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Em Jaboatão, iniciou a segunda dose de reforço da vacina dos idosos a partir de 60 
anos contra a Covid-19. O público é estimado em 31.061 pessoas de até 64 anos
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Vacina para idosos

Cultura
Cultura

"O povo precisa 
voltar a ter 
protagonismo 
em Jaboatão e 
no Cabo. Por 
isso, estou 
pronto para 
contribuir com 
essa nova 
mudança"

Totô Junto com o Povo (Republicanos) e Josué da Harpa (PSC) assumiram o cargo 
na Casa Vidal de Negreiros
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Vereadores empossados

Entrevista    
Delegado 
Resende

Novo Atacarejo abrirá cinco unidades em Jaboatão até 2023. O empreendimento 
ofertará 250 empregos diretos e mais de dez mil indiretos
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Novos empregos

Páginas  04 e 05

Falta de manutenção 
nas lojas da 
Economia Solidária 
de Jaboatão

Cultura
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CulturaDia a Dia

Empossada nova 
diretoria da OAB 
Jaboatão 
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   A Fundação Perrone, locali-
zada em Piedade, Jaboatão, 
empossou nova diretoria re-
ferente ao triênio 2022/2025, 
durante solenidade realizada 
no final de abril. O novo presi-
dente é Ubirajara Filho.
   Mantida através de doa-
ções, a instituição oferece tra-
tamento para mais de 700 cri-
anças carentes com diversos 
tipos de deficiência (microce-
falia, autismo, paralisia cere-
bral, síndrome de down, entre 
outros). 
   O evento contou com a pre-
sença de amigos e de colabo-
radores de vários segmentos 

Editorial

   Apesar da eleição ser realiza-
da no mês de outubro deste ano, 
é comum a visita e o registro de 
deputados estaduais e federais, 
além dos que desejam conquis-
tar uma cadeira, dialogando com 
lideranças nos municípios per-
nambucanos. 
   Em Jaboatão dos Guararapes, 
não é diferente. A cidade é o se-
gundo maior colégio eleitoral de 

Eleições de 2022 e a representatividade de Jaboatão dos Guararapes 
Pernambuco com mais de 450 
mil eleitores, conforme dados do 
Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco (TRE-PE). 
   Mesmo com a sua grandiosida-
de em números, o município não 
possui representatividade na As-
sembleia Legislativa de Pernam-
buco e na Câmara Federal, ape-
sar de alguns parlamentares de-
fenderem " ser da cidade" .  

   E isso foi refletido no resultado 
do último pleito, em 2018. No-
mes que se intitulavam da "ter-
ra" não obtiveram grandes re-
sultados enquanto figuras até 
desconhecidas do município re-
gistraram votações considera-
das expressivas.
   Será que os cidadãos estão 
satisfeitos e essa situação será 
repetida mais uma vez na elei-

Artigo
Negacionismo, fakes news e mortes – Crimes contra a 
humanidade
   Negar a história e a ciência é, 
de uma certa forma, uma irracio-
nalidade. Nós não podemos ne-
gar a realidade que nos cerca no 
momento atual. Historicamente, 
o negacionismo é visto no mun-
do todo, por muitos, como uma 
defesa daquilo que não acredita 
e até mesmo como desculpa da-
queles que assim se apresen-
tam por serem desprovidos de 
conhecimento e utilizam tal 
estratégia para se encaixar em 
algum ponto da sociedade, in-
clusive, criando teorias cons-
piratórias para se alimentar do 
medo dos mais incautos. 
   O negacionismo aos meios de 
tratamento, cura e até a preven-
ção vem sendo motivos de 
teorias conspiratórias por estes 
negacionistas criminosos de 
plantão, retroagindo na história 
da humanidade para fins do sé-
culo XIX a XX. 
   Para estes negacionistas e 
seus seguidores, há entendi-
mentos sobre caminhos a serem 
tomados, tais como a utilização 
do artigo 227 da Constituição 
Federal (CF) que diz: “É dever 

da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saú-
de, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade 
e opressão.” 
   Conjuntamente a CF, temos o 
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA) que não deixa espa-
ço para esse tipo de debate 
quando obriga a vacinação das 
crianças, nos casos que são re-
comendados pelas autoridades 
sanitárias e isso inclui Covid-19 e 
suas variações. 
   A recusa por ideologia, filoso-
fia, crença ou religiosidade não é 
justificativa e nem se encontra 
guarida na nossa legislação ou 
entendimento jurisprudencial, 
onde o Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) já se posicionou im-
pondo multa de 3 a 20 salários 
mínimos e até o dobro em caso 

de reincidência. O ECA em seu 
artigo 129, agrava ainda mais, 
chegando a perda da guarda ou 
até o poder familiar. 
   Foram realizados estudos de 
imunizantes em mais de 4 mil 
crianças entre 05 e 11 anos, par-
tiu também do CDC, sigla em in-
glês do Controle e Prevenção 
de Doenças dos EUA que crian-
ças internadas por Covid-19 
não haviam completado as vaci-
nas e aquelas que apresenta-
ram sintomas graves não ha-
viam tomado nenhuma dose do 
imunizante. 
   A criança vacinada não estará 
apenas protegida, mas irá pro-
teger a comunidade em que ela 
vive e automaticamente a imuni-
dade coletiva virá como conse-
quência. 

Por Fred Pinheiro 

Advogado, professor universitá-
rio, ex-secretário de Educação e 
de Segurança Pública do Jabo-
atão dos Guararapes.

