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Grupo Macondo movimenta Serra Talhada 
com I Mostra de Cinema Indígena 

Iniciativa, realizada na Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST), nos dias 14 e 15 de dezem-
bro, destacou-se pela experiência de luta e resistência, onde cineastas de diversas etnias apre-
sentaram produções audiovisuais e também buscaram contribuir na superação de preconceitos 
e na busca pela garantia dos direitos das populações indígenas e povos tradicionais brasileiros. 
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Governo de Pernambuco decretou con-
cessão de simplificação tributária ao 
Polo Gesseiro do Araripe, beneficiando 
centenas de empresas do setor. 

Natural de Salgueiro, o escritor Raimundo Car-
rero recebeu a mais alta comenda do Estado, a 
Medalha da Ordem do Mérito dos Guararapes. 

Para facilitar a privatização da Eletro-
bras, Michel Temer assinou Medida 
Provisória que retira proibição. 

No Sertão do Estado, boas-vindas ao 
ano de 2018 foi marcada pela alegria 
e emanação de boas energias.

Divulgação

Homenagem

Cultura > Pág. 15

No Sertão pernambucano, empresário 
investe em escola modelo com ensino 
gratuito para 200 crianças da zona rural 
de Belém do São Francisco. 
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Iniciamos um novo 
ciclo com a chegada 

de 2018, muitas es-
peranças e sonhos se fazem 
presentes em nossa vida.  O 
que esperar de um novo ciclo 
não depende do calendário 
do tempo, mas da mudança 
existencial de nosso calendá-
rio interno.  Imparcialmente 
a terra gira numa velocidade 
estonteante. Sua velocidade 
mostra e determina o quanto 
precisamos ser dinâmicos para 
estar em consonância com ela. 
Somos fruto desse contexto  e 
carregamos a  necessidade de 
mudança. Fundamentado nes-
se conceito o Jornal do Sertão 
a partir desse mês de janeiro 
estará lançando um portal de 
noticias na internet. Um Portal 
moderno e tecnologicamente 
abrangente para dar suporte 
ao nosso jornalismo impres-
so. Aproveitamos o momento 
para desejar um esplendoroso 
ano de conquistas e realizações 
para você.  A cidade de Serra 
Talhada (PE), no Sertão do 
Pajeú, matéria de capa desta 
edição,  foi palco da Primeira 
Mostra de Cinema Indígena, 
onde cineastas de diversas et-
nias apresentaram produções 
audiovisuais buscando contri-
buir na superação de precon-
ceitos e na busca pela garantia 
dos direitos das populações 
indígenas e povos tradicionais 
brasileiros. Ao apagar das lu-
zes do ano passado, no dia 29 
de dezembro,  o presidente 
Michel Temer   assinou  (MP) 
medida provisória, liberando 
R$ 2 bilhões da União para 
entes que recebem recursos do 
(FPM) Fundo de Participação 
dos Municípios. Isso significa 
que a partir deste mês de janei-
ro,  municípios que vem atra-
vessando sucessivas situações 
de penúria  desde de 2015, se-
jam  aliviados com esse aporte 
financeiro. Na contramão de 
todas as expectativas de um ano 
marcado pela crise econômica, 
e pela consequente diminuição 
de investimentos em diversas 
áreas, o município de Belém do 
São Francisco se destaca como 
modelo de garra e perseveran-
ça.  Estas e outras notícias. Seja 
bem vindo, entre! Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS FOCANDO DATAS & DATAS

Qual a dife-
rença entre 

uma sexta-feira 
13 e um 25 de 

dezembro? Sa-
bemos que os significados 
das datas são atributos que 
lhes imputamos com nossas 
crenças ou necessidades de 
memorizar momentos feli-
zes ou apenas referenciais 
da nossa vida contemporâ-
nea, ou de tempos passados. 
A sexta-feira quando cai no 
dia 13 de qualquer mês é 
tida como um dia de azar, o 
mais azarado dos dias, pois 
a sexta-feira tem uma série 
de infortúnios associados, 
destacando-se que, segun-

do a Bíblia, foi o dia em que 
Jesus foi crucificado. Temos, 
na modernidade, o 13 de de-
zembro de 1968, uma das 
datas marcantes da história 
recente do Brasil. Nesse dia, 
o governo militar instituiu 
o AI-5, detonou os direitos e 
bloqueou o exercício da políti-
ca. E ainda, decretou o estado 
de sítio, dando plenos pode-
res aos militares de fechar o 
Congresso. Recentemente e 
ultrapassando as fronteiros 
do nosso país, a sexta-feira 13 
de novembro de 2015 foi um 
dia péssimo para a história da 
França, devido aos sete ata-
ques terroristas em Paris que 
mataram cerca de 130 pesso-

as e feriram quase 400 outras. 
Consultando o Google, Wiki-
pédia, vemos que em Portugal 
a situação é diametralmente 
oposta, pois inúmeras cida-
des fazem festas e mais festas 
nas Sextas-feiras 13, sendo 
a maior delas no Castelo de 
Montalegre, Trás-os-Montes, 
com espetáculos teatrais e a 
famosa “queimada”, um ritual 
para afastar os maus espíritos 
e as meigas, como lá chamam 
as bruxas. E ainda consultan-
do várias fontes na internet, 
lemos que a festa do Natal foi 
fixada no dia 25 de dezembro 
no século IV, em pleno Impé-
rio Romano, quando houve o 
reconhecimento do cristianis-

mo. Só que naquela ocasião, 
a festa mais destacada não 
era o Natal, mas a Páscoa. 
Assim, a data mais impor-
tante da vida de Cristo não 
era a do nascimento, mas a 
da morte; o “nascimento no 
céu”. Ainda fuçando, fiquei 
feliz ao constatar que o nú-
mero do meu aniversário é 
destaque na numerologia, 
pois é considerado comple-
to, ou seja, 12 meses do ano; 
12 tribos de Israel; 12 após-
tolos e as 12 constelações do 
Zodíaco. Assim, está escrito 
e assim será.
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O Jornal do Sertão  adota tinta ecológica em 
seu processo produtivo. Todos os seus produtos 
são impressos com a tinta Agri-Web™, produzida 
pelo Flint Group com matérias-primas renováveis, 
biodegradáveis e que emitem menos compostos 
orgânicos voláteis (VOC) na atmosfera.
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O Detran/PE e a Prefeitu-
ra de Dormentes, no Sertão 
do São Francisco, assina-
ram, no dia 21 de dezembro, 
um convênio de cooperação 
técnica para a implantação 
de um Posto Avançado do 
Departamento Estadual de 
Trânsito no município. O pos-
to terá capacidade de atender 

A prefeitura de Cabrobó 
está investindo cerca de R$ 
290 mil para a pavimenta-
ção e calçamento da Avenida 
Cel. Arrisson de Souza Fer-
raz, localizada no bairro Alto 
da Temperatura, com objeti-
vo de proporcionar mais um 
espaço urbano de integração 
e socialização da comunida-
de. Segundo a gestão, os re-

O Governo de Pernambuco 
oficializou a criação do Progra-
ma de Acesso ao Ensino Supe-
rior – PE no Campus.  A inicia-
tiva irá garantir mil bolsas aos 
estudantes da rede pública que 
obtiverem as maiores notas 
no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) e no exame do 
Sistema Seriado de Avaliação 
(SSA), para o ingresso nas uni-

Visando dar maior visibili-
dade e facilitar o acesso da po-
pulação aos funcionários da Pre-
feitura que trabalham em feiras 
livres, a Prefeitura de Petrolina 
criou novos uniformes para di-
ferenciar os mesmos.  Agora, 
ficará  mais fácil  reconhecer es-
ses profissionais, coisa que antes 
não acontecia.  De acordo com a 

50 pessoas por dia. Dormen-
tes conta com uma frota de 
4.851 veículos, sendo 2.947 
motos, que irão contar com 
os serviços de veículos e ha-
bilitação. Os atendentes que 
forem cedidos pela prefeitura 
serão treinados pela Circuns-
crição Regional de Trânsito – 
CIRETRAN, de Petrolina.

cursos são provenientes do 
Ministério do Turismo, do 
Governo Estadual e da pró-
pria prefeitura. A avenida é 
extensa e conta com um can-
teiro central que, com a revi-
talização da via, possibilita-
rá a realização de atividades 
físicas ao ar livre e também 
vai melhorar a mobilidade 
da população. 

versidades públicas. A primei-
ra edição do programa já co-
meça a valer neste primeiro se-
mestre de 2018, contemplando 
os participantes do Enem 2017 
que preencherem os pré-requi-
sitos para as vagas. O edital do 
processo seletivo será divulga-
do pela Secretaria Estadual de 
Educação ainda neste mês de 
janeiro. 

gestão municipal, o objetivo da 
iniciativa foi atender a demanda 
existente, padronizar e dar mais 
visibilidade aos 100 servidores 
públicos que atuam na área. A 
ação contou com apoio da Secre-
taria de Desenvolvimento Eco-
nômico e Agrário, que desen-
volve outras ações com foco na 
melhoria dos serviços prestados. 

