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Na última sexta-feira (01/10), foi dado o pontapé inicial para a construção da maior obra na área educação de Araçoiaba, que será a primeira escola 
municipal com recursos próprios. A solenidade ocorreu no centro da cidade, e contou com a presença do prefeito Jogli Uchôa, do vice-prefeito, Dr. 

Fernando, do prefeito de Tracunhaém, do secretário de Educação Municipal, Prof. Claudivan, vereadores e comunidade.

CONQUISTA  Maguila agradeceu o empenho de todos os envolvidos na restauração do altar

 IGARASSU IMPÉRIO CONSTRUIRÁ CD
PÁGINA A3

Foto: Divulgação

JOGLI ANUNCIA CONSTRUÇÃO DE 
ESCOLA MODERNA MUNICIPAL  

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo/FM
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Isso é o que podemos 
enxergar nas disputas 

políticas que os chama-
dos grupos discursam 
sobre “o bem do Brasil”, 
“o povo merece respeito” 
ou ainda “a verdade será 
restabelecida”. Esses de-
fensores, que se vestem 
do manto...

O presidente Josias 
Gomes empossou o ex-
-prefeito de Igarassu.Um sonho realizado, 

uma conquista do povo da 
gloriosa cidade de Duar-
te Coelho, Igarassu, onde 
nasceu Pernambuco. 

Foi com esse senti-
mento de alegria que o 
vereador Valdemir Nunes 
de Souza (Maguila), par-
ticipou da inauguração 
da primeira parte da res-
tauração da Igreja Matriz 
dos Santos Cosme e Da-
mião...

Renato Alves agradece 
ao governador Paulo Câ-
mara pela requalificação 
da PE-18

PÁGINA A2

Paulo Câmara e o prefeito Zé 
assinam Ordem de Serviço

Inauguração da 1ª parte da restauração 
da Igreja Santos Cosme e Damião

Foto: Divulgação
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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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APOIO Ao centro, Duci Fontes e os jovens da Associação Beneficente Betânia

CRÍTICA Jairo cobra do Governo do Estado por mais ações

EDUCAÇÃO Murilo do Povo e Murilo Filho comemoram início das obras

Foto: Divulgaçãoi

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Jairo reivindica mais ações 
concretas para o Distrito Industrial

Murilo comemora início das 
obras da Escola Alta de Araújo

ABB FAZ LIVE PARA APOIAR 
JOVENS EM TEMPO DE 
CRISES

OS INTERESSES PÉRFIDOS EM 
NOME DA BOA POLÍTICA

EDITORIAL  ABREU E LIMA 

Isso é o que podemos enxergar nas disputas políticas 
que os chamados grupos discursam sobre “o bem do Bra-
sil”, “o povo merece respeito” ou ainda “a verdade será 
restabelecida”.

Esses defensores, que se vestem do manto da morali-
dade, pensam que a gente, o povo brasileiro, é um bando 
“de otário”.

Enquanto as pessoas estão sentindo, na pele, dificulda-
de para ter o básico para sobreviverem, esses facínoras 
deveriam, ao menos, achar soluções práticas para minimi-
zar os efeitos da pandemia.

Mas o que o povo gostaria de ver de tais homens pú-
blicos, seria a sensibilidade e a empatia com o sofrimento 
alheio.

Entretanto, os interesses escusos deles estão acima do 
bem-estar do povo brasileiro.

Isso precisa de um basta. O povo não suporta mais ser 
enganado por essas figuras que nos representam. “Conhe-
cereis a verdade, e a verdade voz libertará”.

REDAÇÃO

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

Por Jailton Lima

A presidente da ABB, 
Duci Fontes, destacou 

a relevância do trabalho 
realizado, que contribuiu 
para melhorar a autoesti-
ma dos jovens.

Ela lembrou, entretan-
to, que após um ano da 
Live, os jovens “voltaram 
com tudo”, mostrando 
que é possível reinventar 
e superar os desafios que a 
vida apresenta.