EXPEDIENTE
Jornal Mais Jaboatão

Edições 
4 e 5

Ano 
2

Diretor
 Tiago Brito         

(DRT 5274/PE)

Edições: Janeiro/Abril

Peças publicitárias:               
PH Assessoria

Textos
Tiago Brito 

Site
www.maisjaboatao.com

Facebook
 @maisjaboatao 

Instagram
 @maisjaboatao

Telefone: (81) 98758-3709 
(WhatsApp)

E-mail: 
maisjaboatao@gmail.com

Janeiro a Abril/2022

Fundação Perrone empossa nova diretoria

ção de 2022? De quem é a culpa 
de Jaboatão não está como pro-
tagonista no cenário estadual e 
federal, dos políticos ou dos 
eleitores?
  Enquanto isso, palavras como 
"desenvolvimento" e "futuro" são 
repetidas como novidades. Sem 
falar também no termo "renova-
ção". Essas mudanças realmen-
te estão acontecendo?

da sociedade. O fundador do 
Centro Terapêutico, Don Mi-
chele Perrone, enfatizou a im-
portância e a valorização do a-
mor ao próximo e agradeceu a 
todos que contribuem com 
"esta obra de amor".
   O novo presidente, Ubirajara 
Filho, destacou que se sente 
motivado em colaborar cada 
vez mais para o crescimento  
da instituição. 
   "Com imensa felicidade, 
assumi mais uma missão: a 
presidência da Fundação Per-
rone. Um ato de muita confian-
ça e lealdade por parte de toda 
a equipe. A partir de agora, 

prometo me dedicar ainda 
mais como um facilitador para 
o desenvolvimento e trata-

mento de crianças carentes 
com deficiência", afirmou Ubi-
rajara.
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Ubirijara Filho vai ficar à frente da instituição entre 2022 e 2025





"O povo precisa voltar a ter protagonismo em 
Jaboatão e no Cabo de Santo Agostinho"
   Antônio Gabriel Honorato Resende, popularmente conhecido 
como Delegado Resende (União Brasil), conversou com o Mais 
Jaboatão sobre a sua pré-candidatura a deputado federal e o 
cenário político estadual. 
   Terceiro colocado na última eleição do Cabo de Santo 
Agostinho, Região Metropolitana, com mais de 21 mil votos, é 
ferrenho opositor aos grupos políticos das famílias Cabral e 
Gomes na cidade e, também, ao  atual gestor, Keko do 
Armazém. 
   Ele avaliou sobre a situação da administração municipal de 
Jaboatão dos Guararapes e a respeito do quadro "Chutando o 
Balde" que vem percorrendo pelas cidades, mostrando os   
descasos com os cidadãos. 
   Resende é servidor público concursado da Polícia Civil e já foi 
vereador de Carpina. 

Entrevista04

Mais Jaboatão (MJ) - Como 
surgiu o desejo de ser 
prefeito do Cabo de Santo 
Agostinho em 2020? 

Delegado Resende (DR) - 
Surgiu de um chamado, de 
um clamor de libertação e de 
reconstrução da cidade. Um 
município que sofre há mais 
de 40 anos com a dicotomia 
dos grupos Cabral e Gomes. 
Cada um desses teve cinco 
mandatos. 
Hoje, a gestão do prefeito 
Keko do Armazém ficou híbri-
da. Uma mistura de Cabral e 
Gomes, onde o único que não 
governa é o prefeito, colocado 
pela junção de vários ex-
prefeitos que tinham medo do 
Delegado Resende ganhar e 
fazer investigação e auditoria 
das contas, das licitações e 
dos contratos superfaturados.

MJ - Como avalia ter ficado 
em terceiro lugar na eleição 
para prefeito do Cabo? 

DR -Lideramos até 15 dias 
antes do pleito, onde em uma 
reunião, Armando Monteiro 
disse que se não houvesse a 
união de todos, o “ delegado “ 
poderia ser o prefeito e isso 
não seria bom para a velha 
política. Ademais, perdi minha 
esposa cinco dias antes da 
campanha. 
O verde virou o preto do luto e, 
ainda assim, soltaram diver-
sas fakes news e calúnias que 
ela não tinha morrido e, sim, 
fugido para o exterior com 
uma maleta de dinheiro. 
Ela estava entubada, lutando 
pela vida e não podia se 
defender do ataque cruel dos 
grupos Gomes e Keko. Após 
oito dias, veio a notícia do 
óbito no dia 9 de novembro. 
Eles fizeram vídeos, soltaram 
fogos e postagens comemor-
ando a morte de uma mãe de 

família que passou a vida ad-
vogando em defesa das mu-
lheres vítimas de violência! 
 Faltando dois dias para a 
campanha, me bombardea-
ram com fake news, inventan-
do até que eu tinha desistido 
ou me aliado à velha política. 
Enfim, nesse panorama  de 
bombardeio intenso, foi uma 
grande vitória ter mais de 21 
mil cabenses que queriam 
reconstrução e liberdade. 
Foi inédito no Cabo, toda a 
velha política contra uma úni-
ca pessoa. Eles não dormiram 
e, pela primeira vez, houve 
uma eleição de verdade no 
Cabo. Antes, muitas eleições 
eram barganhadas antes de 
acontecer! 

MJ - E a gestão do prefeito 
Keko do Armazém, como 
avalia? 

DR - Péssima, desastrosa, 
sem pulso, perdida e com um 
prefeito nas mãos de emprei-
teiros, empresários e agiotas 
que financiaram a sua campa-
nha. 
Um governo que existe para 
cumprir acordos financeiros 
com empresários que investi-
ram pesado e,  com isso, a 
saúde e a educação ficam su-
cateadas! Sem esquecer da 
segurança municipal, ordena-
da por pessoas sem identida-
de com o Cabo e que não co-
nhecem os problemas da se-
gurança na cidade!

