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Uma vitória inédita, uma conquista expressiva e guerreira para o Estado de Pernambuco. Surge um campeão. O jovem atleta Hiury Martins (22 anos), 
da cidade de Belo Jardim, fez história e escreveu seu nome nos anais dos campeões brasileiros de Parataekwondo.

No último dia 30 de novembro, no Estado de São Paulo, ele participou do Campeonato Brasileiro de Parataekwondo e consagrou-se campeão.
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CONFRATERNIZAÇÃO Duci (com bebê) e sua equipe em momentos de alegria

Foto: Divulgação

A FAMÍLIA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BETÂNIA 
DESEJA A TODOS OS ASSOCIADOS E AMIGOS UM 
FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO!

FOI UM ANO DIFÍCIL, MAS CHEGAMOS

EDITORIAL  OPINIÃO

Opinião

Apesar de todas as dificuldades provocadas pela pan-
demia do Covid-19, que dizimou mais de 600 mil vidas 
nesse dois anos, estamos conseguindo chegar ao final de 
2021.

Além da principal dor, a morte de milhares de brasilei-
ros, tivemos que conviver com uma economia paralisada, 
demissão em massa, empresas com por tas fechadas e 
muitos embates políticos.

Tudo isso junto agravou, ainda mais, o sofrimento das 
pessoas, principalmente das famílias mais carentes. Pode-
ria ter sido muito pior se o Governo Federal não houvesse 
providenciado o Auxílio Emergencial e, agora, em dezem-
bro, o novo Auxílio Brasil de R$ 400,00.

Mas o brasileiro é um povo aguerrido e não se entrega 
às dificuldades. Ele sempre consegue força de onde não 
tem. O povo acreditou na fé em Deus e na força de seu 
trabalho.

Com cer teza, todos nós vamos superar esses últimos 
obstáculos e vamos ressurgir das cinzas como a Fênix e 
venceremos essa guerra. Que venha 2022!            

REDAÇÃO

Diante de todas as lutas 
enfrentadas nos últimos 

dois anos, não poderíamos 
baixar a cabeça, pois se che-
gamos até aqui foi permis-
são de Deus, porque lutas 
nunca deixarão de existir, e 
aos poucos vamos vencendo 
juntos a cada uma delas, e, 
assim, virão histórias de su-
peração para contarmos....

A cada depoimento de supe-
ração e conquistas que recebía-
mos, nos renovava os âni-
mos para sempre lutarmos 
por mais direitos.

Mesmo diante da pande-
mia, em nenhum momento 
deixamos de atender e acolher 
nossos associados.

Pelo contrário, ampliamos 
nossos serviços e conseguimos 
novos espaços, tanto na sede, 
como nos anexos de Igarassu 

e Paulista, com um só objetivo 
de oferecer o melhor atendi-
mento a todos que integram 
a Associação Beneficente 
Betânia!

É por cada um de vocês 
que a Associação Betânia não 
desiste jamais, lutaremos 
juntos para sempre ofere-
cer o melhor serviço, luta-
remos pela garantia de Direi-
tos, pela assistência social, 
pela vida e principalmente 
por vocês...

Aos associados e amigos, 
estamos nos despedimos 
de 2021, ano no qual nos 
deixou lembranças de bons 
momentos, mas também de 
momentos tristes, pois perde-
mos muitas pessoas queridas 
nessa caminhada.

Mas, se estamos juntos 
hoje é permissão Divina, 

então vamos abraçar 2022, 
e desejar que tenhamos um 
ano de paz e saúde para to-
dos nós e que com as graças 
de Deus venceremos todos os 
obstáculos que tivermos de 
enfrentar… 

Que Deus proteja cada 
um de vocês, FELIZ NATAL 
E UM PRÓSPERO ANO 
NOVO, COM MUITA PAZ E 
REALIZAÇÕES!
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APOIO Jairo em encontro com o prefeito Yves Ribeiro e Jorge Carreiro

“ MEU MAIOR PATRIMÔNIO É A 
MINHA INTEGRIDADE MORAL”

