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DIVULGAÇÃO SEI

EmTerraNova, umadas obras é a pavimentaçãodaPE-499

Cadáver é
achadono
Açude de
Apipucos

De acordo com o Corpo de
Bombeiros o corpo de um ho-
mem de aproximadamente
60 anos foi encontrado, on-
tem, no Açude de Apipucos,
na Zona Norte do Recife. A
equipe foi acionada por vol-
ta das 13h30 para retirar o
cadáver, que estava boiando.

O corpo foi localizado no
meio da vegetação do açu-
de. Porém até o momento
não foi informado o nome
da vítima nem a causa que
o levou a morrer. Os bombei-
ros estiveram no local até às
15h30, mas durante esse pe-
ríodo não foram identifica-
dos parentes ou conhecidos
da vítima. O corpo foi levado
para o Instituto de Medicina
Legal (IML).

ZONA NORTE

D
ando continuidade aos
compromissos ontem no
Sertão Central, o gover-

nador Paulo Câmara esteve, à
tarde, nos municípios de Terra
Nova e Parnamirim. Pela ma-
nhã, ele já havia estado em Sal-
gueiro e Serrita. Entre os inves-
timentos anunciados ao longo
do dia, foram repassados apro-
ximadamente R$ 90 milhões pa-
ra as quatro cidades. Em Terra
Nova, ele vistoriou as obras de
implantação e pavimentação da
PE-499, conhecida como Estra-
da da Cebola. Com 31,9 quilô-
metros de extensão, a via está
recebendo serviços de terraple-
nagem e pavimentação no tre-
cho que liga o município à ci-
dade de Cabrobó. As interven-
ções estão orçadas em R$ 48,5
milhões, e cerca de 180 mil
habitantes serão beneficiados.

“Estamos tendo a oportuni-
dade de voltar ao Sertão Cen-
tral, com o nosso Plano Reto-
mada, para vistoriar e inaugu-
rar algumas obras e, ao mesmo
tempo, assinar novas ordens de
serviço. São ações que estão em
andamento, e não tenho dúvi-
das que iremos trabalhar mui-
to até o final do ano para Per-
nambuco continuar no cami-
nho certo, com muitas obras
e investimentos em favor do

povo”, afirmou Paulo Câmara.
Em seguida, reforçando o abas-

tecimento de água da região, o
governador inaugurou o Siste-
ma Produtor de Terra Nova, cons-
truído a partir do Reservatório
do Livramento, unidade que in-
tegra o Eixo Norte da Transposi-
ção. A iniciativa recebeu recursos
da ordem de R$ 900 mil e vai be-
neficiar 8.500 pessoas, que pas-
sarão a receber água nas tornei-
ras todos os dias.

Intensificando os investimen-
tos do Plano Retomada, ele tam-
bém assinou uma ordem de ser-
viço para construção de quadra
poliesportiva na Escola de Refe-
rência em Ensino Médio (EREM)
Gumercindo Cabral, estimada

em R$ 711 mil, e reforçou a área
de assistência social com um re-
passe de R$ 60 mil para manu-
tenção do Centro de Referência
de Assistência Social (Cras) e do
Centro de Referência de Espe-

cializado de Assistência Social
(Creas). Na mesma área, liberou
recursos para pagamento do Be-
nefício Eventual e instalação de
uma cozinha comunitária. Fina-
lizando a visita a Terra Nova, o

governador liberou aproximada-
mente R$ 385 mil para melho-
rias nos serviços de saúde.

PARNAMIRIM
Já em Parnamirim, Paulo Câma-
ra autorizou a implantação do
novo sistema produtor de abas-
tecimento de água, a partir de
uma captação flutuante na Bar-
ragem do Chapéu, para reforço
do Sistema Adutor do Oeste, que
atenderá mais 10 municípios do
Sertão Central. Nessa obra, serão
aplicados R$ 10 milhões, visando
beneficiar 250 mil habitantes.

Tambémhouverepassesdever-
bas para a manutenção do Cras,
para custeio de Benefício Even-
tual e de uma cozinha comuni-

tária. Câmara anunciou investi-
mento de R$ 1 milhão na pavi-
mentação de ruas no município.
E na área da educação, assinou
ordem de serviço para a cons-
trução de quadra poliesportiva
da Escola Estadual Euclides da
Cunha, orçada em R$ 970 mil.

Por fim, o governador refor-
çou o orçamento da saúde públi-
ca com mais de R$ 413 mil, au-
torizou a implantação de uma
Central de Oportunidades na
cidade e fortaleceu investimen-
tos nos arranjos produtivos lo-
cais, a exemplo da Casa do Um-
bu/Apiário Floresta de Baixo e o
Entreposto de Produtos Deriva-
dos das Abelhas - Açude Velho,
com um aporte de R$ 252 mil.

SertãoCentral
recebe
R$90milhões
Governador Paulo Câmara fez ontemumgiro
por quatro cidades sertanejas. Valores
anunciados fazemparte do PlanoRetomada

Plano Retomada foi criado
na pós-pandemia e prevê
obras de educação,
assistência social, saúde e
infraestrutura no interior
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