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Despejo de esgoto na praia de
Candeias com os dias contados
Serão implantados 280 metros de canaletas e 500 metros de tubulação. Com a conclusão dos serviços, os esgotos domésticos lançados nas 
canaletas e galerias de águas pluviais serão direcionados para o sistema de macrodrenagem, de responsabilidade da Compesa

         

Em plena pandemia, salários de servidores públicos
de Jaboatão ganham reajuste de até 110%       
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Prefeito continua mexendo no xadrez
chamado Câmara de Vereadores
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Edição da Paixão dos Guararapes
em novo formato
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Mais Jaboatão lança
jornal versão digital

Periódico terá publicação bimestral, disponível gratuitamente, sobre os principais fatos da cidade

Renovação da Câmara de Jaboatão dos Guararapes e a participação feminina na política

02 Destaques MAR/2021

gram). Serão divulgados conteú-
dos interativos, de fácil leitura, 
evidenciando os principais aconte-
cimentos do município. “O Mais 
Jaboatão é um conjunto de ações 
para valorizar a nossa terra. E a 
publicação desse jornal é o  avanço 

de mais uma etapa para proporcio-
nar maior interatividade do cidadão 
com os nossos meios de comunica-
ção. Em cada edição, traremos 
novas parcerias, sempre em busca 
de inovação”, celebrou o diretor do 
Mais Jaboatão, Tiago Brito.

sua presença no meio digital e o 
acesso à informação sobre a 
cidade. Disponível gratuitamen-
te, o periódico será publicado a 
cada dois meses, disponível em 
todas as plataformas do Mais 
Jaboatão (site, Facebook e Insta-

A partir de agora, os internautas 
terão mais um meio de comunica-
ção para estar informado sobre 
Jaboatão dos Guararapes. O Portal 
Mais Jaboatão lança a primeira 
edição do  jornal, na versão online, 
com a proposta de ampliar 

Em fevereiro, após reforma admi-
nistrativa no Governo Municipal, a 
suplente Jeane Cândido (PTB) 
ocupou uma cadeira na Casa Vidal 
de Negreiros. O vereador Jorge 
Júnior (PTB) foi chamado para 
fazer parte do quadro de secretá-
rios da Prefeitura. Agora, o Legisla-
tivo conta com duas mulheres. 
Mesmo com o percentual baixo, o 
espaço feminino dobrou em rela-
ção a legislatura anterior 

(2016-2020) com a então vereadora 
Irmã Babate (PSB). Apesar de alguns 
avanços conquistados pelas mulhe-
res, a exemplo do que aconteceu 
em Jaboatão, ainda há muitos desa-
�os e paradigmas a serem quebra-
dos, sobretudo, em ampliar a parti-
cipação das mulheres nesses espa-
ços políticos. E não apenas isso. 
Incentivar o debate sobre investi-
mentos e políticas públicas para o 
segmento.

 Vereadores de Jaboatão dos Gua-
rarapes ganhou destaque. E 
merece reconhecimento. Na 
eleição do ano passado, a Casa 
Vidal de Negreiros obteve uma 
renovação de 62,9%. Esse percen-
tual representa a troca de 17 
novos parlamentares dos 27 que 
estão exercendo o mandato 
durante o período de 2021 a 2024. 
Desse total, apenas uma mulher 
foi eleita, Jacinta Silva (PSC). 

Desde o século XX, com o proces-
so de industrialização, a mulher 
tem buscado o seu protagonismo 
no mercado de trabalho e na 
sociedade. Ao longo das décadas, 
a participação feminina expandiu 
em áreas que até então eram de 
predominância masculina e tem 
aumentado a sua participação no 
cenário político.  Apesar de estar 
distante do desejado, a represen-
tatividade das mulheres na 
Câmara de
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Amauri Cândido está nomeado 
como assessor técnico, na Secretaria 
Especial de Regionalização da 
Gestão, desde o dia 16 de fevereiro.

 foi para que a esposa do ex-verea-
dor Amauri Cândido, Jeane Cândi-
do (PTB), assumisse uma das 27 
cadeiras do Legislativo. Para acon-
tecer essa movimentação, o prefei-
to “convidou” o parlamentar para 
�car à frente de uma pasta na sua 
gestão. Com a cadeira deixada por 
Jorge, Jeane, que é suplente, assu-
miu.  

O prefeito de Jaboatão dos Guarara-
pes Anderson Ferreira (PL) continua 
mexendo no xadrez chamado 
Câmara de Vereadores. A peça da 
vez foi o vereador eleito Jorge Júnior 
(PTB), nomeado secretário do Traba-
lho, Quali�cação e Empreendedo-
rismo, publicado no Diário O�cial do 
dia 17 de fevereiro. Nos bastidores 
da política, essa mudança 

dos 27 vereadores da Casa contam 
com aumento de 26%. Passou de 
R$ 15 mil para R$ 18.991,68. Já o 
prefeito, o reajuste foi de 26%, de R$ 
18.038,32 para R$ 22.789,36. O 
mesmo percentual, de 26%, foi para 
o vice-prefeito, que passou de R$ 
15.332,30 para R$ 19.370,82. Já os 
salários dos secretários municipais 
aumentaram de R$ 13 mil para R$ 
16.424,20. Enquanto os secretários 
legislativos, os proventos tiveram o 

maior reajuste dos cargos públicos, 
com incremento de 110%. Os salá-
rios de R$ 7,8 mil mudaram para R$ 
16.424 mil. As informações estão 
publicadas no Diário O�cial do dia 
15 de janeiro.