Foto: Divulgação

RENOVAÇÃO JAIRO AFIRMA QUE A POLÍTICA PRECISA DE PESSOAS HONESTAS

ABREU E LIMA

Reg. nº 6968/PE

Os fatos são claros na po-
lítica. Não precisamos ser um 
cientista político para enter 
que a prefeita Elcione não vai 
fazer “loucuras” para ajudar 
eleger Mário Ricardo a deputa-

 CORPO MOLE 
do estadual. Ela deve manter o 
acordo de apoiá-lo e só, não es-
pere um movimento milagroso 
da parte dela. Não preciso dizer 
mais nada. Caro leitor, você já 
entendeu o fim dessa história.

Quando as coisas não estão 
indo bem, tudo é favorável a pio-
rar mais um pouco. O ex-prefeito 
Mário terá pela frente a questão 
do Igaprev, que está em dificul-
dade para pagar os aposentados 
e pensionistas.

 MAIS UMA BOMBA NAS MÃOS DE MÁRIO
Fontes da oposição confidencia-

ram a esta coluna que está sendo 
elaborando um dossiê, um tipo de 
Raio X sobre a verdadeira situação 
financeira do Instituto. Segundo um 
integrante da oposição, os órgãos 
de controle serão acionados. A 
bomba vai explodir. A conferir.

Por Jailton Lima

O ex-candidato a pre-
feito por Abreu e 

Lima, na última eleição, 
em 2020, Jairo Gonçal-
ves, participou ativamen-
te do pleito defendendo 
seus ideias para mudar 

a vida dos seus conterrâ-
neos por meio da política.

Embora reconheça que 
foi traído por grupos polí-
ticos que o abandonaram 
antes da eleição, a falta 
de recursos e a artima-
nha de outros candida-

tos que esvaziaram seus 
partidos de sua base.

Jairo disse à Folha 
Metropolitana que al-
gumas pessoas enviadas 
por outros candidatos 
ofereceram algum tipo de 
vantagem, para que ele 
desistisse de sua candida-
tura, mas ele não aceitou 
as propostas que ele as 
chamou de “indecentes”.

“Eles pensaram que 
poderiam me comprar 
ou me corromperem. 
Perdi a eleição, mas 
sai vitorioso, pois o 
meu maior patrimônio 
é minha integridade 
moral”, ressaltou Jairo, 
acrescentando que nasceu 
e mora em Abreu e Lima, 
e continuará a lutar por 
dias melhores para seu 
povo.

Entretanto, seu projeto 
político está firme e vai 

continuar no seu ideal de 
lutar pela conscientiza-
ção das pessoas contra a 
corrupção dentro da polí-
tica.

Jairo Gonçalves teve 
um encontro com o pre-
feito de Paulista, Yves 
Ribeiro, e Jorge Car-
reiro, na Prefeitura onde 
foi tratado o cenário po-
lítico para as próximas 
eleições. Ele tem sido 
procurado por vários de-
putados que querem o 
seu apoio.

Há uma possibilidade 
de Jairo assumir algum 
cargo no primeiro esca-
lão do governo de Yves. 
“Yves é um grande po-
lítico e companheiro. 
Estamos abertos ao 
seu projeto político e 
pronto para ajudar no 
que for necessário”, 
concluiu.

A situação do ex-prefeito de 
Igarassu, Mário Ricardo, que 
pretende sair candidato a esta-
dual, está se complicando a cada 
dia. Ele precisaria de 45 mil vo-
tos para garantir a sua eleição. 
Mas não vai ser uma tarefa fácil, 
principalmente, se a vereadora  

 SE IRENE VIER, MÁRIO PODE ENFRAQUECER-SE
Irene Marques sair candidata 
também.

Mário não “está dormindo 
bem” com essa possibilidade. 
Irene pode arrastar de  5 a 7 mil 
votos em Igarassu. Em outras pa-
lavras, Mário pode sair enfraque-
cido em Igarassu.