Trânsito
Detran tem Posto Avançado em Dormentes

Infraestrutura
Mais espaço urbano para Cabrobó

Ensino
Acesso ao ensino superior é facilitado

Uniformização
Feira livre melhora atendimento ao público
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Política

Após promessa feita em no-
vembro do ano passado, onde 
prefeitos de municípios brasilei-
ros foram à Brasília pedir recur-
sos ao Governo Federal, o presi-
dente Michel Temer assinou no 
dia 29 de dezembro, medida pro-
visória (MP), liberando R$ 2 bi-
lhões da União para entes que re-
cebem recursos do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios (FPM).  
“O governo, no início de 2018, 
promoverá um apoio financei-
ro no valor de R$ 2 bilhões com 
objetivo de auxiliar os municí-
pios brasileiros que desde 2015 
vêm atravessando sucessivas 
situações de penúria”, disse o 
ministro-chefe da Secretaria de 
Governo, Carlos Marun. Pela 
MP, que foi publicada na edi-
ção extra do Diário Oficial da 
União (DOU) no mesmo dia, o 
valor para cada município será 
calculado de acordo com as re-
gras do FPM, que considera o 
número de habitantes de cada 
município para a distribuição 
dos recursos.

Municípios recebem 
R$ 2 bilhõesPrivatização da 

Eletrobrás é facilitada 

Medida provisória (MP) 
assinada pelo presidente Mi-
chel Temer no dia 28, retira a 
proibição de privatizar a Ele-
trobrás e suas subsidiárias da 
Lei 10848/2004, que trata da 
comercialização de energia, o 
artigo que excluía a Eletrobrás 
e suas controladas – (Furnas, 
Companhia Hidro Elétrica do 
São Francisco (Chesf), Ele-
tronorte, Eletrosul e a Com-
panhia de Geração Térmica 
de Energia Elétrica (CGTEE) 
– do Programa Nacional de 
Desestatização). Sancionada 
pelo ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Com a nova lei a 
Eletrobrás foi retirada do pro-
grama de privatização criado 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Presidente assinou Medida provisória que retira a proibição de pri-
vatizar a Eletrobrás e suas subsidiárias da Lei 10848/2004, que trata 
da comercialização de energia, incluindo a Chesf

por seu antecessor, Fernando 
Henrique Cardoso. Com essa 
MP, chega a três o número de 
medidas assinadas por Temer 
para abrir caminho para a ven-
da da Eletrobrás. Em junho de 
2016, o presidente editou a MP 
735, aprovada pelo Congresso 
e convertida na Lei 13360/16, 
que facilita a transferência do 
controle de ativos e as privati-
zações de distribuidoras da Ele-
trobras. Em agosto deste ano, o 
governo anunciou a intenção 
de privatizar a estatal, respon-
sável por um terço da geração 
de energia no país. De acordo 
com o Ministério de Minas e 
Energia, o valor patrimonial da 
Eletrobrás é de R$ 46,2 bilhões 
e o total de ativos da empresa 
soma R$ 170,5 bilhões.

Em novembro, o Ministério 
encaminhou documento à Ele-
trobrás e ao presidente Michel 
Temer afirmando que uma das 
possíveis modelagens para o 
negócio é realizar a venda por 
meio de operação de aumen-
to de capital, com a possibi-
lidade de ser somada a uma 
oferta secundária de ações da 
empresa pertencente à União, 
que ficaria com menos de 
50% da empresa. O envio do 

projeto ao Congresso chegou 
a ser anunciado para o dia 
22 de dezembro, quando co-
meçou oficialmente o recesso 
parlamentar, mas ficou para 
2018. A privatização da Ele-
trobras tem gerado polêmica 
e o governo enfrenta resis-
tência inclusive entre aliados 
no Congresso Nacional, onde 
duas frentes já foram criadas 
contra a venda da empresa e 
suas subsidiárias.

Já são três MPs assinadas por Temer para abrir caminho para privatização. 
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Salário mínimo sobe para R$ 954 Carteira de Habilitação digital 
vale a partir de fevereiro 

Aumento é de  R$ 17 reais quando comparado ao valor vigente em 2017, de R$ 937. O anuncio 
feito é R$ 11 menor do que a expectativa do governo, que previa o salário de R$ 965 em 2018

A partir do dia 1º de janei-
ro de 2018, os trabalhadores 
assalariados brasileiros pas-
sam a contar com o novo sa-
lário mínimo, estipulado em 
R$ 954, um aumento de R$ 
17 reais quando comparado 
ao valor vigente em 2017, de 
R$ 937. O presidente Michel 
Temer assinou decreto que 
aumentou o valor no últi-
mo dia útil do ano, dia 29. O 
anuncio feito é R$ 11 menor 
do que a estimativa divulga-
da anteriormente, que previa 
o salário de R$ 965 para este 
ano. 

De acordo com o Planalto, 
no Brasil, aproximadamente 
45 milhões de pessoas rece-
bem um salário mínimo. Par-
ticipam desse cálculo os pen-

sionistas e aposentados, que 
têm os rendimentos pagos 
pelo governo federal. Para 
reajustar o salário mínimo, 
o governo precisa seguir uma 
fórmula: soma-se a variação 

do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC) 
do ano anterior (no caso, o 
de 2016) com o resultado do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
de dois anos antes.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

A partir de fevereiro des-
te ano entrará  em vigor  a 
Carteira Nacional de Habi-
litação Eletrônica (CNH-e), 
aprovada em junho de 2017 
pelo Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran). O docu-
mento, também chamado de 
CNH Digital, possui o mes-
mo valor jurídico da versão 
impressa, em razão da ade-
quação à Medida Provisória 
nº 2200-2/2001, mas com 
vantagens adicionais, ofe-
recendo aos cidadãos mais 
praticidade, por meio de 
aplicativo usado em smar-
tphone.

Com a novidade, propos-
ta pelo ex-ministro das Ci-
dades, Bruno Araújo, os mo-
toristas poderão apresentar 
o documento de porte obri-
gatório em formato digital, 
que poderá ser comprovado 
pela assinatura com certifi-
cado digital do emissor ou 
com a leitura do QRCode. 

Brasil

"Estamos dando um passo 
à frente, desburocratizan-
do o processo. Há um con-
junto de padrões técnicos 
para suportar um sistema 
criptográfico que assegura 
a validade do documento. 
Com isso, quem esquecer de 
portar  a CNH, não estará 
sujeito à multa e pontos na 
carteira. Basta apresentar 
o documento digital", afir-
mou Bruno Araújo. Para so-
licitar a CNH-e, o motorista 
já deve ter uma habilitação 
impressa com QR Code e se 
cadastrar no portal de ser-
viços do Denatran. Caso o 
condutor já tenha cadastro 
no Sistema de Notificação 
Eletrônica (SNE), solução 
que possibilita o pagamento 
de multas de trânsito com 
40% de desconto, não será 
necessário novo cadastro. 
A solicitação deve ser feita 
pelo portal com a mesma se-
nha de cadastro do SNE.