“O brilho desses jo-
vens mostra-nos um 
novo olhar para a vida 

e não desistir jamais, 
com esperança para 
ingressar no mercado 
de trabalho”, ressaltou 
Duci.

Na Life, ela destacou 
o desempenho de Rafael 
Fontes, que teve um gran-
de avanço na Agência Res-
pirar das Mídias Sociais, 
como também Hugo, in-
fluencer digital, e Karina 
Silva, que fez altos inves-
timentos em estética. 

Confira essa matéria na 
íntegra no site 

www.folhametropolitana.com.br

Por Jailton Lima

O vice-presidente da Câ-
mara Municipal de Abreu e 
Lima, vereador Jairo Kai-
to (AVANTE), criticou a 
morosidade do governador 
Paulo Câmara (PSB) em 
liberar recursos para o mu-
nicípio.

Por ocasião de sua visita, 
no último dia 18 de setem-
bro, em Caetés II, quando 
assinou a Ordem de Ser-
viço para requalificação de 
toda extensão da PE-18, 

principal acesso da BR-101 
ao Distrito Industrial.

“Após sete anos sem 
investir na cidade, ele só 
aparece porque para ano 
será eleição. Isso é muito 
pouco da parte do Gover-
no. O Distrito está com 
sua infraestrutura com-
prometida, a estrada da-
nificada e sem ilumina-
ção”, apontou o vereador. 

Confira essa matéria na 
íntegra no site 

www.folhametropolitana.com.br

Por Jailton Lima

O vereador Murilo Fi-
lho comemorou muito o 
início das obras de cons-
trução da Escola Mu-
nicipal Alta de Araújo, 
localizada no bairro do 
Fosfato.

Ele disse que essa es-
cola faz parte da história 
de abreu e Lima, “que 
foi derrubada e esque-
cida pelo governo pas-
sado, mas está sendo 
retomada pelo prefei-
to Flávio”, explicou.

O vereador lembrou 
que foi uma grande luta 
do então vereador e atual 
vice-prefeito da cidade, 
Murilo do Povo.

“Eu estou feliz por 
ver essa obra em cons-
trução. Hoje é uma 
realidade. E o prefei-
to trabalha firme para 
desenvolver ainda 
mais essa cidade”, co-
mentou Murilo Filho.

O parlamentar, que re-
presenta o Fosfato, tem 
reivindicado ações da 
Prefeitura para a comu-
nidade.
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VITÓRIA Governador Paulo Câmara, Flávio Gadelha e Renato Alves

AVANÇO Hélio adiantou que terá um grande projeto educacional esse ano

APOIO Ao centro, Duci Fontes e os jovens da Associação Beneficente Betânia

RENATO ALVES COMEMORA A 
REQUALIFICAÇÃO DA PE-18

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo/FM

Foto: Divulgaçãoi

Prefeitura inicia construção da 
Escola Alta de AraújoJairo reivindica mais ações 

concretas para o Distrito Industrial

Murilo comemora início das 
obras da Escola Alta de Araújo

 MOBILIDADE COM A CONCLUSÃO DA OBRA, MAIS INVESTIMENTOS VIRÃO

 ABREU E LIMA

 ABREU E LIMA

Reg. nº 6968/PE

Foto: Divulgação

Um relevante empreendimen-
to foi anunciado para a cidade 
de Igarassu (RMR), no dia 29 de 
setembro, que vai gerar mais 400 
empregos diretos.

A solenidade do anúncio do 
CD da Império Móveis Eletro, 
contou com a presença do go-
vernador Paulo Câmara (PSB), da 
prefeita de Igarassu, Elcione Ra-

A futura instalação do CD da 
Império Móveis e Império, anun-
ciada, no dia 29 de setembro, foi 

A notícia da pré-candidatura 
do ex-prefeito de Igarassu, Se-
verino Ninho (PSB), a deputado 
estadual, mexeu com o cenário 
político de Igarassu.