Com informações do G1 PE - 
Mesmo com a crise �nanceira e 
sanitária provocada pela pandemia 
do novo coronavírus, a Câmara de 
Vereadores de Jaboatão dos Gua-
rarapes aprovou, em setembro de 
2020, o aumento das remunera-
ções do prefeito, vice-prefeito, 
secretários municipais e legislati-
vos e vereadores. Com a decisão, os 
reajustes começaram a vigorar 
nesta legislatura. Agora, os salários  

Já o deputado Raul Henry, precisará 
ampliar suas bases para continuar na 
Câmara Federal, pois, não haverá 
coligação. E Daniel pode ser o princi-
pal puxador de votos da sua campa-
nha na segunda maior cidade de 
Pernambuco com cerca de 700 mil 
habitantes. Em 2018, Henry obteve 
1.879 mil votos em Jaboatão dos 
87.585 mil conquistados.

O ex-vereador e presidente munici-
pal do MDB, Daniel, se tornou uma 
das principais lideranças da oposi-
ção no município. Com o seu nome 
mais conhecido pós-eleição, o jabo-
atonense continua se reunindo com 
diversos grupos e lideranças, além 
de continuar ativo nas redes sociais, 
se fortalecendo para ocupar uma 
vaga na Assembleia Legislativa de 
Pernambuco em 2022.

Questionado por ter sido candida-
to a prefeito de Jaboatão dos Gua-
rarapes nas eleições de 2020 
durante o seu primeiro mandato 
na Câmara de Vereadores, Daniel 
Alves (MDB), ¬�cou em segundo 
lugar e surpreendeu com exatos 
81.827 mil votos, apesar de não ter 
recebido pleno apoio do diretório 
estadual, presidido pelo deputado 
federal Raul Henry (MDB).

Daniel Alves fortalece o seu
nome para 2022

 Prefeito faz mais uma jogada na Câmara de Vereadores

Salários dos cargos públicos ganham reajuste de até 110%

Jaboatanense obteve quase 82 mil votos na eleição para prefeito ano passado

Jorge Júnior assume pasta na área de trabalho e quali�cação

O salário do vereador passou de R$ 15 mil para mais de R$ 18 mil 
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Recife...
Em fevereiro, a Folha de Pernambuco/I-

pespe divulgou uma pesquisa onde 65% 

dos recifenses aprovaram a gestão de 

João Campos (PSB).

....Jaboatão
E se fosse realizada uma pesquisa em 
Jaboatão para avaliar a gestão de Ander-
son Ferreira (PL), quanto seria a aprova-
ção?

O que aconteceu...
Após quatros anos de ter sido de�agrada, 

o que aconteceu com as investigações da 

Operação Caixa de Pandora?

...Com a Caixa de Pandora
O esquema de desvio de verbas públicas 

envolveu 19 dos 27 vereadores e funcioná-

rios-fantasmas.

E com os vereadores...
Dos parlamentares envolvidos com a Caixa 

de Pandora, quatro foram reeleitos para a 

Câmara de Vereadores, nesta legislatura.

Após a eleição... 
O diácono Marcos Brito (MDB) ampliou 

sua visibilidade política após ter concorri-

do uma vaga na Câmara de Vereadores de 

Jaboatão.

...O trabalho continua
O religioso, que possui experiência na área 

social pretende fortalecer, ainda para este 

ano, ações que visem o desenvolvimento 

humano.

Pergunta:
Apesar de toda a estrutura �nanceira e 

política, Anderson Ferreira (PL) foi reeleito 

com apenas 54,28%. Será que, com esse 

baixo percentual de votos, ele vem 

mesmo candidato a governador?

 (Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação/Internet)

Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa

 (Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa)

Líder da oposição na Câmara, na legislatura anterior, Alves foi um dos principais �scalizadores do prefeito Anderson Ferreira (PL) e protagonista de grandes embates 

(Foto: Assessoria de Imprensa/Divulgação)

(Foto: Arquivo pessoal/Divulgação)

(Foto: Marlon Costa/Pernambuco Press)



A suplente Jeane Cândido assume uma cadeira e se junta a vereadora Jacinta Silva para representar o segmento

Mulheres dobram espaço
na Câmara de Jaboatão

Eleições anteriores

Eleita com 1.835 votos, a vereadora Jacinta Silva (PSC) se tornou a 1ª vice-presidente Jeane (PTB) a�rma que representará as jaboatonenses e contribuirá com o município

Dos 13 partidos que elegeram 
os 27 parlamentares para o 
período de 2021 a 2024 em 
Jaboatão dos Guararapes, 
apenas duas siglas tiveram 
mulheres como 1ª suplente.

O Mais Jaboatão preparou um 
raio-x da colocação da candi-
data mais votada de cada par-
tido que elegeu vereadores no 
município.

PTB (3 vereadores) - Jeane Cândido 
(1ª suplente)
PSD (2 vereadores) - Flora (1ª 
suplente)
PODEMOS (1 vereador) - Vera 
Figueiredo (2ª suplência)
CIDADANIA (1 vereador) - Irmã 
Sandra do Gás (3ª suplente)
PSC (4 vereadores) - Luce Morais (4ª 
suplente)
PC do B (1 vereador) - Flor Ribeiro 
dos Comuns (5ª suplente)
PTC (1 vereador) - Carmem Enfer-
meira (8ª suplente)

PROS (1 vereador) - Gilda Saúde (8ª 
suplente)
DEM (1 vereador) - Professora Rita (9ª 
suplente)
REPUBLICANOS (1 vereador) - Elina 
Carneiro (10ª suplente)
PL (9 vereadores) - Irmã Babate (10ª 
suplente)
PMN (1 vereador) - Amanda das 
Comunidades (13ª suplente)
PATRIOTA (1 vereador) - Irmã Vanda 
(22ª suplente)
 