Planalto afirma que no País salário 45 milhões de pessoas que recebem o mínimo
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Economia

Polo Gesseiro do Araripe ganha 
simplificação tributária 

54ª Festa do Comércio 
movimentou Arcoverde

A medida do governo estadual simplifica a cobrança de ICMS da cadeia produtiva de gipsita, 
gesso e derivados. Agora, o recolhimento do tributo passa a ser concentrado nas mineradoras

Com objetivo de benefi-
ciar o Polo Gesseiro de Per-
nambuco, localizado no Ser-
tão do Araripe, o governo 
do Estado assinou o Decreto 
45.501/2017, que simplifica a 
cobrança de ICMS da cadeia 
produtiva de gipsita, gesso 
e derivados. De acordo com 
a gestão estadual, o recolhi-
mento do tributo passa a ser 
concentrado nas minerado-
ras, exonerando o restante da 
cadeia nas operações relacio-
nadas às saídas internas, in-
terestaduais e exportação de 
gipsita e derivados. A medida 
é fruto de diálogo com repre-
sentantes do Polo Gesseiro 
do Araripe, que responde por 
cerca de 90% da produção de 
gesso do Brasil. 

De acordo com o governa-
dor Paulo Câmara, a medida, 
publicada no Diário Oficia do 
dia 28 de dezembro, reduzirá 
a burocracia e a informalida-
de do setor. “O Polo Gesseiro 
é muito importante para Per-
nambuco, gera renda e em-
pregos, fundamentais nesse 
momento de recuperação da 
nossa economia", afirmou o 
chefe do executivo estadual. 

Ao todo, 40 minas de gipsi-
ta estão instaladas na região, 
classificando Pernambuco 
como o estado que possui as 
maiores reservas de gipsita 
do país, a maior parte con-
centrada no Polo Gesseiro 
do Araripe, abrangendo os 
municípios de Araripina, Bo-
docó, Ipubi, Ouricuri e Trin-
dade. O polo também conta 
com cerca de 180 empresas 
calcinadoras, responsáveis 
pelo processo de transfor-
mação da gipsita em gesso, 
que estarão dispensadas de 
recolher o ICMS. A alteração 
contempla, ainda, aproxima-

damente 300 fábricas de ar-
tefatos de produtos de ges-
so, onde são feitas as placas, 
forros e blocos de gesso uti-
lizados na construção civil 
e decoração de residências. 
A extração e processamen-
to da gipsita são a atividade 
econômica mais relevante 
do Sertão do Araripe, mo-
vimentando cerca de R$ 70 
milhões anualmente. Apro-
ximadamente 2,3 toneladas 
de gipsita foram extraídas 
do Polo Gesseiro em 2017, 
de acordo com o Sindica-
to das Indústrias do Gesso 
(Sindusgesso). 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

A 54ª Festa do Comércio, 
promovida pela Associação 
Comercial de Arcoverde 
(ACA), em parceria com a 
Prefeitura, através da Se-
cretaria de Turismo e Even-
tos, movimentou a cidade 
entre os dias 23 e 30 de de-
zembro. A programação da 
festa contou com shows de 
artistas locais e regionais, 
show de calouros, além do 
festival da Canção Popular 
de Arcoverde, em sua 3ª 
edição. O evento gratuito 

ocorreu na Praça Winston 
Siqueira e no Largo do Cen-
tro Comercial de Arcoverde 
(CECORA).  De acordo com 
a organização do evento, 
foram recebidos cerca de 
50 mil pessoas durante os 
oito dias de festa. Entre as 
atrações musicais, a ban-
da Retrato Musical, Banda 
Som Livre, Carlos & Fábio, 
Banda O DISCO – Tributo 
a Roupa Nova, Banda Para-
cundê Samba Mix e Lia Mo-
raes & Banda. 

Evento movimentou a cidade por sete dias com programação intensa

Atrações culturais e musicais animaram o público da festa

ACA

ACA

O recolhimento do tributo passa a ser concentrado nas mineradoras

A medida reduzirá a burocracia e a informalidade do setor
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Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

Economia

De início, cumpre relembrar, que os créditos existentes con-
tra determinada empresa, ainda que não vencidos, estão sujei-
tos à recuperação judicial, a partir da data em que for feito o 
pedido de abertura de tal procedimento. Sejam créditos civis, 
comerciais, tributários ou trabalhistas, todos, em regra, estão 
abrangidos pelo deferimento de uma recuperação judicial. 

Com a recuperação judicial há a extinção da antiga dívida 
atual existente, criando-se uma nova obrigação, agora de na-
tureza judicial, sendo, então, competente para alienação dos 
ativos e realização dos pagamentos aos credores, o Juízo em 
que se processa a recuperação judicial, mesmo se tais créditos 
já estiverem anteriormente sub judice, exceto proprietários fi-
duciários cujos contratos tenham cláusula de irrevogabilidade.

Até as dívidas com garantias - reais ou fidejussórias - po-
dem ser atingidas pela recuperação Judicial – o que, em regra, 
não seria para acontecer – acaso seja prevista sua extinção no 
Plano de Recuperação Judicial que venha a ser aprovado pelos 
credores, garantias estas que somente serão reconstituídas no 
caso da decretação da falência da empresa.

Estes regramentos, que tornam o Juízo da recuperação ju-
dicial num juízo universal, têm, claramente, o condão de per-
mitir que a empresa se desvencilhe da situação de crise, evitan-
do o fim do empreendimento empresarial e produtivo, gerador 
de fonte de renda, empregos, tributos e riqueza, mantendo sua 
função social e econômica.

Pois, somente com a centralização dos créditos num úni-
co Juízo, ora responsável em apreciar todas as demandas fi-
nanceiras em relação à empresa, como por exemplo discutir os 
valores dos créditos, seus parcelamentos e possíveis deságios, 
bem como acompanhar o fiel cumprimento da totalidade das 
obrigações assumidas pela empresa no Plano de Recuperação 
Judicial, conseguir-se-á atingir o objetivo do legislador, salva-
guardando a atividade econômica representada pela empresa 
em dificuldades.

 Além disso, tal providência se serve, ainda, para evitar pos-
síveis privilégios de um credor em detrimento dos demais, o 
que inclusive poderia resultar na consequente inviabilização da 
recuperação econômico-financeira do empreendimento em-
presarial.

A Execução de créditos 
envolvendo empresas em 

Recuperação Judicial

Matadouro público de Petrolina 
será reativado em 2018
Serão investidos R$ 1,3 milhões oriundos de uma parceria da Prefeitura com o Go-
verno Federal. O espaço será recuperado com obras que devem durar seis meses

Desativado há quase dois 
anos, o matadouro público 
de Petrolina será reaberto 
após reformas. No dia 22 de 
dezembro, o prefeito Miguel 
Coelho assinou a ordem de 
serviço para as intervenções 
necessárias, que terão um 
custo de R$ 1,3 milhões. Os 
recursos são fruto de uma 
parceria da Prefeitura de Pe-
trolina com o Governo Fede-
ral. De acordo com a gestão 
municipal, as obras devem 
durar seis meses, e visam 
garantir a recuperação estru-
tural do prédio, com pintura, 
manutenção elétrica, hidráu-
lica e de alvenaria. De acor-
do com a gestão municipal, 
o matadouro ainda receberá 
novos equipamentos para o 
abate dos animais, conserva-
ção das carnes, atendimento 
dos clientes e administração. 
"Muita gente foi prejudicada 
pela irresponsabilidade de 
fechar esse matadouro e não 
dar nenhuma opção para os 
trabalhadores e a população. 
Essa obra, portanto, tem uma 
grande importância simbóli-
ca e real porque traz a espe-
rança de volta a tanta gente 

e vira uma página triste que 
nossa cidade quer deixar para 
trás", afirmou o prefeito.A 
reforma foi comemorada pe-
los comerciantes e produto-
res, que durante quase dois 
anos, ficaram sem espaço 
adequado para trabalhar. 
Representante dos marchan-
tes, Simão Maciel, lembrou 
que, durante esse período, 
os trabalhadores tiveram que 
pagar mais caro para tratar 

a carne em abatedouros de 
municípios da Bahia. "Para 
nós, é um sonho se realizan-
do. Tivemos muito prejuízo 
por conta do fechamento do 
matadouro. Mas agora esta-
mos mais tranquilos, pois o 
prefeito honra o compromis-
so de reabrir o matadouro 
em nossa cidade e finalmente 
poderemos esquecer o tempo 
ruim que passamos", afirmou 
o produtor.