 ATUAÇÃO DESTACADA NO LEGISLATIVO 
A vereadora Milena Araújo é 

um dos destaques da Câmara 
Municipal de Abreu e Lima, 
em 2021. Ela, que é filha do ex-

-vereador Valdir Luiz, tem feito 
um bom trabalho parlamentar. 
Por isso, é considerada uma das 
mais atuantes da Câmara.
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ÉRICA FAZ GESTÃO EFICIENTE, SANA 
FINANÇAS E PAGA SALÁRIOS E 13º EM DIA 

 IGARASSU

MISSÃO CUMPRIDA O PRIMEIRO BIÊNIO DE ÉRICA À FRENTE DA MESA DIRETORA FOI MUTO POSITIVO EM 2021

Por Jailton Lima

O ano de 2021 foi desafia-
dor para a presidente da 

Câmara Municipal de Igaras-
su, Érica Uchôa. Eleita pre-
sidente da Mesa para o biênio 
2021/2022, por unanimidade, 
ela implantou uma gestão 
transparente e participa-
tiva.

Segundo ela, apesar de 
todas as dificuldades, prin-
cipalmente na área financei-
ra, conseguir imprimir o 
modelo de administração 
eficiente, austera e produ-
tiva.

Após um ano à frente 
da Mesa Diretora, Érica 
conseguiu equilibrar as 
finanças, sanar dívidas e re-
gularizar os pagamentos dos 
servidores efetivos e comissio-
nados.

“A nossa gestão é trans-
parente e honesta, aplica-
mos corretamente os re-
cursos da Câmara. Hoje, 
todos os salários são pagos 
em dia. O 13º também foi 
pago a todos. E não vamos 
demitir ninguém em de-
zembro, para deixar de pa-
gar os proventos dos ser-
vidores comissionados”, 
comentou a presidente.

Érica, entretanto, reconhe-
ceu a união e o apoio não só 
da Mesa Diretora, mas tam-
bém de todos os vereadores da 
Casa de Duarte Coelho.

“Estou muito feliz e 
orgulhosa nesses meses 
à frente da Câmara Mu-
nicipal de Igarassu. Meu 
compromisso de trabalho 
é baseado em respeito, 
transparência e planeja-
mento. Enquanto estiver COMPROMISSO Com os recursos públicos é um pilar de sua gestão

Foto: Divulgação à frente da Presidência da 
Casa De Duarte Coelho, os 

servidores serão priorida-
de”, concluiu Érica Uchôa.

CONFIRA ABAIXO AS PRINCIPAIS AÇÕES DA CASA DE DUARTE COELHO

- Adiantamento e pagamento do 
13° Salário a todos os funcionários

- Dedetização do prédio

- Entrega de novos computadores

Eventos e visitas:

- Visita do presidente da UVB, ve-
reador Gilson Conzatti

- Visita do presidente da Alepe, de-
putado Eriberto Medeiros

- Comemoração dos 200 anos da 
Junta Governativa de Goiana e da 
Convenção de Beberibe

- 1° Encontro de Artes e Cultura nas 
Academias de Cidades Históricas e 
Turísticas (Arca)

Atividade legislativa e 
fiscalizadora:

- Eleição da Mesa Diretora biênio 
2023/2024

- Prestação de Contas da Saúde

- Prestação de Contas Igaprev

- Reunião com representantes da 
Compesa 

Ações em prol ao Bem-estar      
do servidor:

- Teste de Covid 2x durante o ano 
de 2021

- Exame de Mamografia

-Teste de HIV e hepatites

-Liberação de acesso do público 
vao plenário mediante agenda-
mento

Campanhas de conscientização 
em saúde:

- Agosto Lilás (Pelo fim da violência 
contra a mulher

- Setembro Amarelo (Prevenção ao 
suicídio)

- Outubro Rosa (Prevenção ao cân-
cer de mama)

- Novembro Azul (Prevenção ao 
câncer de próstata)

- Dezembro Vermelho (Luta contra 
a AIDS).
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EM GRANDE ESTILO
Que paisagem deslumbrante! Foi 

nesse pedaço do paraíso que o nobre 
casal Jáder e Ceça Ulisses comemo-
raram 15 anos de casamento, na Ilha 
Grande no Rio de Janeiro.  

