
da per capita de até meio 
salário mínimo ou receber 
BPC (Benefício de Presta-
ção Continuada do INSS).

Maguila disse que a 
Lei complementar ajuda, 
atualmente, mais de 14 
mil famílias de baixa ren-
da a reduzirem a conta 
de energia em até 20%.

“Essa redução, men-
salmente, ajuda as fa-
mílias a diminuírem o 
custo da energia, ga-
rantido economia para 

comparem mais comi-
da. Isso é o grande al-
cance social da lei”, ex-
plicou.

Ele ressaltou que a 
Lei Complementar nº 
14/2011 foi a primeira a 
ser editada na  Região Me-
tropolitana do Recife com 
esse objetivo. Maguila 
lembrou que alguns muni-
cípios como Jaboatão, edi-
taram a lei de isenção da 
CIP, só durante o período 
da pandemia. “Aqui, em 
Igarassu, a lei já com-
pletou 10 anos de exe-
cução”, finalizou.

Renato Alves apoia 
a retirada do Terminal 
Integrado do sistema de 
Integração Temporal

Preocupado com a si-
tuação dos usuários de 
ônibus de Abreu e Lima, 
que podem ser prejudica-
dos com um novo formato 
de transporte público “In-
tegração Temporal”. 

O vereador Renato 
Alves apresentou, no dia 
23 de agosto, ao Governo 

do Estado e ao Consórcio 
Grande Recife a indica-
ção de nº. 343/2021(com-
partilhada com a vereado-
ra Milena), solicitando, 
em caráter de urgência, 
a retirada do Terminal 
Integrado (T.I), que foi, 
recentemente, implantado 
na Região Metropolitana 
do Recife.

Ele justificou, entretan-
to, que a distância per-
corrida nesse trajeto é de 
quase 45 km e que o atual 

sistema de transpor-
te não irá beneficiar os 
abreulimenses, principal-
mente os que trabalham 
em outras cidades como 
Recife e Jaboatão.

“Grande parte dos 
usuários serão preju-
dicados por conta do 
tempo de duas horas, 
para terem direito a 
uma passagem única”, 
explicou.

Nesse formato, Renato 
disse que as pessoas, que 
trabalham mais distantes, 
podem ter que pagar 
outra passagem, em de-
corrência dos constan-
tes engarrafamentos. 

“Protocolei um pe-
dido na sede Grande 
Recife. Esperamos um 
desfecho positivo e que 
os nossos trabalhadores 
não sejam ainda mais 
penalizados”, completou 
Renato Alves.

Numa ação inédita e 
pioneira na cidade de Ara-
çoiaba, o prefeito Jogli 
Uchoa (DEM) participou, 
no último dia 01 de setem-
bro, da aula inaugural do 
Projeto Municipal Co-
necta Araçoiaba, em 
parceria com a TV Nova 
Nordeste, no Canal 22.

A aula inaugural ocor-
reu na sede da TV Nova, 
em Olinda, com a presen-
ça de Jogli Uchôa e do 
secretário de Educação 
Municipal, professor 

Claudivan. Segundo o 
prefeito, o Projeto Conec-
ta Aracoiaba visa oferecer 
aos alunos da Rede Muni-
cipal de Ensino aulas por 
meio do Canal 22, de se-
gunda a sexta, das 12h às 
14.

“Esse é um grande 
passo para não só evi-
tar a evasão escolar, 
mas também propor-
cionar aulas pela TV 
Nova no conforto de 
suas casas. E, com cer-
teza, os nossos profes-

sores estão capacita-
dos para oferecer um 
ensino de qualidade”, 
explicou o prefeito.

Ele ressaltou, entretan-
to, que o Conecta Ara-
çoiaba vai possibilitar 
também aos alunos da 
rede condições de aprimo-
rar o ensino aprendiza-
gem. “Cuidar do futuro 
dos nossos alunos atra-
vés do aprendizado, é 
a melhor forma de cui-
das das pessoas”, con-
cluiu Jogli.

Passe Livre estudantil
O prefeito também im-

plantou O Passe Livre 
Estudantil para os estu-
dantes de Araçoiaba. Ele 
explicou que os interes-
sados podem realizar o 
cadastro na Secretaria de 
Educação.