Neste mês de janeiro, a ban-
deira tarifária das contas de 
energia passa  a ser verde quan-
do não  houver cobrança de taxa 
extra. O anúncio da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) foi realizado no dia 29 
de dezembro. Em dezembro, 
a agência reguladora baixou a 
bandeira vermelha para o pata-
mar 1, quando são cobrados R$ 
3 a cada 100 kWh. A taxa extra 
se deve ao acionamento das usi-
nas térmicas, que tem um custo 
maior para a produção de ener-
gia. Em outubro e novembro, em 
razão dos baixos níveis dos re-
servatórios das hidrelétricas e da 

Conta de energia mais barata em janeiro
escassez de chuvas, a bandeira 
tarifária foi a vermelha, patamar 
2, a mais cara do sistema, com 
cobrança adicional de R$ 5 para 
cada 100 kWh (quilowatts-hora) 
consumidos.

No início de dezembro, a 
Aneel já havia sinalizado a pos-
sibilidade de cobrança da tarifa 
amarela em janeiro, quando 
o valor extra é de R$ 1 a cada 
100 kWh. No entanto, segundo 
a agência, com a chegada do 
período de chuvas, houve um 
aumento no nível dos reserva-
tórios, reduzindo a necessidade 
de acionamento das térmicas.  
“O acionamento dessa cor indi-

ca condições favoráveis de ge-
ração hidrelétrica no Sistema 
Interligado Nacional. Mesmo 
com a bandeira verde é impor-
tante manter as ações relacio-
nadas ao uso consciente e com-
bate ao desperdício de energia 
elétrica”, destacou a Annel em 
nota.

Na mesma nota, a Aneel 
alerta os consumidores com 
relação ao consumo  conscien-
te de energia. “Mesmo com a 
bandeira verde é importante 
manter as ações relacionadas 
de combate ao desperdício de 
energia elétrica”, frisou a Agên-
cia em comunicado. 

Matadouro estava desativado por quase dois anos e deve reabrir em 6 meses

Divulgação
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Arcoverde ganhará Centro de 
Gastronomia e Artesanato
Equipamento que deve ficar pronto em 12 meses, ocupará prédio onde funcionava o 
antigo Mercado Público de Carnes, levando nome do comerciante Antonio Lins Alves

O município de Arcoverde 
(PE), no Sertão do Moxotó, 
ganhará um Centro de Gas-
tronomia e Artesanato, cuja 
assinatura da ordem de servi-
ço para início das obras já foi 
dada no dia 28 de dezembro. 
O novo equipamento turís-
tico e cultural, que ocupará 
um prédio onde funcionava  
o antigo Mercado Público de 
Carnes, deverá ficar pron-
to em 12 meses.  De acordo 
com a prefeitura, o projeto 
do centro que será batizado 
com o nome do comerciante 

Antonio Lins Alves, possui 23 
boxes de comercialização de-
dicados à culinária e ao arte-
sanato, contando ainda com 
praça para apresentações 
culturais, setor administrati-
vo e sanitários públicos.

Segundo a gestão muni-
cipal, a intervenção foi pos-
sível por meio da emenda 
parlamentar de autoria do 
deputado federal Jarbas Vas-
concelos (PMDB), no valor 
de R$ 585 mil, através do 
Ministério do Turismo, to-
talizando R$ 618 mil com o 

valor da contrapartida que 
será efetivado pela Prefei-
tura de Arcoverde. “É uma 
alegria imensa nos últimos 
dias deste ano, a gente está 
aqui em praça pública dando 
ordem de serviço para uma 
grande obra, que nós sonha-
mos e que vamos fazer aqui 
um grande centro de gastro-
nomia e artesanato, servin-
do não apenas para o lazer 
da população, mas também 
para a geração de emprego 
e renda”, destacou a prefeita 
Madalena Britto em seu dis-
curso. Para Wellington Araú-
jo, vice-prefeito do município, 
o Centro de Gastronomia e 
Artesanato Antonio Lins Alves 
representa mais uma conquis-
ta para a população integran-
do segmentos como o turismo, 
a cultura e o desenvolvimento 
da economia.  “Quem visitar 
Arcoverde não poderá deixar 
de visitar este centro, porque 
aqui nós vamos ter a gastrono-
mia local, o artesanato e o de-
vido espaço para que os artis-
tas arcoverdenses e da região 
possam se apresentar. É pen-
sando amplo e para todos que 
a prefeita Madalena Britto tem 
administrado a nossa cidade”, 
destacou o vice-prefeito.

sEmiárido

Alegria invade municípios 
na virada do ano

A virada do ano sempre foi 
um momento de muita alegria 
e emanação de boas energias, 
essa alegria  esteve presente  
em todas as  festas de Réveillon 
realizadas por diversos municí-
pios pernambucanos. Apesar da 
tão propalada crise econômica, 
isso não foi observado durante 
a realização das festas. Mesmo 
em proporções menores às fes-
tas de anos anteriores, os ges-
tores de diversos municípios 
se organizaram e fizeram uma 
celebração a caráter, para dar 
boas-vindas ao ano de 2018. O 
município de Petrolina (PE), 
no Sertão do São Francisco, é 
um deles, que inicialmente ha-
via  previsto a não realização  da   
festa da virada. Mas a  união de 
forças entre uma associação  e 
a gestão municipal, reverteram 
esse quadro e garantiram a ale-
gria dos petrolinenses na virada 
do ano 

A festa da Capital do São 
Francisco foi realizada na Por-
ta do Rio, na Orla de Petrolina, 
que ficou totalmente tomada 
por um grande público que va-
riou  entre a  população e turis-
tas. O evento, produzido pela 
Associação de Barraqueiros de 
Eventos do Vale do São Fran-
cisco Ambulantes (ABAEV) e 
apoio da Prefeitura Municipal, 

contou com apresentação de 
bandas locais. Os artistas Guer-
ber Pereira, Babi Castro e Carli-
nhos Caiçara,  aproveitaram  o 
evento para gravar o novo DVD, 
que deixou a noite ainda mais 
animada. O momento mais es-
perado foi a  queima de fogos, 
que iluminou e abrilhantou a 
chegada do novo ano. Já a con-
tagem regressiva ficou por con-
ta do cantor Jonathas Araújo.

Durante a realização do 
evento, a Prefeitura de Petroli-
na garantiu todos os serviços. 
Um esquema de segurança foi 
montado para garantir tranqui-
lidade ao público, com agentes 
da Guarda Civil Municipal, que 
realizaram rondas no local, 
além da Polícia Militar e segu-
ranças contratados pela ABA-
EV. Uma unidade do SAMU 
também esteve no local para 
garantir atendimento médico 
emergencial. Segundo a prefei-
tura, foram feitos bloqueios de 
ruas e avenidas e reforço em 
linhas de ônibus, até a madru-
gada do dia 1º de janeiro. Já no 
primeiro dia do ano, uma super 
equipe esteve no local da festa, 
com cerca de 25 trabalhadores 
para  realizarem a limpeza do 
local  (Porta do Rio), recolhen-
do mais de três toneladas de 
resíduos.

Prefeita Madalena Brito assinou ordem de serviço para construção do equipamento turístico no dia 26 de dezembro
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Para gestora, Centro vai gerar novos empregos e atrair turistas Evento foi realizado pela ABAEV com apoio da prefeitura
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Bodódromo de Petrolina 
será reformado  este ano

Aeroporto de Serra Talhada tem sistema 
de iluminação da pista aprovado

O Bodódromo, tradicio-
nal local gastronômico de 
Petrolina (PE), será refor-
mado no primeiro semes-
tre deste ano. Fruto de um 
convênio entre a prefeitu-
ra municipal e a Codevasf, 
assinado no dia 29 de de-
zembro, um dos principais 
polos turísticos do Sertão 
contará com uma requali-
ficação com investimentos 
de R$ 1,3 milhão. A medida 
conta com suporte da pasta 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Agrário, comandada 
por José Batista da Gama, 
além da companhia federal, 
representada pelo superin-
tendente regional Aurival-
ter Cordeiro, além do de-
putado federal Guilherme 
Coelho, autor da emenda 
parlamentar que assegurou 
os recursos. Entre as ações 
previstas na requalificação 
estão melhorias no pátio e 
vias de acesso, iluminação, 
estacionamento, incluindo 
ônibus de turismo e tam-
bém a criação de um anfi-
teatro no espaço. 