 IMPÉRIO MÓVEIS CONSTRUIRÁ CENTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO EM IGARASSU

 A VINDA DO CD DA IMPÉRIO FOI ARTICULADA POR 
MÁRIO RICARDO

 NINHO VAI DISPUTAR VAGA NA ALEPE, EM 2022
principal acesso da BR-101 
ao Distrito Industrial.

“Após sete anos sem 
investir na cidade, ele só 
aparece porque para ano 
será eleição. Isso é muito 
pouco da parte do Gover-
no. O Distrito está com 
sua infraestrutura com-
prometida, a estrada da-
nificada e sem ilumina-
ção”, apontou o vereador. 

Confira essa matéria na 
íntegra no site 

www.folhametropolitana.com.br

Por Jailton Lima

O dia 18 de setembro foi 
a data que se tornou 

um sonho em realidade. 
A requalificação de toda a 
extensão da PE-18, princi-
pal acesso da BR-101 Nor-
te ao Distrito Industrial 
de Abreu e Lima, saiu do 
papel.

O vereador Renato Aves 
foi um dos que lutou des-
de 2017, pela obra de ma-
nutenção da estrada, com 
indicações e ofícios apre-
sentados ao Governo do 
Estado.

Ele participou da soleni-
dade da assinatura da or-
dem de serviço, em Caetés 
II, ao lado do governador 
Paulo Câmara e do prefei-
to Flávio Gadelha, ocorri-
da no último dia 18/09.

Renato lembrou, entre-
tanto, que essa conquista 
foi a vitória de vereadores, 
ex-vereadores e lideranças 
comunitárias. 

Confira essa matéria na 
íntegra no site 

www.folhametropolitana.com.br

Por Jailton Lima

Após seis anos desa-
tiva e abandonada, a 
escola que foi derruba-
da pela gestão anterior, 
a Secretaria Municipal 
de Educação põe em 
ação a construção da 
Escola Alta de Araújo, 
no bairro do Fosfato.

A unidade escolar 
será totalmente cons-
truída e receberá car-
teiras e utensílios no-
vos.

As obras tiveram iní-
cio no mês de setembro 
e será entregue à comu-
nidade, no final desse 
ano de 2021, com o re-

torno das aulas presen-
ciais no início de 2022.

O secretário de Edu-
cação, Hélio Tavares, 
adiantou que a Pre-
feitura vai reformar e 
equipar também todas 
as escolas da rede mu-
nicipal, que são 31 uni-
dades.

“Nas próximas sema-
nas, o prefeito Flávio 
Gadelha vai anunciar 
um grande investi-
mento na educação 
municipal”, afirmou 
Tavares. 

Confira essa matéria na 
íntegra no site 

www.folhametropolitana.com.br

mos, dos diretores da Império, do 
ex-prefeito Mário Ricardo e outras 
autoridades da região.

O investimento será de R$ 70 
milhões, com a previsão de con-
clusão da obra para de dezembro 
de 2022.

O novo CD, que fará a logística 
das lojas da Império na Região 
Metropolitana do Recife, vai em-
pregar 400 pessoas.

“Pernambuco está no cami-
nho certo, e a Região Norte faz 
parte desse crescimento”, co-
mentou Câmara.

Para Mário Ricardo, “o grupo 
Império é um importante parcei-
ro de Igarassu. Esse será o se-
gundo investimento aqui, além 
do Shopping de Igarassu”, lem-
brou o ex-prefeito.

uma articulação e conquista do 
ex-prefeito Mário Ricardo. Nin-
guém pode negar esse feito.

Além de se projetar como 
eventual candidato a prefeito da 
oposição, Ninho pode frustrar a 
votação de Mário Ricardo para 
estadual. A conferir.
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GOVERNADOR  ASSINA ORDENS DE SERVIÇO 
PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
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 Severino 

Ninho assume 
Núcleo Setorial 

da ACE

  Araçoiaba 
terá a sua 

primeira escola 
moderna 
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GOVERNADOR  ASSINA ORDENS DE SERVIÇO 
PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

PARCERIA Prefeito Zé assina Ordem de Serviço ao lado do governador

 ITAPISSUMA Paulo Câmara visita município e anuncia um conjunto de investimentos para a Região Norte 
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Foto: Divulgação
Por Jailton Lima

No último dia 24 de setem-
bro, foi um dia especial 

para o município de Itapissuma 
(RMR). O governador Paulo Câ-
mara (PSB) e sua comitiva fo-
ram recebidos pelo prefeito José 
de Irmã Têca (PSD).