Em comparação a eleição de 
2016, o município elegeu 
apenas uma vereadora, a Irmã 
Babate (PSB), a 4ª mais votada. 
No pleito passado, ela ¬�cou na 
10ª colocação pelo PL.
Em 2012, não houve vereadora 
eleita. Entretanto, a Irmã Sandra 
do Gás (PRP) assumiu uma 
cadeira, em 2013, após o afasta-
mento pela justiça de um parla-
mentar. Na eleição de 2020, con-
quistou a 3ª suplência pelo 
CIDADANIA.
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(Foto: Arquivo pessoal/Divulgação) (Foto: Arquivo pessoal/Divulgação)

celebrou o Dia Estadual da 
Mulher da Política Pernambuca-
na e a conquista do voto femini-
no no Brasil. Em entrevista ao 
Diario de Pernambuco, Jacinta 
reforçou que “trabalhará todos 
os dias para que, na próxima 
gestão, mais mulheres compo-
nham a Casa, podendo repre-
sentar o município”. A suplente 
Jeane Cândido (PTB) assumiu 
uma vaga após o vereador Jorge 
Júnior (PTB) ter sido chamado 
para assumir a secretaria de 
Trabalho, Quali�cação e 

Empreendedorismo do Governo 
Municipal. Ela também participou 
da gestão, ocupando o cargo de 
administradora da Policlínica Car-
neiro Lins, situada em Prazeres. “O 
empoderamento da mulher cres-
ceu. Vim para fazer a diferença e 
trabalhar para que tenhamos um 
olhar especial. Estou aqui para 
representar todas as jaboatonen-
ses e ajudar no desenvolvimento 
da cidade”, destacou Jeane. 

mulher eleita na Câmara com 
1.835 votos. Ela se tornou a 1ª 
vice-presidente durante o biênio 
2021/2022 e também foi nome-
ada presidente da Comissão de 
Educação, Saúde e Assistência 
Social. Antes de se tornar parla-
mentar, era superintendente das 
Regionais na Secretaria de Edu-
cação da Prefeitura.  No dia 24 de 
fevereiro, a parlamentar foi a 
primeira mulher que presidiu 
uma sessão na Câmara,  conside-
rado um fato histórico na política 
do município.  A data também 

As mulheres têm buscado 
ocupar o seu espaço a cada dia, 
sobretudo, em áreas que até 
então eram de predominância 
masculina. E não é diferente na 
política. Em Jaboatão dos Guara-
rapes, a Câmara de Vereadores 
conta, agora, com duas mulheres 
das 27 cadeiras na Casa Vidal de 
Negreiros. Apesar do percentual 
pequeno, representa o dobro de 
parlamentares do sexo feminino 
no Poder Legislativo da cidade, 
em comparação a eleição ante-
rior. Jacinta Silva (PSC) foi a única

Raio-X das suplentes mulheres nas eleições de 2020



A peça será exibida no dia 4 de abril, às 20h, pela TV Nova e nas redes sociais 
da Prefeitura e da organização do espetáculo

Edição deste ano terá cena única, diferente dos outros espetáculos, que será Jesus andando sobre as águas

Paixão dos Guararapes
com exibição virtual

entre eles, Lagoa Azul, Espaço 
Ária, Casa da Cultura, Monte 
dos Guararapes, praia de Barra 
de Jangada, Colônia dos 
Padres e ruínas da Igreja de 
Muribeca Rua. As �lmagens 
aconteceram entre os meses 
de janeiro e março. O elenco foi 
reduzido para 45 artistas. Em 
sua maioria, são membros do 
grupo teatral Apaixonados por 
Teatro. Quem interpreta Jesus 
é o ator Gilberto Trindade, que 
já trabalhou na Paixão de Cristo 
de Fazenda Nova. Para Geraldo 
Dias, organizador da Paixão 
dos Guararapes, o desa�o será 

transmitir a mesma emoção de 
um espetáculo ao ar livre. “Quanto 
a essa experiência, de fazer a ence-
nação virtual, é algo novo mas 
toda a equipe está empenhada 
para que os internautas sintam o 
mesmo sentimento como se esti-
vessem assistindo presencialmen-
te”, disse. Ao Mais Jaboatão, Geral-
do revelou que a esta edição terá 
uma cena única, diferente de 
outras peças teatrais, que será 
Jesus andando sobre as águas. A 
iniciativa conta com o apoio da 
Prefeitura de Jaboatão dos Guara-
rapes e faz parte do calendário 
municipal de eventos e do Roteiro 
das Paixões de Pernambuco. Mais 
detalhes, acesse a página do Insta-
gram: @paixaodosguararapes e 
do Facebook: @paixaodosguararapes.
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Para evitar a disseminação do 
novo coronavírus, respeitando 
os protocolos sanitários, a 7ª 
edição da Paixão dos Guarara-
pes será exibida em outro 
formato. A encenação, que 
retrata os últimos dias de Jesus 
Cristo até a sua cruci�cação, 
será reproduzida no Domingo 
de Páscoa (04/04), às 20h, pela 
TV Nova e nas redes sociais da 
Prefeitura e da organização do 
espetáculo. Após essa data, a 
peça continuará disponível 
nessas páginas. As cenas foram 
gravadas em alguns pontos 
históricos e culturais da cidade, 

Coluna Mais
Jaboatão

Segurança pública...

...Em consórcio
(Foto:MPPE/Assessoria de Imprensa)

Em consórcio, as cidades irão aderir a iniciativa para a 
implementação de ações preventivas, voltadas para 
melhorar a sensação de segurança. 

Em consórcio, as cidades irão aderir a iniciativa para a 
implementação de ações preventivas, voltadas para 
melhorar a sensação de segurança. 

...Operação Inverno
Jaboatão recebeu investimento de cerca de R$ 4,8 
milhões para execução de obras de contenção de 
encostas em setores de alto risco.

Fundação Perrone...

O Centro Terapêutico bene�cia 700 crianças e 
adolescentes carentes que apresentam patologias 
como microcefalia, paralisia cerebral, síndrome de 
down e autismo.

...Em prol do social

Em meio à pandemia do coronavírus, Jaboatão dos 
Guararapes, o segundo maior município de Pernam-
buco, não possui hospital de campanha.

Hospital...

Após 45 dias de funcionamento, o Centro de Triagem 
e Tratamento do Coronavírus (CTTC) foi desativado 
em julho do ano passado.