MJ - O que está faltando 
para o Cabo de Santo 
Agostinho desenvolver? 

DR - Romper com essa dico-
tomia das duas famílias que 
governaram há mais de 40 
anos. Trazer emprego, sa-
úde digna e ter gestores que 
gostem de gente e que se in-
comodam em saber que o po-
vo geme de fome. O Cabo es-
tá loteado. 
O cabense hoje vê os empre-

gos da cidade sendo ofereci-
dos a pessoas que nem sa-
bem onde fica o município 
sendo utilizados como moeda 
de barganha aos grupos que 
investiram no dia da campa-
nha do atual desgoverno! 

MJ - Como reage a notícia 
de que o ex-prefeito Lula 
Cabral é pré-candidato a 
deputado estadual? 

DR - Pensei que o enfrentaria 
para deputado federal mas 
como ele foi para deputado 
estadual... Ele seguirá o seu 

Servidor público concursado da Polícia Civil, já foi vereador de Carpina

Foto: Divulgação

"Perdi minha esposa cinco dias antes 
da campanha. O verde virou o preto do 
luto e, ainda assim, soltaram diversas 
fakes news e calúnias que ela não 
tinha morrido e, sim, fugido para o 
exterior com uma maleta de dinheiro"

projeto, enquanto continuarei 
com o meu.

MJ - Em uma entrevista, o 
ex-prefeito Elias Gomes  
pretende disputar a  Prefei-
tura de Jaboatão em 2024. 
Qual a sua opinião? 

DR - Um total retrocesso. Afi-
nal, Elias cometeu quatro er-
ros em 2020: 1) correu de Ja-
boatão com medo da delega-
da; 2) achou que o ex-prefeito 
Lula Cabral não era candidato; 
3) fez algum tipo de acordo 
com Anderson Ferreira por 
baixo dos panos que só os 
dois podem dizer o que foi e 4) 
subestimou a candidatura do 
Delegado Resende, fazendo 
um circo de fake news em um 
blog e com dezenas de seus 
militantes  especialistas em fa-
ke news que, ainda, inacredi-
tavelmente, acreditam em 
Elias.

MJ - O que achou da pré-
candidatura de Anderson 
Ferreira ao Governo de 
Pernambuco. 
 
DR - Uma piada. Basta você 
olhar Jaboatão. Por uma boca 
só, dá o título a ele do pior 
prefeito da história! Para mim, 
ele  tem um empate técnico 
em péssima gestão com Elias 
Gomes. Não é porque o último 
se revelou horrendo que vai se 
trazer de volta o horroroso!  Só 
lembrando que Elias jogou 
duas mil famílias na lama em 

www.maisjaboatao.com
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Entrevista05

Curcurana e perseguiu os 
ambulantes,  além de triplicar 
o IPTU em Jaboatão! Então, 
eles disputam quem é o pior, 
palmo a palmo. O jaboato-
nense vai querer, certamen-
te, uma terceira via porque 
nem  o jurássico e ultrapa-
ssado Elias e nem o An-
derson conseguirão emplacar 
no coração do jaboatonense 
novamente!

MJ - O que está faltando em 
Jaboatão?  

DR - Tudo. Em especial  a 
saúde, segurança e, princi-

palmente, gestão que goste 
de gente e pense nos mais 
carentes.

MJ - O Delegado Resende 
poderia ser essa solução 
para Jaboatão? 

DR - Sou do Cabo mas tenho 
um olhar especial para Jaboa-
tão. Fiz muitas operações e 
grandes prisões no municí-
pio. Entendo que as duas ci-
dades juntas e integradas 
terão uma voz maior e pode-
rão trabalhar em conjunto 
para melhorar a vida das pes-
soas! 

O povo precisa voltar a ter o 
protagonismo em Jaboatão e 
no Cabo. Por isso, estou 
pronto para contribuir com es-
sa nova mudança! 

MJ - Como está sendo o 
diálogo com a oposição de 
Jaboatão, a exemplo de 
Ulisses Tenório? 

DR - Muito gratificante. En-
tendo que se ele (Ulisses) 
tivesse sido o candidato a 
prefeito de Jaboatão, os Fer-
reiras teriam mais trabalho na 
campanha.

MJ - Como tem sido a pré-
candiatura a deputado 
federal, em específico, no 
Cabo e em Jaboatão? 

DR - Tem sido muito gratifi-
cante ser reconhecido como 
um pré-candidato íntegro, 
com posição, que gosta de 
gente e tem sede de justiça. O 
povo necessita de ajuda e 
precisa de governantes  que 

Resende obteve mais de 21 mil votos na eleição do Cabo de Santo Agostinho em 2020, ficando em 3º lugar

"O jaboatonense vai querer, certamen-
te, uma terceira via porque nem o 
jurássico e ultrapassado Elias e nem o 
Anderson conseguirão emplacar no 
coração do jaboatonense novamente"

priorizem a valorização da fa-
mília, saúde e empregos como 
forma de melhoria da condi-
ção humana.

MJ - E a pré-candidatura de 
Miguel Coelho a governa-
dor. O Estado precisa de 
renovação?

DR - Sim. Miguel representa 
um freio de arrumação na ba-
gunça que está aí. Entendo 
que ele vai trazer o povo como 
protagonista em uma recons-

Foto: Divulgação

trução de Pernambuco! 

MJ - E o quadro Chutando o 
Balde. Como está sendo 
essa iniciativa? 