“Além do Passe Live, 
os estudantes de cursos 
técnicos e os univer-
sitários terão ônibus 
gratuitos para outras 
cidades, como Recife”, 
ressaltou Jogli.
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Social

NINHO INGRESSA COM PEDIDO SOBRE 
A ANTECIPAÇÃO DA ELEIÇÃO DA 
MESA DIRETORA DA CÂMARA BIÊNIO 
2023/2024

ACE COBRA 
EXPLICAÇÕES DA 
PREFEITURA SOBRE 
RETIRADA DE POSTES 
DA PRAIA DO CAPITÃO

EXPLICAÇÃO Ninho pede documentações da eleição da Mesa de 2023/2024

OUTROS INTERESSES Josias quer saber o motivo da retirada dos postes
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HEITOR VEM AÍ...
Kelly Ótica está vivendo um momento mui-

to feliz na sua vida. Ela está grávida do seu 
primeiro filho. O chá de revelação do sexo da 
criança foi revelado na sua residência, em 
agosto. E foi muito festejado pela familia. 
Felicidades!

CASAMENTO DO ANO
Em dia de glória para os nubentes Dellany 

Nestor e Denis Filipe, que se casaram, no dia 
28 de agosto, no Templo da AD de Caetés I. A 
cerimõnia foi realizada pelo reverendo Paulo 
Filho. Felicidade ao nobre casal.

DESTAQUE DA EDIÇÃO
A empresária Cristina Donato, da Ótica 

Olhar  Brasil, em Abreu e Lima, é um dos 
destaques da edição Gente que é notícia. 

Cristina afirma que o mês de setembro 
terá promoções especiais para os clientes da 
Olhar  Brasil. Faça uma visita e comprove.

HOMEM CENTENÁRIO
Algo incomum, mas que merece a nossa 

atenção. O senhor José Maximiliano Porto 
completou, no dia 18 de agosto, 100 anos 
de idade. Para comemorar a data, filhos e 
netos prestaram uma linda homenagem. 
Vida longa ao rei...

AMIZADE LEAL
Após 20 anos sem ver o mestre Leonildo, 

Zé de Milton reencontra um amigo de velhas 
datas, no encontro social, em Abreu e Lima. 
“Ele é uma pessoa humilde, que Deus lhe 
abençoe sempre”, afirmou.

Gente
que é notícia

comparem mais comi-
da. Isso é o grande al-
cance social da lei”, ex-
plicou.

Ele ressaltou que a 
Lei Complementar nº 
14/2011 foi a primeira a 
ser editada na  Região Me-
tropolitana do Recife com 
esse objetivo. Maguila 
lembrou que alguns muni-
cípios como Jaboatão, edi-
taram a lei de isenção da 
CIP, só durante o período 
da pandemia. “Aqui, em 
Igarassu, a lei já com-
pletou 10 anos de exe-
cução”, finalizou.

Na última quinta-
-feira (02/09), o ex-

-prefeito Ninho (PSB), 
juntamente com os pre-
sidentes do PT, PCdoB, 
PSOL e PDT, ingressou, 
na Câmara Municipal, 
com um pedido de infor-
mação sobre a eleição da 
Mesa Diretora, solicitan-
do os documentos rela-
cionados à antecipação 
da eleição para o biênio 
2023/2024.

Ninho afirmou que a 
referida eleição foi rea-
lizada no início de 2021. 
Segundo ele, o normal 
seria realizar no pri-
meiro dia 01 de janei-
ro de 2022. Ele afirmou, 
entretanto, que o “mais 

No dia 28 de agosto, os do-
nos de bares da Praia do 
Capitão (Mangue Seco) fo-
ram pegos de surpresa com 
uma equipe da Prefeitura de 
Igarassu, retirando os postes 
de iluminação públicas, sem 
dar nem motivo de tal ação.

Segundo Josias da ACE, 
disse que os donos de bares 
haviam pedido a Celpe a im-
plantação dos postes com a 

regularização da iluminação. 
Ele disse que foi uma atitude 
arbitrária da prefeita Elcione.

“A ACE quer explicações 
da retirada dos postes e 
porque a Prefeitura não 
avisou com antecedência 
aos donos de bares. Que-
remos saber a quem essa 
ação vai beneficiar”, co-
mentou Josias Gomes.

grave” é que, através de 
um Decreto Legislativo, 
os vereadores revogaram 
uma Emenda que dis-
ciplinava o assunto de 
modo diferente.

“E, em segundo lu-
gar, aprovaram uma 
outra Emenda, an-
tecipando a eleição. 
Não existe razão para 
isso”, explicou Ninho, 
acrescentando que espe-
ra o envio das devidas 
documentações solicita-
das pela Câmara Muni-
cipal.
Resposta

Procurado pela Folha 
Metropolitana, o ad-
vogado Mário Júnior, 

afirmou em resposta ao 
pedido de informação do 
ex-prefeito Ninho, que a 
eleição da Mesa Direto-
ra do biênio 2023/2024 
foi realizada de forma 
legal. 

E disse que o ex-pre-
feito deveria se preocu-
par em trazer recursos 
para Igarassu, como o 
funcionamento pleno da 
UPAE, em Cruz de Re-
bouças.
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