De acordo com José 
Batista, as obras devem 
começar em maio ou ju-
nho, quando será conclu-

O Aeroporto Santa Ma-
galhães, localizado em Serra 
Talhada, no Sertão do Pajeú, 
passa por mais uma etapa  de  
requalificação da obra e tem 
seu sistema de iluminação da 
pista aprovado, atendendo 
todos os requisitos técnicos 
para pouso e decolagem de 
aeronaves durante o período 
noturno. Os testes foram re-
alizados no dia 21 de dezem-

bro e  o  Aeroporto já se pre-
para para início de operações 
comerciais. De acordo com o 
secretário estadual de Trans-
portes, Sebastião Oliveira, a 
pasta e sua equipe estão en-
gajados para acelerar a en-
trega do Aeroporto sertanejo. 
“Muitas pessoas estão envol-
vidas e focadas para que con-
sigamos entregar à população 
o aeroporto em condições de 

receber aviões comerciais o 
mais rápido possível. Muito 
em breve, estaremos com to-
das as certificações em mãos. 
É mais uma importante ação 
da gestão do governador Pau-
lo Câmara voltada para o de-
senvolvimento do Sertão do 
Pajeú”, destacou o secretário 
estadual de Transportes, Se-
bastião Oliveira.

A companhia Azul Linhas 
Aéreas vai operar os voos 
comerciais do equipamento 
com quatro voos durante a 
semana na rota Serra Talha-
da-Recife. Segundo o Estado, 
a previsão é que o início da 
operação ocorra em feverei-
ro de 2018, quando a certi-
ficação do aeroporto, junto à 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), já deverá ter 
sido oficializada. Ainda de 
acordo com o Governo, para 
não atrapalhar o início do 
funcionamento do Aeroporto 
Santa Magalhães, um termi-
nal de passageiros temporá-
rio de 360m²  já está pronto, 
enquanto o projeto executivo 
do definitivo, está sendo ela-
borado. 

ído o processo licitatório. 
“Vamos acelerar toda a 
burocracia para começar 
logo essa requalificação. 
O Bodódromo hoje é um 
símbolo de nossa região, 
um ponto turístico conhe-
cido nacionalmente, que 
movimenta a economia da 
cidade com a grande quan-
tidade de restaurantes que 
servem os moradores lo-
cais e turistas”, destacou 
o secretário. Além dos re-
cursos para o Bodódromo, 
o convênio garante mais 
R$ 1,3 milhão para pavi-
mentação de ruas em vilas 
e povoados na área de se-
queiro de Petrolina. “O Bo-
dódromo é uma referência 
para o turismo do Nordeste 
e sua revitalização é urgen-
te. Melhorando sua estru-
tura, vamos garantir maior 
movimentação econômica 
e geração de emprego e 
renda para Petrolina e re-
gião”, destacou Guilherme 
Coelho. Inaugurado no ano 
2000, durante a segunda 
gestão do prefeito de Pe-
trolina Guilherme Coelho, 
o Bodódromo  passou por 
período de abandono e fal-
ta de investimentos.

Sistema de iluminação da pista atende a todos os requisitos técnicos para pouso e decolagem 
de aeronaves durante a noite. Aeroporto já se prepara para início de operações comerciais

A Azul vai operar 4 voos na semanais na rota Serra Talhada- Recife
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Triunfo ganha terminal rodoviário Comunidade de Airi se prepara 
para 2ª Missa do VaqueiroEquipamento, que contou com R$ 1,650 milhão de investimentos, foi inaugurado pelo 

governador Paulo Câmara, com Sebastião Oliveira (Transportes) e o prefeito João Batista

Importante destino turís-
tico de Pernambuco, princi-
palmente durante o inverno, 
quando registra baixíssimas 
temperaturas, o município de 
Triunfo, no Sertão do Estado, 
acaba de ganhar um novo ter-
minal rodoviário. Com inves-
timentos de cerca de R$ 1,650 
milhão, o equipamento foi 
inaugurado na última semana 
de 2017, com a presença do 
secretário estadual de trans-
portes, Sebastião Oliveira, o 
prefeito da cidade, João Ba-
tista e representantes da so-
ciedade civil. 

De acordo com o Sebastião 
Oliveira, a nova rodoviária é 
um sonho antigo da popula-
ção que agora está sendo con-
cluído  pela gestão estadual. 
“Tenho muito orgulho de fa-

zer parte desta conquista.  Há 
muito tempo,  Triunfo  não 
possuía uma rodoviária e me-
recia ter um equipamento des-
te porte”, destacou Oliveira. 
“A cidade vai receber mais vi-
sitantes e, consequentemente, 

vai gerar mais renda e opor-
tunidades para a população. 
O governador Paulo Câmara 
percebeu essa necessidade e 
arregaçamos as mangas para 
transformar o projeto em 
ação”, finalizou Sebastião.

A comunidade de Airí, sede 
do 2º distrito de Floresta, no 
Sertão do Itaparica, se prepara 
para vivenciar a sua 2ª Missa do 
Vaqueiro, no dia 04 de fevereiro. 
De acordo com a organização do 
evento, a festa terá inicio às 9h 
com o desfile dos vaqueiros até 
a Igreja Nossa Senhora de Lour-
des para a missa, participação 
de Ronaldo Aboiador e Paulinho 
e Nininho. “A nossa expectativa 
é que a Missa seja um sucesso, 

movimentando a economia local 
do distrito. “Esperamos que seja 
um evento de muita paz, que re-
úna os vaqueiros de toda região, 
podendo chegar a um público de 
6 mil pessoas”, declarou o organi-
zador Chichico Ferraz, vereador  
do Município. Após a celebração 
religiosa, acontecerá uma grande 
festa com atrações musicais com 
Petrônio e Placildo, Caninana do 
Forró, Pedrinho Pegação e Toca 
do Vale.

Equipamento turístico oferecerá maior suporte aos moradores e turistas da região

Evento terá início às 9h com desfile dos vaqueiros
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Localidades da zona rural de 
Petrolina ganham calçamento

Secretaria de Defesa Social debate 
sobre segurança pública em Arcoverde

A Codevasf liberou recur-
sos na ordem de R$ 2,3 mi-
lhões que serão empregados 
em obras de pavimentação 
em localidades da zona rural 
de Petrolina, beneficiando 
as comunidades de Tapera, 
Roçado, Agrovila Massan-
gano, Vila Timorante e Sítio 
São João. A prefeitura muni-
cipal e a companhia federal 
assinaram o convênio no dia 
26 de dezembro para a libe-
ração da verba, que conta 
com emenda parlamentar 
do deputado licenciado Fer-
nando Filho. A licitação das 
obras será realizada pela 
gestão municipal a partir 
deste mês, com expectativa 
de início dos primeiros ser-
viços de pavimentação em 

O município de Arcoverde 
recebeu, no dia 26 de dezembro, 
a última reunião da Câmara de 
Defesa Social de Pernambuco, 
em encontro que foi presidido 
pelo secretário executivo de De-
fesa Social, Humberto Freire. O 
evento teve por objetivo favo-
recer o estreitamento entre as 
relações da Secretaria de Defesa 
Social de Pernambuco com mu-
nicípios do Sertão do Moxotó 
Na ocasião, também participa-
ram a prefeita Madalena Brito, 
o diretor do Planejamento Ope-
racional da Polícia Militar, coro-
nel Roberto Santana, o chefe da 
Polícia Civil, Joselito Amaral, o 
subcomandante geral do Corpo 
de Bombeiros, coronel Marcílio 
Rossini e a gestora da Gerência 
de Polícia Científica de Pernam-
buco, Sandra Santos. “A atuação 
é de grande importância para a 
nossa cidade, tendo em vista 
que as entidades de segurança 
estão  atuando e buscando di-
minuir os índices de violência 
em Pernambuco. Isso já é reco-
nhecido pela população e nós 
vamos continuar fazendo o nos-
so trabalho aqui em Arcoverde, 
já contando com a formação e 

atuação de um comitê de segu-
rança pública, o qual tem possi-
bilitando algumas ações direcio-
nadas para a parceria em prol 
da efetivação deste segmento no 
município" declarou a prefeita 
Madalena Britto.  