DR - Muito gratificante o povo 
ligar, chamar e clamar por so-
corro.
   O Chutando o Balde virou 
um sucesso e, aonde vamos, 
somos reconhecidos pelo 
combate ao descaso que as 
péssimas gestões fazem! 
São produzidos vídeos curtos 
de, no máximo , dois minutos, 
interagindo com o povo. 
   O sucesso do quadro deve-
se à Deus, em primeiro lugar 
e, depois, ao povo que se 
identificou com o Chutando o 

"Sou do Cabo mas 
tenho um olhar es-
pecial para Jaboa-
tão... Entendo que 
as duas cidades 
juntas e integra-
das terão uma voz 
maior... Por isso, 
estou pronto para 
contribuir"

www.maisjaboatao.com
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Coluna Mais 
Política

Pergunta...
Na eleição para deputado es-
tadual em 2018, Neco obteve 
exatos 11.697 votos  em Ja-
boatão, ficando na quarta co-
locação entre os mais vota-
dos. Para o pleito deste ano, 
qual será a sua movimentação 
política?

   A Câmara de Jaboatão 
conta com dois novos parla-
mentares. No mês de feverei-
ro, Totô Junto com o Povo 
(Republicanos) assumiu o 
mandato após o Tribunal Re-
gional Eleitoral de Pernambu-
co (TRE-PE) ter determinado 
o afastamento do vereador 
Eduardo Gomes do Nasci-
mento (Didinho), em janeiro, 
por abuso de poder econômi-
co na campanha de 2020.
   Já no mês de abril, Josué da 
Harpa (PSC) foi empossado 
vereador após Jacinta (PSC) 
assumir a titularidade da Se-
cretaria de Assistência Social 
do município.
 JAILTON - Com o afasta-
mento de  Jacinta, que tam-
bém ocupava a 1ª vice-presi-
dência, os parlamentares ele-

Totô Junto com o Povo e Josué da Harpa integram, agora, os 27 
vereadores da Casa Vidal de Negreiros

geram por unanimidade o ve-
reador Jailton Batista (PL) pa-
ra ocupar a vaga. Com forte 
atuação nos Curados, a lide-
rança política já foi presidente 
da Câmara e está em seu ter-
ceiro mandato.
 CONCURSO - No dia 15 de 
maio, será realizado o con-
curso para a Câmara de Vere-
adores. Ao todo, são 33 vagas 
para os cargos de Nível Médio 
e Superior.

Foto: Divulgação

Jailton assume 1ª vice-presidência

Mano Medeiros reforça "continuidade de legado em Jaboatão"

   O prefeito do Jaboatão dos 
Guararapes, Mano Medeiros 
(PSC), reforçou o "trabalho de 
continuidade ao legado deixa-
do pelo ex-prefeito Anderson 
Ferreira (PL)" que renunciou 
ao cargo no início de abril para 
disputar o Governo de Per-
nambuco.
   "Muitas obras estão acon-
tecendo. Nossa Prefeitura es-

Câmara de Jaboatão com 
novos parlamentares
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Elias Gomes  
anuncia pré-
candidatura

Defesa

 O ex-vereador de Jaboa-
tão e coodenador do Mo-
vimento Popular Pernam-
buco Que Nós Queremos, 
Fernando Moreira, tem 
mobilizado a cidade de 
Bezerros para entregar o 
Residencial Jurema que 
vem se arrastando há seis 
anos.

Disposição

Foto: Divulgação

Daniel Alves confirma 
eleição para estadual

   Segundo colocado na últi-
ma eleição de Jaboatão  e 
ex-vereador, Daniel Alves, 
anunciou sua pré-candida-
tura a deputado estadual 
pelo PV, partido presidido 
pelo pré-candidato a depu-
tado federal, Clodoaldo Ma-
galhães. 
   Filiado anteriormente ao 
MDB, do deputado federal 
Raul Henry, optou por sair 
da sigla e testar o seu nome 
nas urnas mais uma vez pa-
ra a Assembleia Legislativa 
de Pernambuco (Alepe).
   "Juntando os jaboatonen-
ses para esse novo desafi-
o", destacou Alves.
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Maira Villar 
disputa para 
Federal
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tá com o caixa equilibrado, re-
cursos em caixa para execu-
tar varias ações, a exemplo 
da requalificação da orla, do 
Parque da Cidade e da nossa 
maternidade que já foi entre-
gue a primeira etapa. Com 
certeza, nesses próximos a-
nos, muitas obras serão inau-
guradas", afirmou Mano Me-
deiros.Gestor prometeu entrega de obras

Foto: PMJG/Assessoria de Imprensa

Foto: Divulgação

   O ex-prefeito de Jaboatão e 
do Cabo de Santo Agostinho, 
Elias Gomes (MDB), realizou 
o lançamento da sua pré-can-
didatura a deputado federal. 
   No município do Cabo, o e-
vento foi prestigiado pelo de-
putado federal André de Pau-
la; presidente estadual do 
MDB e deputado federal, Raul 
Henry; prefeito do Cabo, Keko 
do Armazém; ex-deputado fe-
deral, Betinho Gomes e o pre-
sidente da Câmara do Cabo, 
vereador Ricardinho. 
  Gomes também foi secretá-
rio de Justiça do Estado, ad-
ministrador de Fernando de 
Noronha e deputado estadual.