Felicidades e muitos momentos de 
alegria e vida longa ao casal.

HARMONIA EM DOSE DUPLA
O empresário Renato Menezes e sua es-

posa, professora Paula, da Universidade Fe-
deral da Paraíba, são um dos destaques da 
social 2021.

ACENDENDO AS VELINHAS
No dia 08 de dezembro foi uma data 

especial para o pequeno Christian, que 
completou seu primeiro ano de vida. 

Ele é filho de Deise e Cristiano. Feli-
cidades.

DIRETORA NOTA 10 EM 2021
A competente Luciana Vitor, do Grupo Alpha, é um dos 

destaques dessa edição da coluna Gente que é Notícia. 
A Faculdade Alpha é uma das que mais cresce na RMR.

FAMÍLIA UNIDA
O atuante vereador Renato Alves, de 

Abreu Lima, sabe valorizar o tempo para 
curtir momentos agradáveis ao lado da es-
posa Denize e seu filho Richard.

FELIZ NATAL 
O vereador Maguila, de Igarassu, e seu 

querido neto Luiz Henrique (Riquinho) de-
sejam a todos um Feliz Natal e um próspero 
Ano Novo a todos.
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Jairo investe 

no Qualifica 
Jovem, em 

Abreu e Lima

  Começa  
construção da 

Creche em 
Nova Cruz I
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ITAPISSUMA É CAMPEÃ ESTADUAL DE 
TURISMO CRIATIVO NA EDIÇÃO DE 2021

PREMIAÇÃO O prefeito Zé e o secretário Ricardo recebendo troféu

 RECONHECIMENTO O prefeito Zé de Irmã Têca recebe prêmio de primeiro lugar na área do Turismo Estadual

Foto: Ragner Mousinho
Por Jailton Lima

Uma noite de glória para 
a cidade de Itapissuma 

(RMR). O município foi cam-
peão Estadual na Catego-
ria Turismo Criativo, re-
presentada pela Secretaria de 
Turismo Sustentável.

A solenidade de entrega da 
premiação ocorreu, no dia 16 
de dezembro, no Centro de 
Convenções, em Olinda, onde 
o prefeito José de Irmã Têca 
e o secretário de Turismo Sus-
tentável, Ricardo Oliveira, re-
ceberam o troféu de campeão.

No seu discurso de agra-
decimento, o prefeito res-
saltou as belezas naturais 
geográficas, como também a 
culinária, o turismo religioso e 
cultural.

“Aproveitando esse ce-
nário natural de atrações, 
a nossa gestão tem investi-
do muito na infraestrutu-
ra, nas festas populares, no 
artesanato e também na di-
vulgação dos atrativos da 
cidade”, comentou o prefeito.

Ainda segundo ele, o traba-
lho planejado da Secretaria de 
Turismo Sustentável tem feito 
um excelente trabalho. “Ago-
ra, os frutos estão apare-
cendo”, frisou o prefeito.

José de Irmã Têca afirmou 
ainda que esse prêmio vai 
atrair mais turistas e elevar 
o nome de Itapissuma não 
só no Estado de Pernambu-
co, como também no cenário 
nacional.

“Sabemos que o turis-
mo é o segundo setor que 
mais emprega no mundo. 
Por isso, vamos continuar a 

avançando na nossa cidade, 
com ações que produzam 
resultados práticos nas vi-
das pessoas”, concluiu ele.
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RECONHECIMENTO Vereadora Milena entrega prêmio a Flávio Gadelha

CONQUISTA Vereador Tote é o autor da indicação da construção da creche

Foto: Divulgação Foto: Arquivo/FM

 ABREU E LIMA  IGARASSU

Vereadora Milena 
promove A Noite 
Abreulimense 

Tote comemora o início 
da construção da 
creche de Nova Cruz I

Por Jailton Lima

Considerada uma das 
vereadoras mais atuantes 
da Câmara Municipal de 
Abreu e Lima, e na busca 
de promover e valorizar os 
abreulimenses, a vereado-
ra Milena Araújo criou 
o evento intitulado de “A 
Noite Abreulimense”.

