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Cidades

S

ão José da Coroa Grande e
Escada, na Zona da Mata
Sul, e Bonito, no Agreste,
passam a integrar a lista de cidades em estado de emergência por
causa dos estragos provocados
pelo temporal no último fim de semana de maio. Com isso, Pernambuco tem agora 27 municípios
nessa situação. Após reunião de
monitoramento e planejamento
das ações para atender essas localidades, ontem, o governador
Paulo Câmara autorizou a prorrogação do prazo de pagamento do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para
os comerciantes prejudicados. E
reafirmou que as contas de água
de maio da Compesa não precisam ser pagas nessas cidades.
“Vamos adiar o pagamento do
ICMS entre 30 e 60 dias, estamos
avaliando. Os comerciantes terão
mais tempo para se organizar e
tentar recuperar o prejuízo”, declarou o secretário estadual de
Planejamento e Gestão, Márcio
Stefanni, coordenador do Gabinete de Crise Central, montado após
a enxurrada. O decreto que detalha os novos prazos para quitação do imposto deve ser publicado até amanhã no Diário Oficial.
O presidente da Fecomércio, Josias Albuquerque, ressaltou que
o pleito foi apresentado pela entidade em ofício encaminhado ao
governador. “É importante, pois
comerciantes e empresários estão
com dificuldades para se soerguerem. Pedimos também ao governo uma linha de crédito com juros menores, pois a queda de vendas também é ruim para o Estado”, afirmou. A Fecomércio arrecadou 11 toneladas de alimentos
para doar às cidades atingidas.
A inclusão de um município
na lista de estado de emergência
permite que ele seja assistido também por recursos do governo federal, além da assistência já oferecida pelo Estado. Outras ações
anunciadas pelo Executivo estadual foram a antecipação de uma
parcela do programa Chapéu de
Palha e a contratação de novos
fornecedores para comprar colchões e outros itens.

VISITAS

O governador estará hoje no
distrito de Várzea do Una, em
São José da Coroa Grande, para
conhecer a menina Rivânia, 8
anos, que chamou a atenção
após a divulgação de uma foto
sua carregando uma sacola de livros e material escolar. Ela vai ganhar 70 livros de Paulo Câmara,
que também presenteará a Escola
Municipal de Várzea de Una, onde a garota estuda, com 150 exemplares. A medida será estendida a
outras escolas públicas que tiveram problemas após as cheias.
Ontem o ministro da Defesa,
Raul Jungmann, sobrevoou os
municípios de Lagoa dos Gatos,
Catende e Palmares, e visitou o
Hospital de Campanha do Exército, instalado em Rio Formoso na
sexta-feira.

Mais na web
Galeria de fotos das áreas de
enchente: jc.com.br/cidades
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Mais 3 cidades
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ATIVIDADES Crianças na abertura da semana no Jardim Botânico

Semana dedicada
ao meio ambiente

C

MATA SUL Voluntários da ONG Novo Jeito levaram donativos para Catende, no último sábado, e
aproveitaram para limpar a Escola Estadual Costa Azevedo, cujo acesso ainda está cheio de lama

oleta seletiva é o tema escolhido pela Secretaria
de Meio Ambiente do Recife para este ano. A abertura da
semana, que terá programação
variada, aconteceu ontem pela
manhã, no Jardim Botânico,
bairro do Curado, Zona Oeste,
da cidade. Até sexta-feira, haverá palestras, apresentações artísticas e lançamento de campanha de conscientização e de aplicativo para celular que irão
orientar a população sobre o descarte de resíduos.
O secretário de Meio Ambiente do Recife, Bruno Schwambach, afirmou que a maioria das
ações estão voltadas para a
conscientização do descarte correto de resíduos sólidos. “Promoveremos campanhas em escolas
e em locais de grande circulação
de pessoas, como o RioMar
Shopping, para que as pessoas
tenham consciência do quanto é
importante cada um fazer a sua
parte. E que saibam onde existem os ecopontos (pontos de coleta seletiva espalhados pelos
bairros) e como funcionam”, esclareceu.
No Espaço Ciência também
haverá atividades a partir de hoje. Serão cinco dias de oficinas,
atividades, trilhas, passeios de
barco e experimentos. Uma das
atrações é a presença de um grupo de indígenas, do povo Ful-

ni-ô de Águas Belas. Eles vão falar com os visitantes sobre sua
relação com os recursos naturais e venderão artesanato.
Haverá oito oficinas temáticas
em que os participantes poderão conhecer, por exemplo, alternativas para uso de água e energia de forma sustentável, como
o chuveiro que desliga automaticamente quando não está sendo
usado ou o gerador de energia
que funciona a partir da separação das moléculas da água.
Os passeios de barco e a Trilha Ecológica, atrações permanentes, ganham reforço na Semana do Meio Ambiente. O barco, movido à energia solar, conduz o visitante por um passeio
pelos 20 mil m² do Manguezal
Chico Science, durante o qual
eles poderão conhecer um pouco do ecossistema do mangue:
peixes, caranguejos, aves e outras espécies.
Também dentro das comemorações da Semana do Meio Ambiente, o Centro de Conservação
e Manejo de Fauna da Caatinga
inaugura hoje, às 14h, no Museu
de Fauna da Caatinga a exposição Meu Ambiente que você respeita. Cinquenta desenhos de
crianças de cinco escolas municipais, estaduais e particulares
que visitaram o museu este ano
estarão à mostra no local. O
evento segue até o dia 23.

Liberar funcionários é
uma forma de contribuir
Empresários e comerciantes
estão convidados a se engajarem
na campanha de doações às
vítimas das enchentes de uma
maneira diferente: liberando
carga horária de seus
funcionários para que atuem
como voluntários na tarefa de
triar o material, montar as cestas
básicas e carregar os caminhões.
Universidades e faculdades
também podem contribuir
estimulando alunos a
enriquecerem seus currículos
como atividade de extensão.
“Precisamos de voluntários. Se
uma empresa, uma igreja, uma
universidade, reunir pessoas e
vier nos ajudar será ótimo.
Doações são bem-vindas. Mas
necessitamos também de mão de
obra”, destaca o presidente do
Porto Social e idealizador do
Movimento Novo Jeito, Fábio
Silva. A entidade montou seis
pontos de arrecadação no Recife,

Tábua de Marés

Empregados
dispensados
atuariam no
serviço de triagem
que somaram 160 toneladas de
donativos, com atuação de 1.500
voluntários.
Um exemplo a ser seguido foi
de um empresário que fechou a
fábrica quinta-feira passada e
levou os 135 funcionários para
ajudarem no galpão. “Foi
maravilhoso, mas sabemos que
nem sempre isso é possível.
Então, o empresário ou
comerciante não precisa liberar
todos os funcionários de uma só
vez. Faz uma escala ou combina
por turno.” A ONG emite

declaração de horas trabalhadas
como voluntário, caso o
trabalhador precise comprovar a
ação no emprego. No sábado
voluntários levaram doações ao
município de Catende.
Aproveitaram para limpar
escolas, entre elas a Estadual
Costa Azevedo, que tem 600
alunos do ensino médio e está
sem aula desde a última
segunda.

FRALDAS

Oitenta por cento das doações
são roupas. Metade não serve
porque está suja ou rasgada. A
prioridade agora é colchões,
água mineral, produtos de
higiene pessoal (absorventes
principalmente) e alimentos já
prontos. O governo estadual
informa que um item que faz
falta é fralda (infantil e
geriátrica).
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