...Desativado

À imprensa, na época, o Governo Municipal 
informou que o motivo do fechamento foi “em 
virtude da desaceleração na curva dos casos de 
Covid-19”. 

Pela redução de casos...

(Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa)

(Foto: Divulgação)

Cena de uma edição anterior do espetáculo, que foi realizado no Monte dos Guararapes (Foto: Divulgação)

Para ampliar os atendimentos da neuropediatria 
oferecidos pela Fundação Perrone, situada em 
Piedade, será inaugurada a sala de espera de 
acolhimento. 

(Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa)

(Foto: Assessoria de Imprensa/Divulgação)



Com a conclusão do serviço, o esgoto doméstico lançado nas canaletas e galerias de águas pluviais serão direcionados para o sistema de macro-
drenagem do bairro de Candeias, de responsabilidade da Companhia Pernambucana de Saneamento

Após a obra, o esgoto será lançado nas canaletas e galerias de água

Obra eliminará esgoto na orla

O esgoto doméstico lançado 
irregularmente na orla de 
Candeias, em Jaboatão dos 
Guararapes, está com os dias 
contados. No �nal de janeiro, 
o Governo Municipal anun-
ciou a segunda fase das 
obras. Serão instaladas cana-
letas e bombas de recalque 
que farão a ligação da Rua 
Gilberto Carlos Zarzar com o 
sistema de macrodrenagem 
da Rua Maria Digna Gameiro. 
Para este serviço, serão 
implantados 280 metros de 
canaletas e 500 metros de 
tubulação. Na primeira 
etapa, cerca de 10 imóveis 
foram noti�cados por lança-
rem esgotos domésticos

Ao Mais Jaboatão, a BRK esclare-
ceu que a obra de ampliação do 
Sistema de Esgotamento Sanitá-
rio em Jaboatão contará com um 
investimento de cerca de R$ 600 
milhões. Desses, R$ 134 milhões 
foram investidos na primeira 
etapa, que entrará em operação 
em março de 2021. A Implanta-
ção do Sistema Prazeres é um 

projeto que corresponde ao maior 
investimento por parte da BRK no 
âmbito da PPP.  O sistema foi sub-
dividido em três etapas que serão 
concluídas até 2027. A primeira 
delas, iniciada em 2017, foi conclu-
ída agora em fevereiro de 2020 e 
atenderá mais de 70 mil morado-
res dos bairros de Barra de Janga-
da, Candeias e Piedade. 
 

 nas canaletas que são exclu-
sivas para receber água de 
chuva. De acordo com a 
Secretaria Executiva de Ser-
viços Urbanos e Defesa Civil, 
responsável pela interven-
ção, a previsão é que os 
trabalhos sejam concluídos 
em dois meses. Com a �nali-
zação do serviço, o esgoto 
doméstico lançado nas 
canaletas e galerias de águas 
pluviais serão direcionados 
para o sistema de macrodre-
nagem do bairro de Can-
deias, de responsabilidade 
da Companhia Pernambu-
cana de Saneamento (Com-
pesa) por meio do programa 
Cidade Saneada, fruto de 

parceria público-privada entre 
o órgão estadual e a empresa 
BRK Ambiental. Conviver com o 
esgoto escoando para o mar 
todos os dias é de uma imensa  
tristeza e indignação,  

lamenta o morador Angelo 
Branco. “Além de manchar a 
beleza natural do nosso bairro e 
da nossa cidade, traz mal cheiro 
e potenciais doenças para a 
população”, desabafou.

Em resposta, a Compesa infor-
mou que Jaboatão é uma das 14 
cidades bene�ciadas pelo 
Programa Cidade Saneada, a 
Parceria Público Privada – PPP do 
Saneamento da Região Metro-
politana do Recife, além da 
cidade de Goiana, na Mata Norte, 
em execução pela Compesa, 
desde 2013, em parceria com a 
BRK Ambiental, com o objetivo 
de elevar para 90% da cobertura 
dos serviços de esgoto nessas 
localidades até o ano de 2037. A 
expectativa é investir R$6,7 
bilhões nesse programa, recur-
sos públicos e privados, que irá 
contemplar seis milhões de pes-
soas. Apenas em Jaboatão, está 
no planejamento o investimento 
de R$ 1,1 bilhão em obras de 
Candeias, Piedade e Barra de Jan-
gada, já está praticamente con-
cluída, devendo entrar em ope-
ração em março deste ano.

Somente nesta fase do projeto, 
iniciada em 2017, serão bene¬�-
ciados mais de 90 mil moradores. 
Nesse sistema, já foram implanta-
dos mais de 60 mil metros de 
tubulações, cinco estações eleva-
tórias (sistema de bombeamen-
to) e uma estação de tratamento 
de esgoto, que estão em fase de 
conclusão. Apenas nessa etapa, 
foram aplicados R$ 85 milhões. A 
segunda etapa das obras bene�-
ciará as áreas de Candeias, Pieda-
de e Cajueiro Seco, essas obras já 
estão em andamento e tem 
previsão de conclusão em 2023.
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Compesa destaca investimentos para o município 

Salve Barra de Jangada alerta a sociedade sobre defesa do meio ambiente e do social nas redes sociais

(Salve Barra de Jangada/Divulgação)

(Foto: PMJG/Assessoria de Imprensa)

BRK: Investimento de R$ 146 milhões em Jaboatão

(Foto: PMJG/Assessoria de Imprensa)

Nas redes sociais, o Salve Barra de 
Jangada contribuiu para chamar a 
atenção da sociedade sobre o 
derramamento do esgoto em Can-
deias. O Coletivo, que surgiu nas 
redes sociais em 2020, devido a 
denúncia da construção de uma 

rua em uma área de desova de 
tartarugas em Barra de Jangada, 
tem o objetivo de divulgar os 
problemas ambientais e sociais. 
Segundo o coletivo, relatos de 
moradores a�rmam que o proble-
ma existe há mais de duas 

décadas. Agora, com as obras, o coletivo 
está esperançoso para o problema ser 
resolvido mas continuará �scalizando o 
acompanhamento dos serviços. “Diaria-
mente, litros são despejados no mar, 
como também nos rios e lagoas”, escreveu 
na página do Instagram (@salvebarrade-
jangada).