O monitoramento de indi-
cadores de produtividade rela-
cionados a entidades públicas 
de segurança do Estado, como 
a Polícia Civil, Polícia Militar, 
Polícia Científica e o Corpo de 
Bombeiros também entraram 

sEmiárido

De acordo com o secretário executivo da SDS, Humberto Freire, a iniciativa visa de-
bater os números e as estratégias do serviço, aproximando a pasta dos municípios

na pauta. "Além de discutirmos 
os números e as estratégias do 
nosso trabalho, também visa-
mos com estas reuniões uma 
maior aproximação in loco 
com os municípios, acatando a 
orientação do secretário de De-
fesa Social de Pernambuco, An-
tônio de Pádua, para analisar-
mos dados estatísticos envol-
vendo a criminalidade em cada 
área integrada de segurança na 
região", informou Humberto 
Freire.

maio. Segundo a prefeitura, 
o convênio vai garantir o 
calçamento de 15 mil metros 
quadrados distribuídos em 
diversas ruas nos cinco dis-
tritos. "Esse tipo de serviço é 
geralmente o que mais a po-
pulação pede,  porque valo-
riza o bairro e assegura mais 
conforto aos moradores. No 
interior, tem um peso ainda 
maior porque durante muito 
tempo a prefeitura deixou de 
priorizar quem mora na zona 
rural. Então, existia uma ex-
pectativa enorme de mudan-
ça, mas as pessoas agora já 
perceberam  que a prefeitu-
ra voltou a tratar de forma 
igual quem mora na cidade 
ou no interior", afirmou o 
prefeito Miguel Coelho.

D
iv

ul
ga

çã
o

Rua Deputado Argemiro Pereira de Menezes -  1791, 
Quadra k - lote 14-15- 16 Lot. Poço da Cruz - Cachoeira, Serra Talhada. 

Fone: 97 3831 4324   |  87 9.9660 0490

Secretário executivo de segurança, Humberto Freire, participou do debate

Convênio foi assinado no dia 26 de dezembro entre a companhia federal e a prefeitura

Divulgação
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O deputado estadual Lucas Ramos, e futuro candidato a federal, ladeado pelos comunicadores 
Denivaldo Wilker, Calian Lima, Lidiane Souza e Leane Aline na sua confraternização de fimd e 
ano com a imprensa do Vale do São Francisco.

O empresário Edjean Freire, leia-se Ferraço Construtora, em sua 
explanação no lançamento imobiliário do Edifº Patrick e o Resi-
dencial Kallymno, no Colonial Vitória em Petrolina/PE

O gerente de programação e operações da TV Grande Rio, Luciano 
Peixinho, natural de Canudos/BA, na cerimônia de outorga do tí-
tulo de cidadão exuense na Câmara de Vereadores de Exu/PE com 
sua esposa Drª  Gilma Soares e o cantador Santanna. O pedido de 
autoria do vereador Júnior Pinto.

Os jogadores Jeffinho, da seleção brasileira de sub 15, treinador ex-
-jogador Juninho Petrolina, ex-jogador Adson Alves Tinho, e jogador do 
Flamengo emprestado para o ABC de Natal, juazeirense Nixon.

O diretor teatral Eugênio Barba e a atriz Julia Varley do Odin Teatret 
da Dinamarca, sendo ladeados pelos atores do grupo Cia Biruta de 
Teatro Cristiane Crispim, Antônio Veronaldo, Juliene Moura e Ca-
mila Rodrigues na 1ª Pontes Flutuantes em Petrolina/PE.

O casal de empresários Fábio e Genilde Uchôa, leia-se Sierra Móveis, 
foram também abraçar os noivos Drª Natália Mariano Cavalcan-
ti Vidal, filha do casal Lucia Mariano e deputado federal Adalberto 
Cavalcanti, e o noivo empresário Geraldo Neto, filho do prefeito de 
Salgueiro/PE Clebel de Souza Cordeiro e da 1ª Dama de Gilvonete 
Vidal que selaram a união na Praia do Patacho no Estado de Alagoas. 
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'Navio Negreiro - Castro Alves 
e Hansen Bahia' permanece em 
cartaz até 02 de janeiro
 no Centro de Cultura João Gil-
berto em Juazeiro/BA. E 'Guar-
dados de Armário', até 8 de feve-
reiro, no hall da Reitoria da Uni-
versidade Federal do Vale do São 
Francisco em Petrolina/PE.

O Carnaval de Juazeiro acontece 
de 26 a 28 de Janeiro de 2018 
com apresentações simultâneas 
pela avenida no Circuito Ivete 
Sangalo e no palco Luiz Galvão, 
homenagens a filhos ilustres jua-
zeirenses.

Terá a encenação inédita do es-
petáculo, O Canto das Írias, em 
12 de janeiro, dentro da progra-
mação do evento da Comunidade 
Shalom Petrolina/PE.

Exposições

O Carnaval da Bahia come-
ça aqui

Renascer 2018
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Sertânia investe em R$ 1,5 milhão 
na infraestrutura da educação

Facape busca parceria para 
novos projetos no BNDES

O município de Sertânia 
(PE)  contará com investi-
mentos da ordem de R$ 1,5 
milhão, para investimentos 
em  obras de ampliação e 
reformas de escolas munici-
pais. De acordo com a ges-
tão, as melhorias deverão 
ocorrer de forma descentra-
lizada, na cidade e nos povo-
ados. Na solenidade, estive-
ram presentes o secretário 
de Educação, Júlio César Al-
buquerque, de Infraestrutu-
ra, Marco Aurélio Ferreira, 
e vereadores aliados. Com 
essas  reformas a serem re-
alizadas,  mais de mil alunos 
da rede pública serão bene-
ficiados..

De acordo com a prefeitu-
ra, uma das unidades educa-
cionais contempladas será a 
Escola Municipal Presidente 

Vargas, no Centro, que se 
encontra em reforma e agora 
será ampliada, onde também 
será construída uma quadra 
esportiva. A Escola Muni-
cipal José Sérgio Veras, no 
povoado de Cruzeiro do Nor-
deste, também contará com 
a construção de um ginásio 
poliesportivo, que será o pri-
meiro ginásio fora da sede 
do município. Além disso, a 
escola José Sérgio Veras re-
ceberá ainda melhorias em 
sua estrutura. “Um ginásio 
é um equipamento esportivo 
importante para o desenvol-
vimento dos jovens e tam-
bém se torna um local para 
realização de eventos, como 
as formaturas, e servem para 
toda a comunidade. Os inves-
timentos na infraestrutura das 
escolas e na educação não pa-

ram por aí. Em Várzea Velha, 
serão investidos mais R$400 
mil e as obras começam já em 
2018”, declarou o prefeito Ân-
gelo Ferreira. A Escola Muni-
cipal Vicente Bezerra da Silva, 
em Várzea Velha, está localiza-
da a 60 km da sede do municí-
pio. Na mesma semana em que 
anunciou os investimentos, o 
prefeito do município liberou 
o pagamento dos 319 servido-
res da Secretaria Municipal de 
Educação de Sertânia, inje-
tando mais de R$ 235 mil na 
economia do município, de 
pouco mais de 36 mil habi-
tantes. Com isso, se somados 
os salários de novembro e 
dezembro, pagos em dia, e a 
segunda parcela do décimo 
terceiro, a gestão municipal 
injetou mais de R$ 7 milhões 
na economia local.