O evento ocorreu, no úl-
timo dia 16, na Kasa Nova, 
na Matinha, em Abreu e 
Lima. Na ocasião, foram 
premiados os destaques 
do município em 12 ca-
tegorias, como comércio 
destaque, influencers, blog 
de notícias e muito mais.

Além disso, cinco pessoas 
receberam homenagens pe-
los bons serviços prestados 
no município, entre eles, o 
prefeito Flávio Gadelha 
(PSL).

A solenidade contou 
também com a apresenta-

ção do repórter Rodrigo 
de Luna e o influencer 
Prin. Todos os indicados 
foram selecionados através 
de indicação e votação po-
pular.

“De fato, foi a noite! 
Em um único evento, foi 
reunido as autoridades 

dos poderes Executivo e 
Legislativo, empreende-
dores, digitais influen-
cers, artistas, esportis-
tas, reunindo todos, em 
um evento que tem tudo 
para entrar para o ca-
lendário da cidade”, co-
memorou Milena.

Por Jailton Lima

Após de 12 anos de es-
pera, o pedido do verea-
dor Aristóteles José de 
Souza Tote foi atendido 
pela prefeita Elcione Ra-
mos. No início de dezem-
bro houve a assinatura da 
Ordem de Serviço para a 
construção da Creche, em 
Nova Cruz I. 

A Proposta de Emen-
da Impositiva de nº 
27/2020 ao Projeto de Lei 
de nº. 3.227//2020 é de 
autoria do vereador Tote 
(PSB), que solicitou do 
Poder Executivo Munici-
pal a liberação dos recur-
sos para a construção da 
referida creche.

Segundo Tote, o fun-
cionamento da unida-
de é uma grande con-
quista social para as 
famílias carentes da 

região, que não tinham 
onde deixar suas crian-
ças, num local com segu-
rança e estrutura educa-
cional.

“A nossa luta foi 
atendida e agora as 

mães podem trabalhar 
e deixarem seus filhos 
na creche. Agradeço a 
sensibilidade da pre-
feita por ter atendido 
o nosso pleito”, come-
morou.  
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JOGLI FAZ BALANÇO POSITIVO DE AÇÕES DE 
SEU 1º ANO DE GOVERNO EM 2021

 ARAÇOIABA

DESENVOLVIMENTO INVESTIMENTOS PARA A EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA FORAM A MARCA DA ATUAL GESTÃO

Por Jailton Lima

Entrevista à Folha Me-
tropolitana, no dia 15 

de dezembro, em seu gabi-
nete, o prefeito Jogli Uchôa 
(DEM), falou das principais 
ações executadas no seu pri-
meiro ano de governo.

Ele destacou que o ano 
de 2021 foi desafiador, e 
herdou uma dívida da gestão 
anterior de mais de seis mi-
lhões, com folhas atrasadas, 
problemas na infraestrutura 
em quase todos os prédio pú-
blicos.

Fora isso, ele enfrentou 
a pandemia, e, em meados 
de 2021, a curva da pande-
mia começou a cair. “Fomos 
pioneiros no Estado na 
vacinação, com o projeto 
Imuniza Araçoiaba, usan-
do uma van vacinando as 
pessoas em casa”, afirmou.

Jogli explicou que, a par-
tir de junho, começou a in-
vestir na infraestrutura e na 
educação. O prefeito ressal-

tou fortemente  a iniciativa 
do governador Paulo Câma-
ra que liberou mais de 60 
milhões em obras para 
Araçoiaba.

“Serão investidos em 
calçamento, no asfalto 
da estrada que liga Ara-
çoiaba à Canaã, e mais 
de 30 milhões serão para 
o abastecimento de água, 
e construção de uma es-
tação elevatória para o 
bairro de Itapipiré. Com 
isso, não vai ter mais ro-
dízio”, assegurou o prefeito.