(Foto: Assessoria de Imprensa/Divulgação)



Empreendimento, situado no Eixo da Integração da Muribeca, tem previsão 
de ser concluído até julho deste ano

Unidade de Distribuição do Grupo Petrópolis
em Jaboatão irá gerar cerca de 100 empregos

Congresso debate sobre educação física

Apesar da situação econômica 
vivenciada pela pandemia do 
novo coronavírus, Jaboatão dos 
Guararapes ganha mais um em-
preendimento que trará novas 
oportunidades para quem 
busca o tão desejado emprego. 
As obras da nova unidade de 
distribuição do Grupo Petrópo-
lis, localizada no município, 
foram retomadas em outubro 
de 2020. Com investimento de 
R$ 16 milhões, o empreendi-
mento deverá gerar cerca de 100 
oportunidades de trabalho, 
quando estiver em funciona-
mento. A expectativa é que a 
obra seja concluída até julho 

Com o objetivo de tornar Jaboa-
tão dos Guararapes reconheci-
do no meio acadêmico, está em 
planejamento a realização do Iº 
Congresso Nacional de Educa-
ção Física do município. O 
evento está sendo organizado 
pelo mestre Ronaldo Lopes 
(CREF-PE 9495) e pela empresa 
Comunique-se, sediada em São 
Paulo. O congresso está previsto 
ser realizado no primeiro semes-
tre deste ano. O formato, presen-
cial ou online, ainda será de¬�ni-
do. As empresas interessadas 
em fazer parte desse evento 
pioneiro na cidade devem 
entrar em contato pelo e-mail: 
ronaldosepol@hotmail.com.

deste ano. O prédio, situado às 
margens da Rodovia Empresá-
rio João Santos Filho (Eixo da 
Integração da Muribeca – PE-17, 
próximo da Regional Muribeca), 
terá 10 mil m² de área construí-
da e irá atender à crescente 
demanda dos produtos na 
Grande Recife, além de garantir 
o crescimento da companhia. 
As obras estão seguindo os 
mais rígidos protocolos de 
segurança e controle, alinhadas 
também com as diretrizes mu-
nicipais e estaduais de retoma-
da na região. Além da fábrica 
em Itapissuma, o Grupo Petró-
polis conta também com  

unidades próprias de distribuição em 
Carpina, Caruaru, Garanhuns, Itapis-
suma, Palmares, Petrolina, Recife e 
Serra Talhada, gerando quase 1.750 
empregos diretos no Estado e quase 
6 mil indiretos. A marca Itaipava é 
uma das líderes de vendas em 
Pernambuco.

ITAPISSUMA – A fábrica de Itapissuma 
foi inaugurada em 2014. Nos últimos 
anos, recebeu investimento total de 
R$ 1,4 bilhão, dos quais R$ 400 
milhões apenas nas ampliações, em 
2019. Atualmente, conta com 2 linhas 
de 62 mil garrafas/hora, 2 linhas de 
128 mil latas/hora e uma linha de refri-
gerantes 20 mil garrafas/hora.
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Coluna De
Tudo

Imóveis cadastrados...

...Expectativa de arrecadação

Cazá do Sport...

(Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa)

De acordo com a Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Fazenda de Jaboatão, a cidade conta com 
cerca de 205 mil imóveis cadastrados.

A expectativa da Fazenda Municipal é de arrecadar 
cerca de R$ 93 milhões até o �m deste ano.

O Parque Je�erson de Freitas foi entregue à popula-
ção. O equipamento ocupa uma área de 10 mil 
metros m² e é a primeira área de lazer e práticas 
esportivas do município.

Situado no bairro de Jaboatão Centro, está equipado 
com pista de cooper, academias do idoso e muscula-
ção, quadras poliesportivas, entre outras áreas.

A loja Cazá do Sport chegou no Shopping Guarara-
pes, em Piedade, trazendo o melhor em souvenir, 
uniformes e materiais esportivos o�ciais. 

...No Guararapes
O estabelecimento está localizado na Praça de 
Eventos ao lado da Ri Happy.

Entrega...

...De parque

Agendamento...

Virtual...

E qual a situação das obras do novo estádio, que está 
sendo construído no Lote 56, devido a demolição do 
Je�erson de Freitas, anunciado pelo prefeito?

Em Jaboatão, o agendamento online para vacinação 
contra a Covid-19 é realizado por meio do aplicativo 
De Olho na Consulta.

A marcação pode ser realizada em qualquer compu-
tador, acessando o portal www.deolhonaconsulta.-
jaboatao.pe.gov.br.

E do novo estádio?...

(Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa)

(Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa)

(Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa)

 (Foto: Internet/Divulgação)

 (Foto: Grupo Petrópolis/Divulgação)Nos últimos anos, a fábrica de Itapissuma (foto) recebeu investimento total de R$ 1,4 bilhão

Evento está previsto ser realizado no primeiro semestre deste ano



Morador do bairro de Vila Rica, João Pedro foi chamado para participar de testes nos clubes alemães Arminia Bielefeld e Darmstadt 1898
Jogador jaboatanense faz vaquinha virtual para realizar testes na Europa