Na ocasião, o governador as-
sinou ordens de serviços para a 
realização de várias obras na 
infraestrutura da cidade. Ao 
lado do prefeito de Itapissuma 
de outras autoridades presen-
tes à solenidade, Paulo Câma-
ra assinou a Ordem de Serviço 
para a construção da estrada, 
que vai ligar o polo industrial 
ao centro da cidade.

Além dessa obra, o govena-
dor liberou também recursos 
para pavimentação de ruas e a 

colocação das novas luminárias 
de LED em todo a extensão da 
Ponte Getúlio Vargas, que liga 
o acesso de Itapissuma à Ilha de 
Itamaracá.

Estiveram também presen-
tes ao evento, o presidente da 
Alepe, Eriberto Medeiros, o de-
putado federal, André de Pau-
la (PSD), o senador Humberto 
Costa (PT), o ex-prefeito Cal 
Volia, os prefeitos de Araçoia-
ba, Jogli Uchôa, o de Itamara-
cá, Paulo Batista, o presidente 
da Câmara Municipal, GG de 
Zé de Antônio, e vereadores da 
cidade.

“Itapissuma é uma cida-
de importante no cresci-
mento econômico na Região 
Norte do Estado. O prefeito 
Zé tem feito muito bem o 
dever de casa. Vamos conti-

nuar a investir aqui”, prome-
teu o governador.

Por sua fez, o prefeito agra-
deceu o apoio e os investimen-
tos que o Governo do Estado 

tem feito na região. “ Agrade-
cemos a atenção que o go-
vernador tem dado a nossa 
região, promovendo o de-
senvolvimento e emprego”, 
comentou Zé de Irmã Têca.



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

Fale conosco: 81 9 8405.8530

www.folhametropolitana.com.br

Folha Metropolitana | 30 de setembro a 08 de outubro de 2021B2

ARAÇOIABA INOVA E VAI CONSTRUIR ESCOLA 
MODERNA COM RECURSOS PRÓPRIOS

MOMENTO HISTÓRICO Prefeito Jogli discursa sobre o futuro promissor da educação de Araçoiaba

PROMESSA Jogli assinando a Ordem de Serviço da escola municipal

Fotos: Divulgação

 ARAÇOIABA

Cidades

Por Jailton Lima

Na última sexta-feira 
(01/10), foi dado o ponta-

pé inicial para a construção 
da maior obra na área edu-
cação de Araçoiaba, que será 
a primeira escola municipal 
com recursos próprios.

A solenidade ocorreu no 
centro da cidade, e contou 
com a presença do prefeito 
Jogli Uchôa, do vice-prefeito, 
Dr. Fernando, do prefeito de 
Tracunhaém, do secretário 
de Educação Municipal, Prof. 
Claudivan, vereadores e co-
munidade. 

Na sua fala inicial, o prefei-
to afirmou que a educação de 
Araçoiaba “nunca mais será 
a mesma”, e o que sua gestão 
vai entregar à população será 
algo inovador na região. E dis-
se ainda que, em breve, estará 
compartilhando essa conquis-
ta com a população.

“Hoje foi realizado o co-
meço de um dos maiores 
sonhos dessa gestão; assi-
nei a ordem de serviço da 
primeira escola munici-
pal de Araçoiaba que será 
construída inteiramente 
com recursos próprios”, co-
mentou Uchôa.

O prefeito ressaltou que 
essa será a primeira escola 
financiada com recursos pró-
prios da cidade de Araçoiaba, 
e atenderá todos os requisitos 
de qualidade e tecnologia.