Recursos serão destinados à obras de ampliação e reformas de escolas municipais de forma 
descentralizada, na cidade e nos povoados, beneficiando mais de mil alunos da rede pública.
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Durante reunião com mem-
bros do (BNDES) Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, o presidente 
da Faculdade de Ciências Apli-
cadas e Sociais de Petrolina 
(Facape) Antonio Habib, dis-
cutiu a possibilidade de finan-
ciamento de projetos e empre-
endimentos da autarquia. Na 
ocasião, foram tratados temas 
como a geração ecológica de 
energia e projetos acadêmicos 
na área de tecnologia e inova-
ção. O encontro, que ocorreu 
no dia 27 de dezembro, con-
tou com a presença de Ricardo 
Rodrigues, representando a 
presidência do Banco, José La-
martine e Rodrigo Almeida, re-
presentando a gerência nordes-
tina. Na oportunidade, Habib 
também postulou a criação de 
centro de captação de luz solar 
para geração de energia elétri-
ca, dimensionado a partir das 
necessidades das 13 Autarquias 

Municipais de Ensino Superior 
de Pernambuco.  Em contra-
partida, os representantes da 
entidade bancária explicaram 
as políticas de financiamen-
to de projetos de produção de 
energias eólica e solar, acres-
centando importantes infor-
mações sobre os fundos de fi-
nanciamento disponíveis para 
instituições de ensino, ressal-
tando que as IES têm acesso 
a estes fundos - a exemplo do 
Finame, Funtec e Ise - através 
do cumprimento de requisitos 
burocráticos mínimos, elabo-
ração de projeto e ainda por 
meio de associação com outras 
entidades, como o Senai. Dian-
te da produção de trabalhos de 
alcance social apresentados, o 
BNDES demonstrou interesse 
em firmar parceria com a AE-
VSF/FACAPE, devendo o ano 
de 2018 marcar o início desta 
que será uma parceria de gran-
de sucesso.

Educação

As unidades que serão contempladas serão a Escola Municipal Presidente Vargas e a Escola Municipal José Sérgio Veras

O BNDES demonstrou interesse em firmar parceria a partir de 2018

Divulgação
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Elidaine De Oliveira
Diretora Executiva

PNL

Coach, Consultora Empresarial, Empresária, Practtioner e Palestrante.
Bacharel em Administração de Empresas.
Bacharel em licenciatura em Biologia.

Educação

D
iv

ul
ga

çã
o 

Belém do São Francisco ganha 
escola modelo com ensino gratuito
Empresário da região investiu do próprio bolso e buscou patrocinadores para construir uni-
dade escolar de alto padrão para crianças carentes da zona rural do município sertanejo

Com determinação e co-
ragem,  um empresário per-
nambucano do  Sertão do São 
Francisco, mostra que quando 
se quer é possível. Ele relegou 
todas as adversidades e partiu 
em busca de realizar um  sonho; 
melhorar o modelo de vida de 
crianças do município de Be-
lém do São Francisco (PE) por 
meio da educação.  Pensando 
na pouca oportunidade e fal-
ta de perspectiva das crianças 
da zona rural de Belém do São 
Francisco, o empresário Pau-
lo Dantas, diretor da empresa 
Agrodan, uma das maiores ex-
portadoras de fruta do Estado, 
deu início a um projeto visioná-
rio, que foi construir uma escola 
modelo de educação no muni-
cípio.  Para realizar o sonho de 
construir a Escola Professora 
Olindina Roriz,  foram investi-
dos R$ 2,3 milhões. Para 2018 
já estão previstas ampliações 
com  a construção de uma pisci-
na e uma quadra poliesportiva. 
De acordo com Paulo Dantas, a 
expectativa pelo início das aulas 
é grande, tanto dele como das 
crianças beneficiadas pela ini-
ciativa. “Começamos uma par-
ceria com duas consultoras edu-
cacionais, que deram um norte 
para que o projeto se concreti-
zasse da melhor forma possível. 
Após isso começamos a correr 
atrás de pessoas que acreditas-

sem nesse sonho, tanto quanto 
eu acreditava. O valor era alto, 
mas não desanimei. Investi boa 
parte do meu próprio bolso e fui 
à busca de patrocinadores que 
abraçassem a causa. Recebe-
mos doações de alguns clientes 
da Europa, outras de empresas 
brasileiras. Pessoas físicas tam-
bém ajudaram, com materiais 
e serviços. Foi uma verdadei-
ra corrente do bem”, afirma 
Paulo. Com uma estrutura que 
conta com salas de aula, praça 
de alimentação, laboratório de 
inglês, biblioteca, parque in-
fantil, sala de descanso, etc., 
a escola oferecerá ensino in-

tegral de 8h às 16h e contará 
também com três refeições di-
árias orientadas por nutricio-
nista. Segundo o empresário, 
o objetivo principal é propor-
cionar uma educação de alto 
nível, que permita às crianças 
escolherem o futuro que qui-
serem. “Se elas pretenderem 
seguir no trabalho rural, terão 
todo apoio para isso. Mas se 
sonharem em seguir carreira 
como médicos, engenheiros, 
professores, músicos ou qual-
quer outra área, poderão se 
preparar aqui mesmo, na Es-
cola Professora Olindina Roriz 
Dantas”.

De acordo com o ideali-
zador da Escola Professora 
Olindina Roriz Dantas, que 
inicialmente contará com 
200 vagas, os recursos ini-
ciais para manutenção do 
projeto já estão garantidos. 
Entretanto, será necessário 
buscar a sustentabilidade da 
unidade de ensino. Para isso, 
Paulo Dantas e sua equipe 
estudam os custos de cada 
aluno, para que seja lançada 

Campanha de apadrinhamento será lançada
uma campanha de apadri-
nhamento dos estudantes. 
Uma ferramenta será lança-
da futuramente para que as 
pessoas conheçam o projeto, 
invistam nessas crianças, e 
acompanhem o auxílio, de 
forma transparente. A esco-
la, que carrega o nome da 
mãe de Paulo Dantas (in me-
moriam), foi inaugurada no 
dia 10 de novembro de 2017 
e iniciará seu calendário leti-

vo em fevereiro de 2018. “As 
crianças estão aguardando 
ansiosamente para ver a es-
cola funcionando. A expec-
tativa é grande e nós vamos 
correr atrás, cada vez mais, 
de investidores para garantir 
a sustentabilidade do proje-
to. Mais que educação, esta-
remos levando oportunidade 
de realização de sonhos para 
o sertão do São Francisco”, 
destacou Paulo.

Transforme suas 
promessas em metas

A cada 12 meses temos a oportunidade de renovar o ci-
clo da vida, reiniciamos o calendário deixando para trás 12 
meses e nos preparamos com muitas expectativas para re-
ceber mais 365 dias de um novo ano.

O fato é que sai ano, entra ano e muitas pessoas têm 
muitos desafios em realizar tudo que preenche a sua lista 
de desejos. 

Quais foram as promessas que VOCÊ fez para 2017 e 
não cumpriu?

Talvez, um dos motivos tenha sido pelo simples uso 
da palavra “promessa”... que tal colocar a palavra correta 
para aquilo que desejas conquistar? A palavra adequada é: 
META.

Existe uma diferença gigantesca entre meta e promessa, 
de cara começa pela forma como ambas são estruturadas. 

A promessa (não me refiro à espiritualidade), não possui 
planejamento, geralmente é algo que não vai para o papel, 
existe desejo em conseguir, porém, está na dependência de 
um dia acontecer, na maioria das vezes são procrastinadas, 
e, por qualquer motivo ou desculpa não será realizada.

Já a meta é algo estruturado, tem planejamento, prazo, 
relevância e é mensurável. Apresenta cada etapa e os recur-
sos que serão necessários para o atingimento do objetivo. 

Definir metas é algo vital para nossa saúde física e emo-
cional. Como já ouvimos muitas vezes...”se não sabe para 
onde quer ir, qualquer lugar serve? ”

Quero compartilhar algumas dicas úteis que podem au-
xiliar você na elaboração do seu plano de vida. 

1. Defina seus objetivos de vida. O que você almeja 
conquistar em 01ano, 02 ou em 05 anos na sua vida? Aqui 
vale sonhar alto.

2. Coloque seus objetivos no papel. Escreve-los 
tornará algo mais tangível e você não irá ignorá-los, além 
de fazer sentir-se responsável por executá-los.

3. Divida seus objetivos em etapas. Para cada ob-
jetivo defina as etapas necessárias, com os devidos prazos. 

4. Defina suas prioridades. Lembre-se, no decor-
rer da jornada poderão surgir imprevistos. FOCO na meta 
é fundamental.

5. Celebre cada conquista! Escrever um diário é 
uma ótima maneira de verificar seus progressos pessoais 
e profissionais. Avaliar-se e perceber seu desenvolvimento 
será a chave para mantê-lo sempre motivado.

Feliz e abençoado 2018!

