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O socrEDADE

meÍrte a recons:Fução dos muros
guarda pavimentos a passeios pe-
donais tas mesnras condições eur
que seencontavam antes do tem-
poraldeZOfO.

As obras incluem ainda a retir4-
da do tanque de giâs em frente ao
Anadia

Pedro Fiúo frisou que se trata de
urna'ïnteruenção imporÈante"
para a cidade do I\rnchal que \rai
"eliminar os vestígios, ainda visí-
veis, do20 deFevereiroi erequali-
ficar as-zonas nobres da cidade,
dando mais segurança à população.

A juntara esta obra importante,
estão os trabalhos em curso nari-
beira de Santa Luzia, entre a Pon-
te Bettencourt e a Ponte D. Ma-
nuel, quevão'limpaf acidade das
marcas do temporaf lo anos de-

ovos e carÍìe
De acordo com ainformação reco-
lhida pela DREM junto dos aviá-
rios industriais da Regiãq no 1.o
semestre de 2O2O, a produção de
ovos rondou os 9,6 milhões de uni-
dades, diminuindo 3,0% em ter-
moshomólogos.

No mesmo períodq o abate de
frango aumentou 17,3Y" face aos
primeiros seis meses do ano an-
terioç totalizando I 831,7 tonela-
das.

Por sua vez, segundo dados for-
necidos pelo Centro de Abate da

'Resiãô Àutóaoma da' Mádeira
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pois das chuvas que fustigaram
várias freguesias da Madeira.

Por frzer fica a consolidação dos
muros de zuporte da Ribeira de
João Gomes, entre o Mercado dos
Iavradores e os Bombeiros Volun-
tários Madeirepses, um investi-
mento 4re deverriser feito atrarrés
do próximo quadro comr:nitáriq
Ítrue começa em Janeiro de 2O2l+ e
que o pvernante estima que estará

,no te[Teno soment€ em2022.
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Nova esb?dabeneficia
agricultores no Pt.e Santo

PúnfO o Secretário RegionâL
Humberto Vasconcelos, acompa-
úado poí elementos da empresa
ARÀtt, esteve no terreno para proce'
der a alguns ajustamentos necessá-
rios. A obra está a ser orecutadâ
pela SecretariadaAgricultur4 atra-
vés do PRODERAM e de verbas do

Humberto Varconceloe vlsltou ontem a obra em curuo.

Humberto Vasconceloq secretário
Regionat daAgricultura,visitou on-
terq no Forto Santo, a conseução de
umaeseada agrícol4 Mmuito am-
bicionada pelos agricultores que
aguardavam por melhores acessos
aos seusterr€nos.

A estrada encontra-se em fase de
o<ecuçãq mas devido à sinração
imposta pela cwid-r9, foi pittiso
adiar a sua conclusãq estando
prontaaindaeste anq adiantou ao

SAJìIDRA ASCENSÃO SILVA
ssilva@dnotícías.pt

O Governo Regional vai arançar
com a execução da obra de re-
construção de guardas, pavimen-
tos e passeios da Ribeira de João
Gomes,incluindo o acesso àpraia
do F\rnchal, numinvestimento de
4OO mil euros, acrescidos do iva à
taxalegal emvigor.

Pedro Finq secretrírio Regional
de Equipamentos e Infraestrutu-
ras referiu aos jornalistas, que as
obras serão executadas nos próxi-
mos óO dias, a começar pela cria-
ção de um acesso de segurança e
emergência à praia adjacente à foz
da Ribeira de João Gomes para as-
siStência aos banhistas.

Os restantes trabalhos consistem
dosdanosprorocados

Fevereiro nos acessos
estaribeira, nomeada-a

o

mals

as 399,7 toneladas (-1,2o/" em ter -
moshomólogos).

No domínio dapesca, ainfrrma-
ção recolhida junto da Direcção Re-
gional de Pescas para o l.o semestre
de 2O2O, mostra que este período
caracterizou-se por uma quebra si-
grrifi cativa, em termos homólogos,
tanto nas quantidades captur.adas
de pescado (-394"/", cifr:ando-se o
total dos priaeiros seis meses deste
ano em cerca de 2 562,0 toneladas)
como no valor de primeira venda (-

€ii

turas de atum e similares que em
grande medida determinaram a
redução dos números globais para
o período em referência- Com
efeitq em termos homólogos, a
quantidade capturada de atum e
similares e o v.alor de primeira
venda diminu ír arr 5 6,20/" e 5l,9Yo,
respectivamente. Embora a espé-
cie commaiorvolume de capturas
nos primeiros seis meses deste
ano tenha sido efectivamente o
atum e similares(48,o"/o do total),

sendoototal semesg{d97,ó a quantidade de
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