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Circula na Zona Sul do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de
Santyo Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém, rio Formoso,Tamandaré, Barreiros e São José da Coroa Grande
Fevereiro de 2015

Intervenções no trânsito das
BRs 101 em Jaboatão e Cabo

Entre as medidas, está a eliminação do retorno em frente à Vitarella e a construçãode um túnel ligando a BR 101 nova à antiga
O governador Paulo Câmara assina, nesta quarta-feira (25), com as empresas Cone S/A, M. Dias Branco, Solar Coca-Cola e R.E.D.E. Suape, um protocolo de intenções que sela parceria para recuperar três trechos da BR-101
Sul e um da PE-08, em Jaboatão dos Guararapes e parte
do Cabo de Santo Agostinho.
A cerimônia será realizada no
Palácio do Campo das Princesas, às 11h. As obras de infraestrutura estão orçadas em
R$ 12,4 milhões. Os recursos serão aportados pela iniciativa privada e serão abatidos do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) das companhias.
O benefício é previsto pelo
Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura Industrial
(Proinfra). Os trechos, quando recuperados, representarão
avanço na mobilidade rumo
ao Complexo Industrial Portuário de Suape. A expectativa
é que o início das obras aconteça já em 2015, com duração
prevista de seis meses.
“As parcerias com o setor
produtivo são fundamentais
para o nosso desenvolvimento
econômico. Quando fui secretário da Fazenda, tive a oportunidade no Confaz de participar da concepção do Proinfra,
instrumento este que irá possibilitar a melhoria da infraestrutura do nosso Estado”, argumentou o governador Paulo Câmara.
O projeto de recuperação
já está pronto e foi encomendado pela Cone S/A à JBR Engenharia, que avaliou as melhorias possíveis na mobilidade da BR-101 Sul e indicou as
obras necessárias. O estudo foi
doado pela empresa ao Governo do Estado para facilitar e
acelerar sua execução.

Secretário de Meio Ambiente de Pernambuco, Sérgio Xavier, anunciou
publicação de edital. Foto: Osvaldo Santos

Parque Marinho deve
começar por São José
da Coroa Grande

Retorno em frente à Vitarella será redirecionado para Comportas. Foto: Google Maps

Hoje, mais de 100 mil pessoas se deslocam por dia de
outros municípios da Região Metropolitana do Recife
(RMR) para trabalhar em empresas próximas e vinculadas
ao Complexo de Suape.

“A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Pernambuco em manter diálogo ativo com as empresas que
investem e geram emprego e
renda no Estado. Mostra como
é frutífera a parceria entre po-

der público e a iniciativa privada para melhorar o ambiente de negócios e a qualidade
das condições de trabalho em
Pernambuco”, complementa o
secretário de Desenvolvimento Econômico, Thiago Norões.

Veja quais serão as principais intervenções:
Avenida Dr. Júlio Maranhão – PE-08 (Final da Estrada da Batalha)
Implantação de 2 faixas, instalação de passarela para pedestres, adequação no sistema de drenagem, recuperação da pavimentação e proibição de estacionamento.
BR-101 Sul em frente à unidade da Coca-Cola
Alteração na localização das paradas de ônibus, reordenamento e fiscalização para impedir estacionamentos em locais proibidos.
BR-101 Sul, sentido Cabo de Santo Agostinho, no retorno em frente ao posto de gasolina Dislub que dá acesso à fábrica da Vitarella
Fechamento do retorno, recuperação do retorno localizado em Comporta e implementação de
túnel interligando BR-101 e BR-101 Antiga.
BR-101 Sul Antiga, sentidos Recife-Cabo e Cabo-Recife, na confluência com a rotatória do hospital Dom Hélder Câmara
Implementação de drenagem adequada e recuperação do pavimento.

