Chegada de Duarte Coelho é
lembrada pela população
O dia 9 de março vem se
como a segunda
data m&is ,impm1ante do · 'àTÇn:"
dáno histófico de Igarassu . .A •
dà(íá'~r ilfl.le marcà a chagada -de l
Duarte Coelho à cidade, foi alvo
de intensas comemorações, tanto
da prefeitura, como por parte da
Câmara Municipal.
Logo pela manhã, a prefeitura
promoveu um ciclo de palestras
ao pé do Marco de Pedra, ministradas pelos professores Marcos
Albuquerque e Leonardo qantas.
O marco, segundo os historiadores, assinala a divisão das
capitanias de Pernambuco e
Itamaracá e foi colocado a mando
de Dumte Coelho, então donatário da Capitania de Pemambuco. Era 9 de março de 1535.
Começa aí o início do que mais
tarde seria o bstado de Pernamhuco.
,\ tarde, lil1 kita uma bonita
encenação da chagada de Duarte
Coelho pelo Balé Popular do
Recife. O ponto alto da festa foi
a chegada, de surpresa, de quatro
índios da t1ibo Funi-ô. Eles fazem
pmte do grupo Fcthxa c cantam
na sua língua original, a ia-tê. O
índio Boró fez um breve discurso, mostrando que os verdadeiros donos do Brasil são o
povo indígena. "Se o índio ainda
tivesse dominando o Brasil, não
haveria marginalidade, AIDS ou
fome", disse ele a certa altura,
arrancando aplausos de cumpli-

O secretário
de Governo
da Prefeitura
de Paulista,
Miguel Batista(E), recebeu, no dia
15 deste mês,
a visita do editor do Jl,
José Améri- L..------"'"'""""""""....__
co, que na ocasião altUIICiou o lpnçamento do mais 1wvo veículo
.~1.t5.g'!J~"/~1~~f..1r~ .r.ef!l~o, . o }orn~l gra11de Recife.
.

G on s a~ rando

PDT promove convenção
O Partido Democrático Trabalhista(PDT) prómoveu, no dia 21 deste
mês, convenção para eleição de sua-Diretoria nas cidades de lgarassu
e Itapi,ssuma. Em Igarassu foi eleito presidente o ex-vereador Eneline
Gouveia, vice-presidente, Ezequiel Francisco de Moura, e Francisco
· Gomes como secretário. Já em ltapissuma, foi reeleito presidente o '
ex-candidato a pre-feito da cidade, Pedro Henrique, tendo na vicepresidência José Alves de Souza e como secretário, Claudio Luciano
da Silva Xavier, filho do prefeito Paulo Volia. Aliança à vista.

Prefeito de Paulista promove
mudanças no secretariado
O prefeito da cidade de Paulista, Geraldo Pinho Alves, promoveu, no início deste mês, uma
mini-reforma admm1strativa. Ele
mexeu em quatro secretarias,
Educação, Desenvolvimento
Econômico. Turismo e Meio
Ambiente, e na Adminsitração. O
secretário de Educação. Marcondes Gonçalves, foi para a
Desenvolvimento Econômico, que
era dirigida por Antônio Custódio
do Vale. Já o presidente da
Ensurb, Jaime Teles, foi para a
Administração, no lugar deRivo
Ribeiro, que vai dirigir a Educação. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Beltrão,
foi para a Assessoria Especial do
prefeito.
De acordo com Marcondes
Gonçalves, as mudanças no
secretariado foram apenas um
ajuste na máquina administrativa, para fazê-la funcionar
melhor. Assim que assumiu o
novo cargo, Gonçalves já come-

lutegrautes db Balé Popular do Recife, ao euceuar a chagada de Duarte Coelho 110 Sítios. dos Marcos

cidade dos presentes.
CÂMARA
Às 19 horas, a Câmara Municipal, que se chama Casa de
Duarte Coelho, também fez suas
homenagens. A Câmara ficou
lotada de pessoas do mundo
social e político de lgarassu para
ouvir uma rápida palestra dada
pelo historiador Guilhe1me Jorge
Paes Ba!Têtto Neto e presenciar a
entrega de vários títulos de Cidadão Igarassuense a pessoas
que contribuíram de alguma
f01ma para o engrandecimento de

lgarassu. A sessão sokne foi
dirigida por J\demar de Barros,
presidente da Câmara, e contou
com a presença do deputado
Guilherme lJchoa, do juiz da
Comarca de Igarassu, J\lípio José
de Carvalho, do prefeito de
Araçoiaba, Hildemar Alves Guimarães e do secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Francisco Gomes, que na
ocasião representou o prefeito
Yves Ribeiro. Quase todos os
vereadores compareceram à
reunião. Os títulos haviam sido

concedidos há alguns anos mas
ainda não haviam sido entregues.
Entre as personalidades que
receberam a honraria estavam o
secretário de Desenvolvimento
Agrícola e Refonna Agrária do
Estado, André de Paula, o
empresário Jorge Petribu, proprietário da Usina São José', os
gerentes da Cia. Agro Industrial
Igarassu, Williams Morais e
José Valdírio Pinheiro(sua esposa recebeu em seu lugar). Em
seguida foi oferecido um coquetel aos presentes.

Crianças pintam monumentos
Uma parceria feita entre a Prefeitura de lgarassu e as Tintas Coral vai
dar aos alunos da Rede
Municipal de Ensino a
oportunidade de pintar
um monumento histórico
da cidade. Três construções foram selecionadaspararecebernova
pintura. Uma delas será
contemplada. Poderá ser
a Igreja dos Santos Cos-

me e Damião, a Igreja do
Sagrado Coração de Jesus ou o Convento de
Santo Antônio. De acordo com o secretári.o de
Turismo e Cultura, Rubens Conde, os 7.200
alunos de l.a a 4.a Série das
42 escolas municipais vão
pintar os monumentos
num folder, que foi distribuído nas escolas.
Acompanha o folder um

cupom, no qual eles podem votar no monumento
de sua preferência. A
iniciativa, além de ser
ótima como exercício pedagógico, pois cria nos
alunos a idéia de que se
deve preservar os monumentos históricos, ainda ajuda a revitalizar as
igrejas seculares de Igarassu.
O projeto entre a Pre-

feitura e as Tintas Coral
vai mais longe ainda,
pots, cada escola 1 escolherá os quatro melhores trabalhos dos alunos. Eles concorrerão a
um novo sorteio e quem
vencer terá a sua casa, a
do professor e o prédio
da escola onde estuda
pintados graças ao convênio com as Tintas
Coral.

.

Sec. de Desenvolvimmto Eco- ;'
nômico, Marcondes Gonçalves '

çou a traçar os planos para a '
'
nova pasta. "Nosso maior
objetivo é criar condições de
infra-estrutura para que novos
empreendimentos venham a se
instalar em Paulista", afirmou
ele, enquanto visitava o Veneza Water Park, empreendimento gigantesco que tem
tudo para colo~ar Paulistll no
mapa do turismo nacional e
internacional.

CLÍNICA SANTA VIRGÍNIA
Dr. Assis
ERIODONTIA- CIRURGIA- RESTAURAÇÕES -APLICAÇÃ
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!Tratamento restaurador com raio laserl 1
Diariamente: das 8 às 12h e 13:30 às 17h
Sábados: das 8 às 12h
Vila Maria Gayão, Bl. Comercial, 1• andar, Pça das Kombis, Igarassu-PE