   Maira Villar anunciou con-
correr uma vaga para  depu-
tada federal pelo Partido Ver-
de (PV). "Pretendo construir 
uma nova história como pré-
candidata a um mandato fe-
deral, levando as pautas do 
desenvolvimento sustentá-
vel, da cidadania, da demo-
cracia, da justiça social, da di-
versidade entre outras", es-
creveu nas redes sociais.
   Na última eleição de Jabo-
atão, Maira ficou na terceira 
colocação com 19.899 votos. 
Com esse resultado, se tor-
nou mais um nome contra a 
atual gestão municipal, admi-
nistrada por Mano Medeiros.
.
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  O ex-vereador de Jaboa-
tão, Eliezer Costa (União 
Brasil), vai disputar para 
deputado federal. Na elei-
ção municipal de 2012, fi-
cou na terceira colocação 
com mais de 16 mil votos.

F
o

to
: D

ivu
lg

a
çã

o

Representar...
O jaboatonense Zé Carlos 
Campos (Republicanos) vai 
concorrer para deputado fede-
ral.

...Jaboatão 
Com passagens em algumas 
gestões municipais, Campos 
vai participar de mais uma 
eleição para representar a 
cidade em Brasília.

Foto: Divulgação

Cidadão... 
O jornalista Diego Perez rece-
beu o título de Cidadão Jaboa-
tonense. A proposta, de auto-
ria do  vereador Júnior da Far-
mácia (PROS), foi aprovada 
por unanimidade pelos parla-
mentares. 
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Em busca... 
O presidente da Câmara de 
Jaboatão, Adeildo da Igreja 
(PL), é o candidato da Família 
Ferreira para deputado esta-
dual. 

...De resultado
Nas eleições de 2018, o depu-
tado Manoel Ferreira (PSC) 
foi o segundo mais votado em 
Jaboatão com mais de 18 mil 
votos. Esse resultado será re-
petido com Adeildo?
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Dia a Dia

Coluna Mais 
Jaboatão

Posse...
Mais de 260 títulos de legitima-
ção fundiária foram entregues 
às famílias do Córrego do Ba-
laio e do Sítio Bananeiras, em 
Jaboatão. A iniciativa faz parte 
do programa municipal de ha-
bitação “Agora é Meu”.

Falta ...
No final de março, o Instituto 
Trata Brasil anunciou o ran-
king do serviço de sanea-
mento básico das 100 maiores 
cidades brasileiras. 

Yasmim é a primeira menina 
que nasce no Centro de Parto 
de Jaboatão

   No dia 19 de abril, Yasmim 
Mikaelly Ferreira dos Santos 
foi a primeira menina que nas-
ceu no Centro de Parto Nor-
mal (CPN) do Complexo Ma-

terno Infantil Rita Barradas, 
desde que a unidade foi inau-
gurada pela Prefeitura do Ja-
boatão dos Guararapes. 
   A criança nasceu medindo 

A criança nasceu medindo 51 centímetros e pesando 3,8 kg
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Aumento...
Foi sancionada a lei que con-
cede aumento salarial de 
10,38% aos servidores efeti-
vos de Jaboatão. 

www.maisjaboatao.com

Foto: PMJG/Assessoria de Imprensa

...Dos servidores
O aumento foi incluído na fo-
lha de pagamento do mês de 
abril e contempla 4.691 funcio-
nários ativos e aposentados.

...Saneamento
Em Pernambuco, os municí-
pios do Recife e de Jaboatão 
estão entre os piores do Nor-
deste.

Tecnologia...
Tecnologia 5G de internet e te-
lefonia móvel chegará a Jabo-
atão em 2023. O investimento 
será realizado por meio de um 
acordo de cooperação técnica 
com a Brisanet.  A empresa 
cearense é a maior Prestadora 
de Pequeno Porte do Brasil.

51 centímetros e pesando 3,8 
kg. A mãe, Hanna Ester Fer-
reira da Silva, chegou ao CPN 
já em trabalho de parto e deci-
dida ter a filha de forma natu-
ral.
   Já no dia 12 do mesmo mês, 
nasceu, às 3h24, a primeira 
criança da unidade. Luiz Ale-
xandre veio ao mundo pesan-
do 3,3 kg e com  48 cm.

ESTRUTURA - Situada no 
bairro de Sucupira, a unidade  
possui 10 quartos destinados 
ao atendimento a gestantes 
de risco habitual e capacida-
de para realizar cerca de 150 
partos por mês.
   A unidade foi construída em 
uma área de 1,4 mil metros 
quadrados, equipamentos 
modernos, com suítes indivi-
duais, smart-tvs, banheira, 
área de deambulação e con-
forto para as gestantes e fa-
miliares. 

INVESTIMENTO - A atual 
gestão investiu cerca de R$ 
4,2 milhões para a constru-
ção do equipamento munici-
pal.

   O Sindicato dos Trabalha-
dores em Educaça ̃o do Jabo-
atão dos Guararapes (Sin-
proja) celebrou o reajuste de 
36% com repercussão na car-
reira, a partir do mês de abril. 
   O valor está acima do Índice 
do reajuste do Piso Nacional 
do Magistér io que é de 
33,24% e foi aprovado por 
unanimidade durante Assem-
bleia Geral promovida pelo 
sindicato com a participação 
da categoria, no início de mar-
ço.
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A mãe, Hanna Ester da Silva, chegou ao CPN em trabalho de parto

Reajuste dos 
professores

Empossada nova diretoria da 
OAB Jaboatão

   No final de abril, o presidente 
da Ordem dos Advogados de 
Pernambuco (OAB-PE), Fer-
nando Ribeiro Lins, ao lado da 
vice-presidente, Ingrid Zane-
lla, deu posse à nova mesa 
diretora da OAB Jaboatão dos 
Guararapes. 
   A diretoria é formada pela 
presidente Ana Maria Firmino; 
pelo vice-presidente Fábio 

Jacob; pela secretária-geral 
Marília Velozo; pelo secretá-
rio-adjunto Eliakim Arandas e 
pelo tesoureiro Reginaldo Tei-
xeira. 
   Durante o evento, que reu-
niu personalidades do meio 
jurídico, conselheiros e presi-
dentes das Comissões tam-
bém foram empossados.