Caroll Gomes no Mundial de Aquathlon

Jaboatão ganhará habitacional de 8 mil moradias

Procon JG: cesta básica de fevereiro mais cara

Com informações do Blog Rafael 
Araújo – O atleta jaboatonense 
João Pedro, de 19 anos, está pres-
tes a conquistar o sonho de ser 
jogador de futebol pro�¬ssional 
mas pode ter esse desejo inter-
rompido. Também conhecido 
como “Jotapê“, está promovendo 
uma vaquinha virtual para partici-
par de testes na Europa. O objeti-
vo é mobilizar as redes sociais para 
arrecadar até R$ 7 mil e, assim, cus-
tear as despesas e a viagem para a 
Alemanha, onde espera realizar 
testes nos clubes Arminia Bielefeld 
e Darmstadt 1898. Como ainda 
não há prazo para sua ida, o 
desejo é que as avaliações ocor-
ram após o término do lockdown 
no país europeu. “Recebi recente-
mente uma oportunidade de 
fazer testes na Europa, porém, não 
tenho condições �nanceiras. Atra-
vés desta vaquinha e de patrocí-
nios, pretendo adquirir minha pas-
sagem de ida e volta. Elas serão de 
grande ajuda para alcançar os 
meus 

objetivos”, escreveu João em sua 
conta do Instagram. Morador do 
bairro de Vila Rica, João Pedro foi 
descoberto aos 12 anos jogando 
futsal onde se destacou após se 
tornar campeão dos jogos escola-
res. Em seguida, foi convidado a 
fazer seletivas nas equipes locais. 
Ele já passou pelo Atlético 
Pernambucano, Íbis e Santa Cruz.
Seu bom desempenho no futebol 
foi reconhecido por observadores 
alemães e, desde então, está 
sendo monitorado para realizar 
testes no exterior. O atleta, que 
atualmente faz parte do Vera Cruz 
de Vitória de Santo Antão, se 
tornou um dos destaques da 
equipe na Copa Camará, que 
ocorreu em janeiro deste ano.
Para contribuir, é necessário enviar 
uma mensagem para a página do 
Instagram do atleta: @jotape_01 
ou pelo link da vaquinha online: 
https://www.vakinha.com.br/va-
quinha/ me-ajude-com-meu-so-
nho--joao-pedro-rego-lopes-frei-
re.

A jaboatonense Carolline Gomes 
está entre as três melhores da cate-
goria sub-23 do triathlon nacional e 
é a atual campeã brasileira de 
Aquathlon sub-23. Com vaga 
garantida para participar do Mun-
dial de Aquathlon, que ocorrerá em 
setembro, na cidade de Almere, na 
Holanda, precisa de patrocínio para 
participar de um dos principais 
eventos esportivos do mundo. Sua 
primeira prova no Aquathlon foi 
em 2017 e conquistou a medalha 
de bronze. Em 2018, �cou na 
segunda colocação. No ano seguin-
te, foi prata. Em 2020, conseguiu o 
ouro e a vaga para a Holanda. Já no 

triathlon, Carolline foi campeã do 
Circuito OXE–Triathlon e medalhis-
ta de prata no campeonato brasi-
leiro. Moradora do Curado IV, leva 
a bandeira de Jaboatão há 17 anos 
desde quando iniciou na natação, 
aos 6.  Aos 22 anos, a atleta possui 
potencial olímpico mas não tem 
estrutura para manter os custos 
essenciais. 
Apesar de estar pouco tempo na 
modalidade, a atleta é uma das 
promessas de medalha no evento 
internacional. Os interessados em 
contribuir devem enviar mensa-
gem para a conta do Instagram de 
Carolline Gomes: @carollgomestri.

A Viana & Moura Construções 
anunciou que irá construir uma 
obra de grande porte em Jabo-
atão dos Guararapes. O grupo 
dará início, até o �¬nal deste 
ano, à construção do bairro 
planejado Parque da Usina, em 
uma aérea de 2,3 milhões de 
m² que será implantado na 
antiga Usina Bulhões. O projeto 
foi apresentado no último dia 
25 de fevereiro ao prefeito 
Anderson Ferreira pelo diretor 
de Urbanismo, Charles Ruas e 
pelo presidente do Conselho 
de Administração da Viana & 
Moura, Pedro Ivo Moura. Jabo-
atão é a segunda cidade da 
Região Metropolitana que 
receberá um empreendimento 
do grupo. A primeira foi Igaras-
su.

O bolso do consumidor está 
mais pesado na compra de 
itens da cesta básica. O Procon 
Jaboatão dos Guararapes reali-
zou uma pesquisa de preço 
dos itens mais consumidos nos 
principais supermercados da 
cidade. Um levantamento reali-
zado entre 22 e 24 de fevereiro 
constatou aumento de 12,64% 
no valor médio da cesta em 
comparação ao mês de janei-
ro.A média veri�cada dos 
preços no período foi de R$ 
282,37. Faz parte da lista dos 
produtos com maior variação 

de preços a charque de segun-
da (52%), o absorvente (49%), o 
vinagre (44%), o alho (38%) e a 
bolacha Cream Cracker (30%). O 
preço do quilo da maça nacio-
nal varia entre R$10,50 e R$ 3,99. 
Já o quilo do tomate, vai de R$ 
5,99 a R$ 1,45, assim como o 
quilo da banana, cujo valor varia 
de R$ 4,99 a R$ 1,49.
Os produtos que tiveram a 
menor variação de preço foram 
o quilo de açúcar cristal (11%), o 
pacote de 500g de café em pó 
(20%) e óleo de soja na embala-
gem de 900ml (30%).