Segundo ele, essas obras 
de abastecimento serão uma 
grande conquista, um gran-
de legado do governo dele.

Jogli comentou da cons-
trução da primeira escola 
municipal, que será cons-
truída com recursos pró-
prios. “Guardamos di-
nheiro para a construção 
de escola, mas na gestão 
anterior não ocorreu esse 
cuidado”, criticou.

Dessa forma, o prefeito 
disse que está “quebrando 
esse tabu”, de nunca ter 
construído uma escola com 
recursos próprios. A escola 
terá 13 salas de aulas mo-
dernas, ensino e infraestru-
tura diversificado.

“Essa nova metodologia 
de ensino será implan-
tada em toda rede de en-

sino. Servirá de modelo 
para outras cidades da re-
gião. Essa escola será um 
marco da minha gestão”, 
ressaltou Jogli, acrescentan-
do que não se pode transfor-
mar uma nação sem investi-
mento em educação.

“Os frutos da educa-
ção virão lá na frente, 
estamos plantando essa 

semente agora. Ela dará 
a oportunidade ao aluno 
de ter a profissão que qui-
ser”, assegurou o prefeito.

Na infraestrutura da ci-
dade, ele falou  do início 
da pavimentação de várias 
ruas. No Loteamento Bom 
Jesus, ele autorizou, em de-
zembro, a pavimentação e 
drenagem de 5 ruas.

O prefeito também anun-
ciou um investimento de R$ 
1.200.000,00 para pavi-
mentação de mais ruas em 
outros bairros para 2022.

Uma outra ação feita pela 
gestão atual foi a redução 
no valor do IPTU, que no 
governo anterior era cobrado 
um valor muito alto. “Re-
duzimos para um valor 
justo, para que os contri-
buintes possam pagar”, 
lembrou.

O prefeito prometeu levar 
água para o Loteamento Flo-
res e para as comunidades 
da Zona Rural, e iluminação 

pública para as comunida-
des de Santa Helena e do Lo-
teamento São Miguel.
SALÁRIO E 13º EM DIA

Uma outra marca do pre-
feito Jogli foi pagar rigo-
rosamente os salários dos 
servidores sempre em dia. 
“Preservamos desde ja-
neiro pagamento ante-
cipado dos efetivos, os 
prestadores de serviço 
até no dia 30”, comentou.

Ele informou que Araçoia-
ba foi a primeira prefeitu-
ra do Brasil a pagar 13º, 
no mês de maio. Em menos 
de 60 dias, Jogli autorizou o 
pagamento dos salários de 
novembro e dezembro, as 
duas parcelas do 13º Salário 
e gratificações, num total de 
mais R$ 6 milhões.

“Ainda tem o saldo do 
FUNDEB para ser distri-
buído de forma justa aos 
professores. A prefeitu-
ra não deve nada a nin-
guém”, afirmou.

INVESTIMENTO Jogli afirma que a educação será uma área privilegiada

Foto: Divulgação
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ATLETA PERNAMBUCANO É CAMPEÃO 
NACIONAL DE TAEKWONDO E BRILHA NO 
MUNDIAL NA TURQUIA, E DESPONTA COMO UMA 
GRANDE PROMESSA NO PARATAEKWONDO

 TAEKWONDO

 SURGE UM CAMPEÃO PROJETO NAT CESÁRIO’S COMEMORA A EXCELENTE PERFORMANCE DO HIURY MARTINS, 
     22 ANOS, QUE DESPONTA COMO PROMESSA DE MEDALHA NAS PARAOLIMPÍADAS DA FRANÇA, 2023.

pública para as comunida-
des de Santa Helena e do Lo-
teamento São Miguel.
SALÁRIO E 13º EM DIA

Uma outra marca do pre-
feito Jogli foi pagar rigo-
rosamente os salários dos 
servidores sempre em dia. 
“Preservamos desde ja-
neiro pagamento ante-
cipado dos efetivos, os 
prestadores de serviço 
até no dia 30”, comentou.