Pode ser que agora realmente saia do papel o famoso
Parque Marinho anunciado há vários anos pelo governo estadual. Apesar das contenções de investimentos, foi anunciado para a primeira semana de março a publicação de edital de licitação para o projeto, que não foi esplanado em detalhes.
O que se sabe é que o projeto, orçado por enquanto em
2 milhões de reais, inicialmente embasará, por meio de pesquisas, a criação do Parque Marinho da Região Metropolitana do Recife, que pretende englobar toda a costa pernambucana, sabidamente um dos pontos brasileiros com grande número de naufrágios, que atraem mergulhadores de todo o Brasil. Em 2013, quando foi criado um grupo de trabalho, foi divulgada inclusive a ideia de comprar aviões e naufragá-los em Recife e em Porto de Galinhas.
Ao lado dos grandes conjuntos de corais do Litoral Sul,
o Parque seria realmente atrativo e, mais do que isso, uma
fonte de renda para o estado, que pretende cobrar por mergulhos e “legalizar” a atividade, hoje desenvolvida por pequenas empresas e até por profissionais independentes. A
partir da criação do Parque Marinho, que se estenderá de
São José da Coroa Grande até Goiana, será necessária uma
licença do burocrático CPRH (Agência Estadual de Meio
Ambiente) para desenvolver este tipo de atividade. Haverá
também interferência no turismo local em cada região, definindo, em nome da preservação ambiental, critérios para
exploração dos espaços turísticos, como número de pessoas
que podem visitar determinadas áreas, por exemplo.
O projeto será implantado em quatro etapas, sendo a
primeira de São José a Sirinhaém, depois de Sirinhaém a
Jaboatão, posteriormente de Jaboatão a Paulista e, na última
etapa, de Paulista a Goiana.
As informações foram divulgadas dia 27 de fevereiro, na
primeira reunião anual do Conselho Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, pelo Secretário de Meio Ambiente
de Pernambuco, Sérgio Xavier.
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cultura e entretenimento

O Dia Internacional da Mulher (e de Maria Bonita)
As mulheres brasileiras são homenageadas num cordel singular. “Maria Bonita - Uma
Rainha para o Cangaço” O escritor e cordelista
pernambucano Ivaldo Batista ,numa parceria
com o escritor e pesquisador paraibano, radicado em Mossoró-RN, Kydelmir Dantas estão
lançando o folheto sobre a Rainha do Cangaço, ou Rainha do Sertão, valorizando a força da
mulher guerreira. Uma curiosidade é que essa
companheira do Rei do Cangaço, nasceu exatamente no dia 08 de Março, se viva fosse estaria completando 104 anos. (08.03.1911) Os autores reconhecem que há muita discussão sobre o Mito Maria Bonita, e o cordel não pretende encerrar a discussão mas provocar novos debates sobre essa mulher que é alvo de
tantos debates. Ivaldo explicou que pretendia homenagear as mulheres, e pediu para os
internautas dar sugestões e votarem em sua fã
page no Fabebook, e o nome Maria Bonita obteve uma votação consagradora. O cordel já está sendo comercializado. Contato: (81) 91389024, 8625-8410, 9803-7193, 8125-0470.

Ditaduras e hippies

Ditaduras não há mais e os hippies já se foram. Até o pássaro azul que habitava meu peito saiu a voar e eu também o fiz,
sem tirar os pés do chão. Minhas dúvidas sobre o amanhã já se
dissiparam ao som da trilha musical de meus sonhos, os possíveis e os impossíveis. Vi Manoel de Barros e li a lua. Respirei o sol com o vento batendo em meu peito nu. Tentei aprender a cantar em francês, em inglês e em português. Abraçado
ao violão, como que abraçado à mulher que amo, ouvi canções de Domingos e de outros mais. Disse as palavras que um
dia quis dizer, mesmo as mais difíceis, e hoje vivo a vida com
todos os barulhos do mundo pois sempre valerá a pena viver,
apesar dos silêncios e zumbidos...
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As dicas e orientações desta coluna não substituem a consulta médica

Coluna redigida em 04/03/2015

Infarto: o que é, como prevenir

Saiba como agir diante de alguém que está tendo um ataque cardíaco
Por Chárleston Noronha – O coração é um dos
órgãos mais importantes do
corpo humano, responsável
pelo percurso do sangue e
transporte de nutrientes necessários às células que sustentam as nossas atividades orgânicas. Mas apesar
de sua importância, muita gente não cuida dele como deveria, seja por falta de
informação ou até por imprudência mesmo. Segundo dados do Ministério da
Saúde, 27% das mortes no
Brasil são causadas por problemas cardíacos, principalmente o infarto.
De acordo com o médico cardiologista, Dr. Demóstenes Veras, o infarto
acontece quando o músculo
responsável pelos batimentos do coração morre devido ao entupimento ou obstrução das artérias coronárias, o que paralisa o serviço
de bombeamento de sangue
pelo corpo. Segundo ele, a
morte desse músculo tem
mais risco de acontecer em