Nova via de acesso à BR-232
   Foi entregue em Jaboatão 
dos Guararapes uma nova via 
de acesso à BR-232, que pas-
sa a ser opção aos motoristas 
que seguirão para a região do 
Agreste pernambucano.  
   A Avenida Adelina Lacerda 
Beltrão, com 2,5 km de exten-
são, tem início na PE-07, em 

Jaboatão Centro, e vai até a 
rodovia federal, nas proxi-
midades da divisa com o 
município de Moreno. 
   Ao todo, o acesso recebeu 
um investimento de R$ 8 
milhões e foi construído no 
acesso à Usina Bulhões. 

Foto: PMJG/Assessoria de Imprensa

Foto: PMJG/Assessoria de Imprensa

Foto: Sinproja/Assessoria de Imprensa
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Geral08

Coluna De
Tudo

Laboratório... 
O laboratório Edmar Victor a-
bre a sua primeira unidade, 
em Jaboatão, no The Garden 
Open Mall, em Piedade. No lo-
cal, são realizados exames e 
consultas médicas. 

Novidade... 
O Shopping Guararapes con-
ta com mais uma novidade: 
espaço com carregadores elé-
tricos para este tipo de veícu-
lo. A estrutura está no térreo 
do Edifício garagem, ao lado 
da portaria E.

Delivery... 
O Dom Spettus, em Jaboatão 
Centro, lançou o delivery. 
Além de solicitar pelo site, o 
cliente também pode fazer a 
retirada do pedido no loca. O  
link: www.domspettus.com.br.

... Dom Spettus
O serviço atende em um 
perímetro de 12 quilômetros 
em linha reta que chega  pró-
ximo ao Aeroporto e no Barro, 
situados no Recife. Em Jaboa-
tão, vai até o Conjunto Marcos 
Freire. 

Das cinco unidades anunciadas, a primeira será construída no bairro de Jardim Jordão, às 
margens da BR-101

Novo Atacarejo vai gerar 250 empregos 
diretos em Jaboatão

Foto: Grupo Petrópolis/Divulgação

Villa Garden..
Outra opção de gastronomia e 
de lazer em Jaboatão Centro é 
o Boteco Villa Garden, na 
Avenida General Manoel 
Rabelo, nº1804.

   Jaboatão dos Guararapes 
ganhará cinco lojas do Novo 
Atacarejo e a primeira entra 
em funcionamento no prazo 
de 120 dias, a partir de abril, 
no bairro de Jardim Jordão, às 
margens da BR-101. 
   As obras iniciaram com um 
investimento de R$ 30 mi-
lhões. A previsão é que, até o 

    Com informações do G1 PE 
- O Fridda Café de Candeias é 
a única representante de Ja-
boatão dos Guararapes na sé-
tima edição do  Recife Coffe. 
Ao todo, são 30 cafeterias que 
também estão distribuídas 
nos municípios de Olinda e 
Recife. O evento segue até 30 
de junho.
   O cliente pode encontrar, em 
cada um dos estabelecimen-
tos, uma "sugestão do baris-
ta", composta por um café, um 
salgado e uma sobremesa, ao 
preço fixo de R$ 34,90. 
   A sugestão do Fridda é: Café 
coado, com notas cítricas e de 
chocolate; "Po’Boy sand-
wich", de camarão, bolo domi-

Estabelecimento funciona na Rua Antônio Ferreira Campos, nº4366

tila (bolo cocada brúlle). 
   Assim como todas as “su-
gestões dos baristas” são fei-
tas com café especial ou de 
especialidade, que são os 
grãos livres de impurezas e 
defeitos e, por isso, conside-
rados de maior qualidade. A 
iniciativa é organizada pela 
Associação dos Empresários 
de Cafeterias de Especialida-
des de Pernambuco (ASCA-
PE). 

Serviço

Fridda Café Candeias
Endereço: Rua Antônio Fer-
reira Campos, nº 4366, em  
Candeias.

   A Prefeitura do Jaboatão 
anunciou que a robótica se-
rá introduzida no currículo 
das escolas. Coordenado-
res e professores já inicia-
ram o curso de formação. 
Todo o conhecimento será 
repassado aos mais de 57 
mil estudantes do 1º ao 9º 
ano do  Fundamental.

Robótica
Fridda Café Candeias 
representa Jaboatão no 
Recife Coffe

Janeiro a Abril/2022
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A previsão é que o grupo entregue a primeira unidade no mês de agosto e as outras quatro até o ano de 2023

final do ano, o grupo inicie a 
construção da segunda unida-
de e, em 2023, entrem em o-
peração as outras três.
   O empreendimento vai gerar 
250 empregos diretos e mais 
de dez mil indiretos. Está em 
processo a seleção para pre-
enchimento das vagas, com 
prioridade para trabalhadores 

que residem no município. Na 
loja de 4 mil m², serão comer-
cializados produtos de limpe-
za, alimentos, automotivos, 
de mercearia, bebidas, de pa-
daria com produção própria, 
entre outros.        
   Já o estacionamento, con-
tará com capacidade para 
300 vagas.