Ele informou que Araçoia-
ba foi a primeira prefeitu-
ra do Brasil a pagar 13º, 
no mês de maio. Em menos 
de 60 dias, Jogli autorizou o 
pagamento dos salários de 
novembro e dezembro, as 
duas parcelas do 13º Salário 
e gratificações, num total de 
mais R$ 6 milhões.

“Ainda tem o saldo do 
FUNDEB para ser distri-
buído de forma justa aos 
professores. A prefeitu-
ra não deve nada a nin-
guém”, afirmou.

CONQUISTA INÉDITA PARA PERNAMBUCO O atleta Hiury Martins ao lado do seu treinador, José Cesário, foi campeão nacional de Parataekwondo

SUCESSO Hiury e o seu patrocinador Cesario’s Treinamento e Consultoria

INSPIRAÇÃO Alunos do projeto se espelham na trajetória de Hiury Martins

ESPERANÇA Atletas do Taekwondo do projeto Nat Cesario’s

COMPETIÇÃO Os novos atletas estão confiantes em grandes vitórias no Brasil

MESTRE AUGUSTO em dia 
treinamento na Academia Nat

Fotos: Divulgação
Por Jailton Lima

Uma vitória inédita, 
uma conquista ex-

pressiva e guerreira para 
o Estado de Pernambuco. 
Surge um campeão. O jo-
vem atleta Hiury  Mar-
tins (22 anos), da cidade 
de Belo Jardim, fez his-
tória e escreveu seu nome 
nos anais dos campeões 
brasileiros de Parataek-
wondo.

No último dia 30 de no-
vembro, no Estado de São 
Paulo, ele participou do 
Campeonato Brasilei-
ro de Parataekwondo e 
consagrou-se campeão.

“Foi uma vitória es-
petacular e na raça. Ele 
mostrou ao Brasil sua 
força e técnica para o 
mais novo campeão na 
sua categoria”, comentou 
seu técnico e patrocinador, 
José Cesário, acrescentan-
do que Hiury também foi 
campeão do Nordeste.

Como reconhecimento 
ao seu trabalho e conquis-
ta do título, o Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro o 
convocou para disputar o 
Mundial na Turquia, onde 
fez boas lutas, inclusive, 
com o atual campeão mun-
dial, nas oitavas de final, 
onde numa luta equilibra-
da,  foi eliminado, mas foi 
bastante elogiado pela 
crítica esportiva interna-
cional pela sua postura e 
técnicas.

“Foi mais um exce-
lente resultado do nos-
so atleta que, mais uma 
vez, fez bonito e repre-
sentou o Brasil no Mun-
dial na Turquia. Hiury 
é uma das grandes 
promessas para o Pa-
rataekwondo nas olim-
píadas da França, em 
2023”, assegurou Cesário.

Após ter vencido o Cam-
peonato Brasileiro e ter 
participado do Mundial, 
o Comitê Paralímpico 
Brasileiro, vai custear 
seus treinos no maior e 
moderno centro paralímpi-
co da América Latina, com 
vista à preparação das pa-
raolimpíadas na França.

“Esse investimento e 
toda infraestrutura, em 
São Paulo, vai ser mui-
to efetivo e produtivo 
na carreira de Hiury”, 
comentou o técnico Cesá-
rio.
CONHEÇA A HISTÓ-
RIA DO PROJETO NAT 
CESÁRIO’S

Segundo o professor e 
mestre, Augusto Milet, 

disse que projeto está ali-
nhado com a Academia 
NAT Cesário’s, mas o 
mesmo existe há mais 30 
anos, e teve início na cida-
de de Olinda, e, hoje, está 
estabelecido no município 
de Belo Jardim.

Entretanto, o mestre 
Augusto ressaltou que o 
foco principal que norteia 
o projeto é, principalmen-
te, o trabalho de inclu-
são social através de 
competição esportiva 
do Taekwondo.