pessoas que têm problemas de
hipertensão, obesidade, diabetes, fumo, sedentarismo e colesterol alto. “Existem também
os casos em que o infarto é um
problema hereditário, por isso,
se a pessoa tem parentes próximos que já sofreram infarto,
ela deve ficar alerta”, diz.
E como podemos ajudar
uma pessoa que está tendo um
infarto? Segundo o Dr. Demós-
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Desonerações custaram caro ao Brasil

tenes Veras, a atitude mais prudente que devemos tomar diante de uma situação dessas é socorrê-la o mais rápido possível
para um hospital assim que forem percebidos os principais
sintomas: dor e sensação de
aperto no peito (que geralmente dura cerca de 30 minutos),
vontade de vomitar, falta de ar,
palidez e suor em excesso. “Os
procedimentos para salvar a vida do infartado só podem ser
feitos pelo médico no hospital,
por isso, o que a pessoa pode e
deve fazer para ajudar é socorrer o infartado o mais rápido
que puder”, explica.
Para diminuir os riscos de
ter um infarto, o cardiologista dá algumas dicas importantes. “A pessoa deve ter uma vida saudável evitando consumir comidas gordurosas, comer frutas e verduras, não fumar e praticar atividades físicas regularmente. Além disso, quem tem diabetes, hipertensão, obesidade e colesterol
alto, deve controlar esses problemas, pois eles são fatores de
risco”, orienta.

GazetaNossa

Com a estourada da crise econômica mundial de 2008, o então
presidente Lula disse que ela seria
uma marolinha e que não afetaria
diretamente o país. Lula agiu com
sagacidade e fez uma engenharia econômica para manter o país funcionando. Foram feitas reduções de IPI para automóveis e linha branca, expansão do crédito
imobiliário e automotivo, etc.
Naquele momento foi importante para a economia, pois a manteve em funcionamento considerável fazendo com que os brasileiros
não sentissem diretamente o impacto da crise mundial. Era aceitável as decisões do governo naquela
época, mas elas seriam benéficas se
fossem acompanhadas de redução
do custeio com a máquina pública.
Porém, o que vimos foi aumento de
gastos públicos a cada ano.
Passada a crise de 2008, o Brasil aparentemente saiu ileso, chegou a realizar uma Copa do Mundo que custou muito caro em termos financeiros para o país, porém a fatura iria chegar. Uma hora os gastos excessivos
com a Copa do Mundo, bancados pelo BNDES, iriam fazer falta ao país.
O governo Dilma desde 2011 nunca acertou o passo, tentou manter a política econômica que foi aparentemente bem-sucedida
durante o governo Lula ao longo dos quatro anos do atual governo. Passado o proces-

so eleitoral onde vimos uma série de
mentiras na propaganda eleitoral visando garantir mais quatro anos ao
Partido dos Trabalhadores, a conta
chegou.
Agora o ministro da Fazenda Joaquim Levy tem feito o que era pra ser
feito desde 2008. A diferença é que o
povo brasileiro agora está sentindo na
pele o peso do acúmulo de quase sete
anos vivendo uma mentira econômica. As pessoas viviam uma falsa sensação de que o país iria bem.
As desonerações não tinham mais
como continuar, o mesmo se diz no
tocante ao preço da energia e do combustível, bem como os impostos, que
voltaram a aumentar. A grande questão é que o governo Dilma Rousseff não dá o bom exemplo. Em vez de
mostrar para a população que está
cortando da própria carne, diminuindo cargos comissionados e ministérios, enfim, enxugando a máquina pública, prefere continuar o gasto desenfreado com coisas
supérfluas.
O governo age como um pai que pede para
os filhos economizarem no uso do ar-condicionado, no telefone e na água, mas vive comprando caviar para comer aos finais de semana com
os amigos regado a whisky importado. Ou seja,
não existe austeridade no governo Dilma. Não há
projeto de resolver a crise econômica, o governo
só quer ter o direito de manter as suas regalias às
custas do contribuinte.