CARACTERÍSTICAS 
A unidade terá uma arqui-

tetura moderna, com 12 salas 
em formato hexagonal, com 
capacidade no total de  560 
alunos,

Jogli informou ainda que 
será uma escola totalmente 
sustentável no que é de mais 
moderno na arquitetura, a 
mesma terá placas solares, 
com  uma energia limpa e 
sustentável, onde as águas 
das chuvas serão reaprovei-
tadas.

Na sua estrutura, os alu-
nos ainda terão sala Google, 

 EDUCAÇÃO MODERNA  A NOVA ESCOLA ANUNCIADA PELO PREFEITO JOGLI UCHÔA SERÁ UMA REFERÊNCIA NA REGIÃO

biblioteca, teatro, refeitório, 
playgroud, auditório e quadra 
coberta.

Segundo o secretário de 
Educação, Prof. Claudivan, 
será dada atenção especial ao 
ensino de qualidade. 

“Na parte pedagógi-
ca,  iremos implantar um 
método de ensino- apren-
dizagem, onde possamos 
extrair  o melhor de cada 
aluno”, explicou.

No final de seu discurso, o 
prefeito Jogli assegurou que 
Araçoiaba será um exemplo 
para as cidades vizinhas.

“Um novo capítulo na 
história de nossa cida-
de está começando,  e eu 
agradeço muito a Deus por 
fazer parte disso, com toda 
minha equipe e com apoio 
do meu amigo Joaquim 
Lira”, finalizou.

INAUGURAÇÃO Prefeita Elcione e vereador Son descerraram a faixa inaugural da rua

Fotos: Divulgação

Vereador Son comemora a pavimentação de rua 
de sua autoria, em Cruz de Rebouças 

 IGARASSU 

Por Jailton Lima

A primeira rua de sua 
autoria com apenas 8 me-
ses de mandato, o verea-
dor Jeferson Albuquer-
que, Son, (PSL), já mostra 
seu trabalho e dedicação 
pra melhoria da popula-
ção de Igarassu.

Uma conquista valio-
sa para os moradores do 
bairro do Triunfo. Na 
noite dessa quarta-feira 
(08/09), o vereador Son 
participou da solenidade 
da assinatura da inaugu-

ração da pavimentação da 
Rua José Juvenal da Sil-
va, antiga 1 travessa Frei 
Miguelinho.

A reunião contou com a 
presença da prefeita El-
cione Ramos, o vice-pre-
feito, Amaury Henrique, o 
secretário de Governo, Pr. 
Jeferson, Tony, da Manu-
tenção e Logística, secre-
tário da Saúde, Dr. Igor, e 
vereadores.

Com a inauguração 
da obra, a prefeita aten-
deu à Indicação de nº, 

2074/2021, de autoria do 
vereador Son, que lutou 
pelo início da pavimen-
tação, que agora foi con-
cluída.

Elcione, entretanto, 
ressaltou o empenho do 
vereador nessa conquis-
ta para a comunidade do 
triunfo.

“Agradeço à prefeita 
Elcione por ter atendi-
do o nosso pedido”, co-
mentou o parlamentar.

PROJETO DE LEI 
SANCIONADO: UMA 
JUSTA HOMENAGEM

Uma outra conquista im-
portante do vereador Son 
foi a apresentação do Proje-
to de Lei de nº. 3255/2021, 
de autoria também do mes-
mo, que foi aprovado pela 
Mesa Diretora e sancio-
nado pela prefeita Elcione 
Ramos, no dia da inaugu-
ração 08/09/21.

Confira essa matéria na 
íntegra no site 

www.folhametropolitana.com.br
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MAGUILA PARTICIPA DA 
INAUGURAÇÃO DA 1ª PARTE DA 
RESTAURAÇÃO DA IGREJA DOS 
SANTOS COSME E DAMIÃO

NINHO ASSUME 
NÚCLEO SETORIAL 
DA ACE

PROMESSA Jogli assinando a Ordem de Serviço da escola municipal

CONQUISTA Maguila agradeceu o empenho de todos os envolvidos

DESAFIO Ninho promete mais ações para o setor empresarial

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo/FM
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ACENDENDO AS VELINHAS 
Quem está de idade nova é a competen-

te diretora do Colégio São José de Abreu e 
Lima, Nélia Barros. Ela aniversariou no mês 
de setembro. Nélia comemorou a data na 
companhia da família.  Vida longa...