Influencer

  O difital influencer de Jabo-
atão, Rodrigo Nasy, vem se 
destacando em narração do 
"x1", nova modalidade de 
futebol onde participam um 
jogador de linha e um golei-
ro em cada time. Morador 
do bairro de Prazeres, o ja-
boatonense tem participado 
de diversos eventos de vár-
zea de Pernambuco e de 
outros estados. Esse seu 
novo trabalho vem sendo 
realizado  desde 2019.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Imagem: Divulgação

Foto: Divulgação/Internet

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação/Internet

Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa



Quais os impactos do etarismo para a saúde e 
qualidade de vida?
   O etarismo, preconceito que 
se baseia na idade para supor 
o grau de capacidade do indi-
víduo, é um dos responsáveis 
pela alta taxa de depressão 
na faixa da população de 60 
anos ou mais, além de su-
portar preconceitos acerca da 
população madura.
   Segundo a Pesquisa Nacio-
nal de Saúde, realizada em 
2019 pelo IBGE, os idosos o-
cupavam o primeiro lugar no 
ranking de casos de depres-
são; cerca de 13% da popula-
ção entre os 60 e 64 anos são 
acometidos pela doença. 
   Apesar do natural envelheci-
mento da população, que já 
representa um quinto dos 
brasileiros conforme estudo 
do Dieese (Departamento In-
tersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos), os 
exemplos da prática do etaris-
mo estão em abundância na 
rotina da sociedade. 
   Por exemplo, quando uma 
pessoa idosa está na fila do 
caixa eletrônico é comum que 
os demais prefiram uma fila 
mais longa, a esperar que ele 
utilize o equipamento, partin-
do da suposição que a pessoa 
madura terá dificuldades em 
lidar com o sistema. 
   Acredita-se que os impactos 
do etarismo vão muito além 
do convívio social. Na prática, 
há consequências relaciona-
das ao aumento do risco de 
violência, abuso físico e finan-

ceiro, além de outras restri-
ções. 
   O etarismo possui, portanto, 
impactos profundos no bem-
estar e na saúde do idoso. Afi-
nal, ao ter a sua capacidade e 
competência questionadas, a 
pessoa idosa passa a sentir a-
inda mais receio de realizar 
funções do cotidiano e tende a 
ratificar o preconceito, apre-
sentando, assim, maior dificul-
dade de se recuperar, de-
monstrar sua capacidade e a-
tuar na plenitude de suas ca-

pacidades. 
   O etarismo, portanto, corro-
bora com o distanciamento 
entre gerações, mantendo o i-
doso à margem da socieda-
de. Conclui-se, então, que di-
minuir o indivíduo devido à 
faixa etária gera impactos no 
âmbito social, econômico, fí-
sico e psicológico. 

Segundo o profissional, os resultados vão além do convívio social 

Bem Estar
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Jaboatão 
inicia 
aplicação de 
doses de 
reforço no 
público acima 
de 60 anos

A recomendação, de acordo 
com a Secretaria Municipal de 
Saúde, é que o intervalo seja 
de quatro meses depois do 
primeiro reforço

Saúde09

Coluna Mais
Saúde

Cão... 
A Arena Cão Terapia, instala-
da no Parque da Cidade, em 
Prazeres, iniciou as atividades 
de forma pioneira no Estado 
com o objetivo de acolher cri-
anças de 2 a 7 anos diagnosti-
cadas com Transtorno do Es-
pectro do Autismo (TEA).

Vacina... 
Em Jaboatão, foi iniciada a va-
cinação aos alunos da Rede 
Privada de Ensino para com-
bater à Covid-19. 
 

... Escola privada
A ação tem como objetivo va-
cinar todos os estudantes que 
tenham entre 5 e 11 anos. 

Foto: PMJG/Assessoria de Imprensa

   A Prefeitura do Jaboatão 
dos Guararapes começou a 
segunda dose de reforço da 
vacinação dos idosos com 
idade a partir de 60 anos con-
tra a Covid-19. O público-alvo 
é estimado em 31.061 pes-
soas de 60 a 64 anos.  

   A recomendação, de acordo 
com a Secretaria Municipal de 
Saúde, é que o intervalo seja 
de quatro meses depois do pri-
meiro reforço. Não é necessá-
rio agendamento para segun-
da dose e/ou dose de reforço. 
   Os pontos de atendimento 
funcionam, de segunda a sex-
ta, das 8h30 às 17h, na área 
externa do Shopping Guarara-

pes (Piedade), na Casa da 
Cultura (Jaboatão Centro), 
na Igreja da Fé (Cavaleiro), 
na Policlínica Manoel Ca-
lheiros (Curado) e no Centro 
Cultural Miguel Arraes (Pra-
zeres). 
   Há ainda mais um local de 
vacinação, na parte interna 
do Shopping Guararapes, 
das 17h às 20h.

O público-alvo na é estimado em 31.061 pessoas de 60 a 64 anos

Foto: Chico Bezerra/PMJG
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Instituto... 
O Grupo Instituto de Olhos 
Fernando Ventura abriu unida-
des em Boa Viagem e Jaboa-
tão. Este segundo município, 
os atendimentos são realiza-
dos no The Garden Open Mall, 
em Piedade.

... De olhos
As novas filiais dão sequência 
à fase recente de expansão da 
instituição. As outras três uni-
dades estão distribuídas nas 
cidades de Olinda, de Paulista 
e do Recife.

...Terapia 
O local funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 14h, 
com capacidade para 200 
atendimentos por mês. A equi-
pe é composta por psicólo-
gos, fisioterapeutas, terapeu-
tas ocupacionais, fonoaudió-
logos e adestradores.