RÁPIDAS

O Almanaque do Abidoral
é uma publicação inédita em
Pernambuco que vai resgatar não
apenas o formato dos antigos
almanaques, mas também trará
fatos significativos da História do
Cabo de Santo Agostinho, com suas
praias, sua cultura, vultos históricos,
curiosidades, dicas, as lorotas do
Véio Abidoral e muito mais.
É uma publicação para ser lida
o ano inteiro, pois são informações
que não perdem o valor.
Você pode fazer parte desta
edição única em 2015, publicando
seu anúncio, promovendo seus
serviços ou destacando sua
história profissional ou política.
É um documento que vai
circular muito e ainda será
guardado por todos que dão
valor à cultura, à história e
ao turismo do Cabo de Santo
Agostinho.
Um trabalho com a garantia
de qualidade e conteúdo do
Véio Abidoral e do jornal
Gazeta Nossa

Participe: ligue 8601.0345 ou 8646.1795

Araripina – Em solenidade ocorrida na noite de ontem,
o prefeito de Araripina Alexandre Arraes (PSB), repassou uma verba extra ao hospital Santa Maria, que supera a
casa de um milhão de reais. O
dinheiro, de acordo com o gestor, deverá ser investido para
melhorar a sua capacidade de
atendimento.
Raves – Produtores de Raves de Pernambuco procuraram o deputado Pastor Cleiton Collins (PP) para discutir
as normas do projeto que visa regulamentar esse tipo de
evento. Eduardo Trajano e André Macedo procuraram o deputado no intuito de aperfeiçoar o projeto, garantindo a segurança dos eventos e evitando que as cláusulas do projeto
inicial inviabilizem a produção
dos eventos.
Agência – Foi lançada a Agência de Notícias Acontece Jaboatão dos Guararapes. O projeto
que é pioneiro no estado não
teve custos para os cofres públicos do município e visa difundir todos os acontecimentos no
município, melhorando também a informação sobre as particularidades da segunda maior
cidade de Pernambuco.
Chiadeira – Os vereadores de
Jaboatão dos Guararapes estão
uma arara com o presidente da
Câmara, vereador Jailton Batis-

ta (PSDB). De acordo com uma
fonte o vereador estaria dificultando a situação dos cargos no
Poder Legislativo e causando
problemas para os demais vereadores.
Hotel – Foi inaugurado ontem em Boa Viagem o milésimo hotel da rede Courtyard
Marriott. O empreendimento é de propriedade do empresário Alberto Ferreira da Costa Júnior, da Rio Ave, e contou
com a presença de Felipe Carreras, Camilo Simões, Geraldo
Julio, Thiago Norões e Antônio
Figueira, que representou o governador Paulo Câmara.

Água – Fazendo jus a promessa de campanha de que seria o senador das águas, o senador Fernando Bezerra Coelho (PSB), realizará uma série
de audiências públicas para tratar da segurança hídrica do país com inúmeros especialistas
do tema.
Inocente quer saber
Quando Bruno Araújo
entregará oficialmente a
cabeça de Daniel Coelho
ao PSB?
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jaboatão

Governo estadual traz mais uma Escola Técnica para Jaboatão
O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, vistoriou,
dia 20 de fevereiro, o canteiro
de obras da futura Escola Técnica Estadual do Jordão. Com
investimento da ordem de R$
10,4 milhões, através de uma
parceria do Governo de Pernambuco com o Ministério da
Educação, a nova unidade de
ensino beneficiará cerca de mil
alunos. Erguida às margens da
BR-101, no quilômetro 78, a
ETE contará com 12 salas de
aula e seis laboratórios, além
de quadra poliesportiva, auditório e laboratórios especiais
para ensino profissionalizante.
O governador destacou
a função “estratégica” da nova unidade de ensino. “Vamos

vocacionar os cursos da escola técnica para as potencialidades de Jaboatão nas áreas
de Logística, Administração e
também de Saúde. Segmentos
que são fundamentais para essa juventude que quer ter um
curso técnico de qualidade e a
oportunidade de conseguir o
primeiro emprego”, argumentou Câmara.
Com previsão de iniciar
as atividades em abril próximo, a ETE do Jordão vai oferecer quatro cursos: Logística,
Administração, Enfermagem
e Análises Clinicas. Trata-se
da segunda unidade de ensino
técnico instalada no município, que já conta com ETE Maximiano Accioly Campos, em

funcionamento no bairro do
Engenho Velho - uma terceira unidade deve ser construída pelo Estado no município.
A ETE do Jordão faz parte de um conjunto de 13 novas escolas técnicas que estão em construção pelo Governo de Pernambuco. Quando forem concluídas, ainda em
2015, as unidades aumentarão o número de escolas técnicas em funcionamento no Estado, de 27 para 40, o que resultará na ampliação da oferta de vagas no ensino profissionalizante. Hoje, as ETEs já existentes
atendem a cerca de 16 mil alunos, nas modalidades integrada
e subsequente, com uma oferta
de 33 cursos.

Nova escola técnica deve estar finalizada em abril. Foto: Divulgação Governo Pernambuco

As melhores
opções em
gastronomia