“Ao longo do tempo, 
conseguimos levar atle-
tas para outros países, 
além de conhecer o Bra-
sil inteiro, competindo 
e conquistando títulos, 
e fortalecendo essa par-
te competitiva”, explicou 
mestre Augusto.

Ele pontuou também 
que, além da caracterís-
tica de inclusão social, o 
projeto fortalece e direcio-
na os jovens a entrarem no 
caminho do esporte, aju-

dando a formar pessoas do 
bem.

“Temos jovens que 
viviam em situação de 
risco e, por meio desse 
trabalho, hoje, todos 
têm um caráter do bem, 
alguns formados em ad-
vogacia, policias, pro-
fessores, são jovens que 
foram transformados 
pelo esporte”, frisou ele.

Mestre Augusto falou 
ainda do início na cidade 
de Olinda. E, em 1990, 
ele funfou uma academia 
no município de Pesquei-
ra. E, atualmente, ele tem 
um trabalho na cidade de 
Belo Jardim, onde atua há 
10 anos com o projeto 
NAT.

A partir daí, atletas de 
Pesqueira abriram acade-
mias nas cidades adjacen-
tes. “Hoje, faz 10 anos 
que fortaleço esse tra-
balho em Belo Jardim, 
mantendo esse vínculo 
com o interior do Esta-
do”, explicou Mestre Au-
gusto.

Ao longo do tempo, o 
Projeto NAT conseguiu 

fazer vários campeões 
nacionais e regionais no 
Taekwondo, levando 10 
alunos para fora do País 
em competições interna-
cionais.

“Alguns moram nos 
USA, temos um atleta 
que foi vice-campeão 
na Grécia, em 2002, e 
vários deles campeões 
brasileiros e da Copa 
do Brasil”, afirmou.

O professor Augusto 
disse ainda que, com essa 

história de vitórias,  con-
seguiu erguer uma outra 
geração de atletas vence-
dores, como é o caso do 
Hiury Martins, cam-
peão Parataekwondo 
Nacional, e, represen-
tando o Brasil,  dispu-
tou o Mundial, na Tur-
quia.

Esse desempenho de 
Hiury o levou a ser convo-
cado pelo Comitê Para-
límpico Brasileiro, para 
ser integrante do corpo dos 
melhores atletas e ser trei-
nado para as Paralimpía-
das na França, em 2023.

Augusto ressaltou, no 
entanto, para Hiury obter 
o reconhecimento interna-
cional, passou pelas três 
fases: a regional, a ava-
liação médica nacional, 
por que para ser um atle-
ta parataekwondo olím-
pico, que é a categoria 
AKK44, teve que passar 
pela avaliação nacional,em 
São Paulo, e pela avaliação 
médica internacional.

“Ele passou por todas 
elas. Hoje, Hiury é ofi-
cial atleta internacio-
nal de Parataekwondo. 
Dos 34 atletas da cha-
ve, só 21 conseguiram a 
classificação na catego-
ria internacional de Pa-
rataekwondo”, comen-
tou mestre Augusto.
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EDUCAÇÃO Jairo investe na qualificação profissional de alunos

Foto: Divulgação

 ABREU E LIMA

Jairo Kaito comemora 
o sucesso da primeira 
edição do Qualifica 
Jovem 

Por Jailton Lima

Com um olhar voltado 
para qualificação da ju-
ventude abreulimense, 
o vereador Jairo Kaito 
(AVANTE), realizou, nes-
se mês de dezembro, a pri-
meira edição do Qualifica 
Jovem Abreu e Lima, que, 
em sua primeira etapa, ca-
pacitou 40 jovens para o 
mercado de trabalho e em-
preendedorismo.

“Economia criativa 
é a palavra do momen-
to para quem quer sair 
dessa crise, ser proati-
vo às necessidades das 
pessoas e se adaptar ao 
mercado, por isso estou 
investindo nos nossos 
jovens”, explicou. 

Ainda segundo Jairo, 
ele quer dar oportunidade 
e também compartilhar 
experiências de vida. “ 

Sempre digo a eles que 
podem contar comigo”, 
comentou o vereador.