MAIS UM DEGRAU 
A empresária Cristina Donato, da Ótica 

Olhar Brasil, galgou mais um degrau profis-
sional na sua vida.

Cristina, no mês de setembro, foi diploma-
da no curso de Direito, tornando a mais nova 
advogada de Abreu e Lima.

EMPRESÁRIO DE DESTAQUE 
O proprietário da fábrica Janga, o empre-

sário João Gonçalves, completou mais uma 
primavera, no mês de agosto. Ele foi bastante 
felicitado por familiares e amigos. Desejamos 
muitos anos de vida e prosperidade.

OS PARABÉNS VÃO PARA...
A genitora do pastor Elias Chagas, da Óti-

ca Monte Sinai, senhora Sebastiana Chagas, 
que aniversariou no mês de setembro. 

Ela é evangélica da Igreja Assembleia de 
Deus de Abreu e Lima. Felicidades e muitos 
anos de vida.

MAIS UM ANO DE VIDA
O dia 10 de setembro foi uma data muito 

especial para a irmã Edgelza, pois foi come-
morado o seu aniversário. 

Edgelza recebeu o carinho e as felicitações 
do esposo, Zé de Milton, e seu filho Michel. 
Desejamos muitos anos de vida e felicidade.

Gente
que é notícia

Por Jailton Lima

Um sonho realizado, 
uma conquista do 

povo da gloriosa cidade 
de Duarte Coelho, Iga-
rassu, onde nasceu Per-
nambuco. 

Foi com esse sentimen-
to de alegria que o verea-
dor Valdemir Nunes de 
Souza (Maguila), parti-
cipou da inauguração da 
primeira parte da restau-
ração da Igreja Matriz  
dos Santos Cosme e Da-
mião, que é o santuário 
católico mais antigo do 
País em atividade.

A solenidade de inau-
guração do altar-mor 
ocorreu, no Sítio Histó-

Por Jailton Lima

O presidente da Asso-
ciação Comercial e Em-
presarial de Igarassu 
(ACE), Josias Gomes, con-
firmou que o ex-prefeito 
Severino Ninho (PSB), é 
o responsável pelo Núcleo 
Setorial dos municípios 
do Litoral Norte.

Segundo Josias, Ninho é 
experiente e tem bom trân-
sito no meio político e tam-
bém no Governo do Estado.

“Por ter sido prefeito e 
deputado federal, Ninho 
fará um excelente trabalho 
no Núcleo Setorial”, asse-
gurou o presidente da ACE.

rico, no último dia 17 de 
setembro, com a presen-
ça de autoridades religio-
sas, políticas e também 
dos fiéis.

Estiveram presentes 
ao evento o padre Josi-
van, o vereador Maguila,  
a prefeita Elcione Ramos, 
o ex-ministro Armando 
Monteiro, o ex-prefeito 
Mário Ricardo e o repre-
sentante do BNDS, Antô-
nio Ricardo, entre outros 
convidados. 

Para o vereador Ma-
guila que iniciou a luta 
para captação dos re-
cursos para realização 
da importante obra em 
2015, a restauração da 

Igreja mais antiga do 
Brasil garante a pre-
servação do patrimônio 
artístico, Cultural e reli-
gioso de um importante 

tesouro da história do 
Brasil.

Confira essa matéria na 
íntegra no site 

www.folhametropolitana.com.br

No final de seu discurso, o 
prefeito Jogli assegurou que 
Araçoiaba será um exemplo 
para as cidades vizinhas.

“Um novo capítulo na 
história de nossa cida-
de está começando,  e eu 
agradeço muito a Deus por 
fazer parte disso, com toda 
minha equipe e com apoio 
do meu amigo Joaquim 
Lira”, finalizou.
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