Janeiro a Abril/2022
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Foto: Divulgação

Por Elexsandro Araújo 
Fisioterapeuta 
Gerontologista CREFITO 
214501-F



Cultura

Coluna Nossa 
Cultura

Aria Social... 
O Aria Social foi outra institui-
ção que recebeu o reconheci-
mento. Desde 2004, promove 
ações de arte-educação para 
crianças e jovens em vulnera-
bilidade social.

...Do Rock
Marcy Lima e Bruno Diniz, da 
Dusk Produções, promove-
ram a 6ª edição do Yapoatan 
Rock. As apresentações a-
conteceram de forma virtual e, 
entre os convidados, partici-
pou o agitador cultural Roger 
de Renor.

...Valdeck Farias
Entre os homenageados está 
a Companhia de Dança Val-
deck Farias. Um dos precurso-
res da "Dança da Boneca", o 
jaboatoense possui várias 
premiações e participações 
em programas de TV.
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   Do bairro de Jaboatão 
Centro, Karolyne Stéfany Ro-
drigues, também conhecida 
como "Oxe Karol", de 21 anos, 
é uma das digitais influencers 
que vem representando a ci-
dade.  
   A sua descoberta nas redes 
sociais aconteceu há dois 
anos quando fez um vídeo 
sobre os principais pontos de 
Jaboatão. Com a repercus-
são, começaram os pedidos 
de novas gravações e de par-

cerias.
   Em 2020, Karol decidiu dar 
um tempo, devido aos ata-
ques sofridos pelos internau-
tas, também chamados de 
"haters". No início de dezem-
bro do mesmo ano, voltou em 
grande estilo com o lança-
mento do filme "Vem Karol" 
sob a direção do jaboatonen-
se Chris Oliver. 
   Segundo ela, foi uma forma 
de trazer à tona o que passou 
mas com um tom suave,  "de 
mostrar às pessoas que 
passam por isso que tudo vai 
ficar bem". A produção cine-
matográfica está disponível 
na página do Youtube da  
Badoque Produções.

Além dos conteúdos nas redes sociais, lançou o filme "Vem Karol"

Problema 
continua

   Ao Mais Jaboatão, artesãos 
denunciaram que o piso de 
madeira em frente à loja cola-
borativa da Economia Solidá-
ria de Prazeres continua que-
brado. No final de março, o 
portal de notícias publicou 
uma matéria a respeito de um 
acidente envolvendo uma 
idosa que caiu ao entrar no 
estabelecimento.
   Segundo depoimentos, os 
problemas de falta de manu-
tenção são recorrentes nas 
três unidades (Prazeres, Ca-
valeiro e Jaboatão Centro), de 
responsabilidade do Governo 
Municipal.
   "As tábuas estão podres, 
muito lixo embaixo do piso, 
mosquito e o risco de uma 
pessoa se acidentar é grande, 
algo que já aconteceu", disse 
um artesão.
   O Mais Jaboatão enviou 
uma nota de resposta à Pre-
feitura do Jaboatão dos Gua-
rarapes.
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Sua descoberta nas redes 
sociais aconteceu há dois 
anos quando fez um vídeo 
sobre a cidade

Jaboatão da Gente

Quer que a sua foto seja publicada na próxima edição do jornal? 
Envie para o e-mail: maisjaboatao@gmail.com.

Foto: Mauro FilhoColônia dos Padres, em Vila Rica

Jaboatonense  
participa de 
reality show

   Entre os participantes da no-
va  edição do programa No Li-
mite, da TV Globo, dois são de 
Pernambuco. Clécio Barbosa, 
de 44 anos, de Jaboatão dos 
Guararapes e Ninha Santia-
go, de 33 anos, de Ipojuca.
   Clécio é engenheiro civil e 
trabalha com segurança de 
barragens. Nasceu em Jabo-
atão mas a sua infância foi no 
município de Moreno. Atual-
mente, reside na capital per-
nambucana, Recife. 
   Outro nome da cidade que 
participou de reality show foi 
Gil do Vigor, no Big Brother 
Brasil (BBB) 2021, dono dos 
bordões: "estou indignado"  e  
"o povo todo fazendo cachor-
rada".

O artista jaboatonense Allan 
Carlos participou do 11° Prê-
mio da Música de Pernambu-
co que ocorreu no final de 
abril, no Cinema São Luiz, Re-
cife. O cantor e compositor te-
ve dois álbuns indicados nas 
categorias: MPB (Mais de 
Mim) e Cantor de Forró (São 
João Sim). Os projetos musi-
cais foram publicados nas 
edições anteriores do Jornal 
Mais Jaboatão.

Allan Carlos A Força da Paixão

Neste ano, a Paixão de Cristo 
dos Guararapes foi realizada 
em forma de filme por meio do 
longa “A Força da Paixão”. 
Foram realizadas exibições 
no Cineteatro Samuel Cam-
pelo, em Jaboatão Centro. Já 
no Parque da Cidade, em Pra-
zeres, aconteceu em formato 
híbrido (parte  em vídeo e ou-
tra encenada ao vivo). A dire-
ção é do jaboatonense Geral-
do Dias.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Assessoria de Imprensa

...Ao Hip Hop
O rapper e produtor cultural 
Cláudio Ferreira, conhecido 
como SR. KBÇA, realizou a 
12ª edição do Festival Viaduto 
Prazeres Hip Hop em formato 
online.

Imagem: Divulgação

Homenagem... 
Em celebração ao Dia Inter-
nacional da Dança, a Câmara 
de Vereadores do Recife 
reconheceu 49 grupos. A ini-
ciativa foi da vereadora Cida 
Pedrosa.

Foto: Assessoria de Imprensa

Foto: Reprodução/Divulgação

Digital 
influencer 
jaboatonense 
Oxe Karol
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