Até 2030, serão entregues oito 
mil unidades habitacionais, 
cujo valor geral de vendas 
estimado é de R$ 1 bilhão. O 
canteiro de obras deverá 
gerar cerca de 500 postos de 
trabalho. O projeto prevê a 
construção de casas e prédios, 
além de um centro comercial 
e equipamentos de uso públi-
co voltados para a educação, 
saúde, lazer e convivência.
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Com informações do G1 PE - 
Mesmo com a crise �nanceira e 
sanitária provocada pela pandemia 
do novo coronavírus, a Câmara de 
Vereadores de Jaboatão dos Gua-
rarapes aprovou, em setembro de 
2020, o aumento das remunera-
ções do prefeito, vice-prefeito, 
secretários municipais e legislati-
vos e vereadores. Com a decisão, os 
reajustes começaram a vigorar 
nesta legislatura. Agora, os salários  

 (Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

O centroavante João Pedro espera arrecadar cerca de R$ 6 mil com o objetivo de custear as
despesas e a viagem para a Alemanha

 (Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

Atleta jaboatonense é uma das promessas de medalha no evento internacional, em setembro

Foto: Assessoria de Imprensa/Divulgação



O setor cultural foi uma das áreas 
atingidas pela pandemia do 
novo coronavírus. Com a progra-
mação suspensa de shows, os 
artistas aproveitaram o tempo 
para criar novas músicas e proje-
tos. Foi nesse período de qua-
rentena, ano passado, que o 
cantor, compositor e produtor 
musical, Allan Carlos, transfor-
mou esse momento de incerte-
zas em fonte de inspiração. E, 
assim, surgiu o álbum "Mais de 
Mim”. Apesar de estar longe dos 
palcos, a produção artística não 
parou e transformou o projeto 
em DVD, o segundo de sua 
carreira, disponível em todos os 
aplicativos de música e na sua 
página do YouTube: www.you-
tube.com/allancarlos. A grava-
ção aconteceu em janeiro deste 
ano, no Parque Histórico Nacio-
nal dos Guararapes. Em respeito 
às recomendações sanitárias, 
não houve público, somente 
pro�¬ssionais que trabalharam 
na gravação, seguindo todos os 
protocolos de segurança. 
"A pandemia fez o indivíduo 
olhar para si, enxergar o mundo 
de forma mais re�exiva. O que 
também exigiu mais de cada 
pessoa. E, também, mais de 
mim. O álbum nasceu dessa 
necessidade, de olhar o outro 

como inserido, de fato, no seu 
meio. A partir do momento 
quando não vejo o outro como 
igual, não tenho ideia de per-
tencimento. A gente vive em 
sociedade, em coletivo. E colo-
quei para fora essas re�exões", 
explicou. 
Composto por canções auto-
rais, participantes e vencedoras 
de festivais nacionais, possui 
in�uências que vão da MPB até 
o Heavy Metal Melódico, sem 
perder o romantismo brasileiro. 
O projeto é a materialização 
essencial do artista de sonorida-
de intensa que traz também a 
sua sensibilidade, provocando 
sensações. O terceiro álbum 
conta com oito faixas gravadas 
e produzidas em home studio, 
de forma independente. A 
música “Encontro” teve a partici-
pação especial da cantora 
Fabiana Santiago. Com mensa-
gem de fé e esperança, Allan 
gravou "Ainda Vale a Pena", do 
compositor petrolinense Eugê-
nio Cruz. A faixa foi vencedora 
do Festival Nacional Edésio 
Santos da Canção, em 2016. 
Outra música que está no DVD é 
"Retroso�¬a", que aborda 
contra o desarmamento. Com-
posta pelo jaboatonense, foi 
¬�nalista do mesmo festival, em 

2018. Já "We Will Survive", outra 
autoral, trouxe as temáticas sobre 
racismo e homofobia. Também foi 
�nalista do Festival Edésio Santos, 
ano passado.
Sobre a gravação do DVD no 
Monte dos Guararapes, o artista 
destacou “que foi a realização de 
um sonho por ter gravado em um 
local histórico da cidade, onde 
foram travadas batalhas que 
marcou a expulsão dos holandeses 
no Brasil e, assim, o surgimento do 
Exército Brasileiro e do sentimento 
pátrio”. O "Mais de Mim" conta com 
a direção artística de Suely Cristina 
e direção de imagem Diego 
Thompson. A gravação teve a parti-
cipação da bailarina Valéria Barros. 
O projeto foi contemplado pela Lei 
Aldir Blanc.

As oito músicas do terceiro 
álbum são: 

-“Labirinto”
-“Candeia”
-“Se eu Me Fugisse de Mim”,
-“Como é Que Vai Ser”,
-“Encontro (no álbum conta com 
participação da de Fabiana Santia-
go)”,
-“Ainda Vale a Pena”
-“Retroso�a”
-”We Will Survive”. 
 

Projeto do artista conta com três canções reconhecidas nacionalmente
Allan Carlos grava o DVD "Mais de Mim"
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Coluna Nossa
Cultura

Rede conectar...

...de comunicação

Defensor...

(Imagem:Arte/ Divulgação)

(Foto: Tiago Brito)

A Rede Conectar de Comunicação se instalou em 
Jaboatão. O canal de notícias independente fará a 
cobertura e análises de pautas locais, estaduais, 
nacionais e internacionais.

Idealizado por Raphael Sarmento, a Rede Conectar 
tem o objetivo de ampliar o acesso à informação dos 
cidadãos.

Natural de Jaboatão dos Guararapes, Gilberto obteve 
0,29% dos votos no quarto paredão do BBB 21, que 
aconteceu em fevereiro.

Há 21 anos, os personagens Mateus Katilinda 
defendem a cultura nordestina para todo o Brasil.

...Da cultura
O ator que interpreta a Katilinda é o jaboatonense e 
empresário Fábio Glei que vem lutando pela valoriza-
ção dos artistas e da cultura do município.

BBB...

Aniversário...

Sem festa...

...Sem público

Sem dinheiro...

Com o resultado, o pernambucano quebrou o 
recorde se tornou o menos votado da história do 
reality.

Há 10 anos, no dia 26 de março, faleceu Lula Côrtes, 
considerado um dos grandes nomes da MPB.

A tradicional Festa da Pitomba será cancelada pela 
segunda vez, devido a pandemia do novo coronaví-
rus.

O evento, que acontece junto com a Festa de Nossa 
Senhora dos Prazeres, reúne milhares de visitantes, 
fomentando o turismo e a economia local.

Com mais um ano sem a festividade, afeta 
diretamente a economia do município, sobretudo, o 
comércio no entorno dos bairros de Guararapes e de 
Prazeres.

...Recorde
(Foto: Divulgação/Globo)

(Foto: cultura.pe.gov.br)

O terceiro álbum, que possui in�uências de alguns estilos musicais, vem acompanhado do
segundo DVD da carreira do cantor, compositor e produtor musical  (Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)



Com informações do Ocupe a 
Peixaria - A estátua em homena-
gem ao multiartista pernambu-
cano Lula Côrtes, colocada em 
frente ao calçadão de Candeias, 
próximo ao Mercado do Peixe, 
está sendo depredada e picha-
da. Por conta da destruição, o 
monumento de um dos primei-
ros artistas a fundir ritmos regio-
nais nordestinos com o rock and 
roll passa despercebido pelos 
transeuntes que caminham na 
orla. Devido as ações de vanda-
lismo, foi arrancado o tricórdio, 
instrumento musical que estava 
na peça. A obra, de 1,39 metro, 
de autoria do artista plástico 
Júnior Bola, foi inaugurada no 
dia 11 de março de 2017. Em 
2019, artistas e ativistas culturais 
se uniram para realizar ações no 
local, às quintas-feiras, chamado 
de Ocupe a Peixaria. A proposta 
foi para chamar a atenção da 
sociedade e do poder público 
sobre a revitalização da estátua, 
transformando também a peixa-
ria em uma praça cultural. 

Com informações da UFPE – No 
início de fevereiro, a professora, 
poetisa e acadêmica Doralice 
Santana, graduada em Letras e 
graduanda em Direito, ambos 
na UFPE, foi escolhida, em elei-
ção virtual, para ser presidente 
da Academia de Letras do Jabo-
atão dos Guararapes (ALJG) e o 
pesquisador, escritor e douto-
rando em Comunicação, 
também na UFPE, Anderson 
Paes Barreto, foi eleito vice-presi-
dente da instituição para o próxi-
mo biênio (2021-2022).

O coletivo informou ao Mais 
Jaboatão que está em planeja-
mento uma nova campanha. 
Por conta da destruição do mo-
numento, �ca mais viável a 
compra de uma nova peça. O 
custo foi orçado em R$ 12 mil.
Em nota, a Prefeitura de Jaboa-
tão dos Guararapes informou 
que “colocará em prática, neste 
primeiro semestre, o projeto de 
requali¬�cação de toda orla do 
município, que contemplará 
equipamentos existentes atual-
mente”. 
OCUPE A PEIXARIA - Ao todo, o 
Ocupe a Peixaria contou com a 
participação de 259 artistas. 
Além da música, o espaço 
também foi para o artesanato, 
teatro, circo, literatura, audiovi-
sual, entre outros segmentos. 
Em parceria com outros coleti-
vos, o movimento promoveu 
ações ambientais, solidárias e 
educativas. Em virtude da pan-
demia de Covid-19, as ativida-
des estão ocorrendo de forma 
virtual. Mais detalhes, acesse a 
página do Instagram (@ocupea-
peixariao�cial).

Mestra em Ciências da Lingua-
gem, Doralice, que ocupa a 
cátedra Paulo Freire, defende o 
enfrentamento da situação de 
alto índice de analfabetismo e 
pouco letramento do municí-
pio. “Para tanto, estamos dispos-
tos a pensar e desenvolver 
ações em parcerias com institui-
ções que, como a ALJG, visem a 
fomentar o letramento, para 
que a literatura possa se tornar 
mais acessível ao maior número 
de pessoas possível”, a�rmou 
em entrevista ao portal Pernam-
buco em Foco. 

O Ocupe a Peixaria denunciou a 
retirada de seis geladeiras literá-
rias pela Prefeitura de Jaboatão 
dos Guararapes que estavam no 
Mercado do Peixe, em Candeias. 
A biblioteca ao ar livre, conside-
rada um marco e projeto piloto, 
recebeu aproximadamente 10 
mil livros doados por algumas 
instituições, entre elas, Sesc 
Pernambuco, UFPE e Porto 
Social. Após a retirada das gela-
deiras, o Coletivo fez uma publi-
cação na página do Instagram: 
“Simplesmente, funcionários da 
@pre�aboatao gerida por @an-
dersonferreira.22 removeram 6 
geladeiras repletas de livros 
valiosos doados pelo @oporto-
social, @sescpe, @ufpe. Além de 
colaboradores e colaboradoras 
que acreditam na leitura, educa-
ção e cultura para um mundo 
melhor e com mais entendi-
mento”.  

“Um trabalho feito com tanto 
amor, sendo depredado por 
falta de políticas públicas e de 
revitalização deste polo cultural 
tão belíssimo e com tanta histó-
ria”, publicou em outra posta-
gem. Durante o seu funciona-
mento, as obras sem uso eram 
recolhidas por catadores para 
reciclagem, promovendo o des-
carte correto dos materiais e 
preservando o meio ambiente. 
Segundo o Governo Municipal, 
em nota, denúncias de morado-
res foram constatadas de que as 
geladeiras não estavam sendo 
usadas apenas para leitura. 
Além de uso indevido, estavam 
atraindo animais e insetos que 
colocavam a saúde das pessoas 
em risco. A Prefeitura realizou 
reunião com representantes do 
Coletivo para que o espaço seja 
melhor utilizado como forma 
de incentivar e promover a 
cultura.

Por conta das depredações e pichações, o monumento passa despercebido pelos transeuntes que caminham pela orla de Candeias
Estátua de Lula Côrtes sofre com vandalismo

Geladeiras literárias são retiradas
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(Foto: Divulgação/Internet)

(Foto: Ocupe a Peixaria/Divulgação)

A obra, de autoria do artista plástico Júnior Bola, foi inaugurada em março de 2017

(Foto: Ocupe a Peixaria/Divulgação)
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