Unidade escolar foi construída para atender 200 crianças inicialmente
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Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição

#nutriçãoemfoco

Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição - Especialista em Nutrição Clínica - Especialista em 
Obesidade e Emagrecimento Nutricentro 
Fone: (87) 3821 4187 - Arcoverde –PE
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Serra Talhada sedia 1ª Mostra de 
Cinema Indígena do Sertão do Estado

Com objetivo de contribuir 
na superação de preconceitos e 
na busca pela garantia dos di-
reitos das populações indígenas 
e povos tradicionais brasileiros, 
cineastas de diversas etnias 
apresentaram suas produções 
audiovisuais como forma de di-
álogo com o público da Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada 
(UAST). O momento cultural 
ocorreu em meio a I Mostra 
de Cinema Indígena, realizada 
nos dias 14 e 15 de dezembro, 
no Sertão de Pernambuco. O 
evento foi uma oportunidade 
de encontro e diálogo entre a 
comunidade universitária e im-
portantes etnias brasileiras. 

A iniciativa foi do Grupo Ma-
condo: Artes, Culturas Contem-
porâneas e outras Epistemolo-
gias, e contou com a exibição de 
filmes dirigidos por cineastas 
das etnias Fulni-ô, Guarani e 
Pankararu. O evento propor-
cionou ainda debates e rodas 
de conversa, apresentação de 
dança com o grupo Pankararu 
Opará e ainda uma feira de ar-
tesanato indígena. "A Mostra foi 
um momento importantíssimo 
de diálogo dos povos indígenas 
de todo o Brasil e também de 
interlocução com a sociedade 
civil não-indígena", ressaltou a 
professora Paula Santana, coor-
denadora do Macondo.

Segundo os realizadores, a 
I Mostra foi uma oportunidade 

para apresentar suas produ-
ções e também para a troca de 
intercâmbios entre os cineas-
tas. "O evento está sendo mui-
to interessante para nós, povos 
indígenas, por ser nossa pri-
meira mostra 100% indígena 
aqui na região e também por 
conhecermos os outros cine-
astas, que estão aqui com seus 
trabalhos", comentou Graciela 
Guarani, que trouxe à mostra os 
filmes "Mãos de Barro" e "Terra 
Nua", produzidos em parceria 
com Alexandre Pankararu. Por 
sua vez, Alexandre ressaltou a 
importância do cinema como 
estratégia de empoderamento 
e superação de preconceitos. "É 
uma oportunidade de mostrar 
nossas produções e desmistifi-
car muito essa visão folclórica 

que os não-indígenas têm con-
tra nós", pontuou o cineasta. 
Hugo Fulni-ô que caracterizou 
o cinema como espaço de re-
sistência e luta. “Trabalhamos 
para registrar os aspectos cultu-
rais do nosso povo, mostrando 
como os povos indígenas vivem 
hoje, mantendo suas cultu-
ras e linguagens", afirmou. De 
acordo com a organização da 
I Mostra de Cinema Indígena, 
a expectativa é que esta seja a 
primeira de muitas edições da 
Mostra de Cinema Indígena. 
"Espero que a Mostra abra 
caminhos e que aconteça não 
só na UAST, mas em outras 
instituições. Estamos abertos 
a parcerias e colaborações", 
informou Paula Santana. “No 
evento, ocorreram ainda ativi-
dades paralelas, como a feira de 
artesanato indígena, que foi um 
sucesso. “A exposição “It Was 
Amazon” (Era Uma Vez a Ama-
zônia), do artista Jaider Esbell, 
que foi o primeiro artista indí-
gena a receber o maior prêmio 
da arte contemporanea do Bra-
sil, o PIPA 2016, foi instalada 
no local. Essa mostra foi uma 
grande oportunidade para a 
comunidade acadêmica”, acres-
centou o colaborador do even-
to, Álvaro Severo, fotógrafo que 
reside no município.

A iniciativa pioneira em Pernambuco, que contou com a exibição de filmes dirigidos por 
cineastas das etnias Fulni-ô, Guarani e Pankararu, foi do Grupo Macondo, da UFRPE-UAST

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Verão Saudável
Durante o verão é importante ter cuidado com a hidra-

tação, uma vez que as perdas de líquidos e de sais minerais 
pelo organismo são maiores através do suor e da respira-
ção. Para repor esta perda, a melhor opção é a água, pois 
não tem calorias e gelada ajuda a refrescar e abaixar a tem-
peratura corporal, podendo ser ingerida aromatizada com 
frutas e ervas. Outra opção é a água-de-coco natural, apre-
senta baixo valor calórico e repõe eletrólitos, como sódio e 
potássio, em casos de desidratação e durante atividades ao 
ar livre.

A alimentação também pode funcionar como um prote-
tor solar ou tornar o efeito do sol mais intenso. Consumir 
frutas e verduras de cor vermelha, amarela e laranja, como 
melancia, tomate, laranja, abóbora e cenoura, é muito efi-
ciente para proteger a pele! Além destes, a couve e o bró-
colis, são ricos em antioxidantes que protegem a pele dos 
raios UV, os carotenos. A oxidação do betacaroteno promo-
ve um bronzeado dourado e duradouro. 

O atum e o salmão evitam o ressecamento da pele, pois 
a biotina presente neles, favorece a hidratação e mantém a 
estrutura da pele. As amêndoas ricas em vitamina E, ferro, 
fósforo, magnésio, zinco, protegem a pele do sol, hidrata 
o tecido e combatem as queimaduras. O chá verde possui 
antioxidantes que protegem a pele, evitando os danos pro-
vocados pelos raios solares. 

No verão, devido ao aumento da temperatura, deve-
mos ter cuidado também com alimentos que se estragam 
rapidamente. Os lanches com maior risco de contamina-
ção são os com maionese, requeijão, peito de peru, queijos, 
camarão, salgados e cachorro-quente. Para prevenir a in-
toxicação alimentar é importante manter os alimentos em 
refrigeração ou em bolsas térmicas e que não fiquem muito 
tempo expostos. 

Aproveite o seu verão com muita saúde!

cultura

Debates marcaram evento, que contou com grande participação popular

Cineastas das etnias Guarani, Fulni-ô e Pankararu participaram do evento

Álvaro Severo
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Governo de Pernambuco conferiu ao sertanejo a Medalha da Ordem do Mérito 
dos Guararapes, em meio ao aniversário de 70 anos do escritor e jornalista

Carrero é homenageado no Recife

Nascido em Salgueiro (PE), 
no Sertão do Estado, em 20 de 
dezembro de 1947, o jornalista 
e escritor Raimundo Carrero,  
se destacou ao longo dos seus 
70 anos de vida e conquistou 
reconhecimento nacional e in-
ternacional, sendo considerado 
um dos maiores escritores de 
Pernambuco. Carrero é detentor 
de diversos prêmios literários e 
ocupa, hoje, a Cadeira número  
3 da Academia Pernambucana 
de Letras e a Cadeira número .6 
da Academia de Artes e Letras 
de Pernambuco, onde possui 
diversas obras publicadas. Em 
reconhecimento a este trabalho 
intelectual, e, também em come-
moração ao seu aniversário de 70 
anos, o Governo de Pernambuco 
conferiu ao sertanejo, no último 
dia 20, no Palácio do Campo das 
Princesas, uma homenagem com 
a entrega da Medalha da Ordem 
do Mérito dos Guararapes, a mais 
importante comenda concedida 
pelo Estado. Na ocasião, o gover-
nador Paulo Câmara ressaltou 
a importância do homenageado 
e aniversariante. “Raimundo é 
uma referência da nossa literatu-
ra. Estamos aproveitando os seus 
70 anos para dar essa comenda e, 
ao mesmo tempo, iniciar um ano 
dedicado à divulgação das suas 
obras”, anunciou o gestor. “Serão  
muitas homenagens em favor do 
fortalecimento da política cultu-

ral de Pernambuco. A gente tem 
que preservar a memória viva da-
queles  que já se foram e, ao mes-
mo tempo, valorizar os que hoje 
atuam com cultura, incentivando 
e divulgando tão bem o nosso Es-
tado”, pontuou o governador. 

Durante o evento, as atrizes 
Fabiana Pirro, Ana Nogueira e 
Sílvia Góes encenaram um trecho 
da obra “Bernarda Soledade – A 
Tigre do Sertão”, em reverência 
ao autor homenageado. “A coisa 
que me move na vida é a literatu-
ra. Mas a minha paixão não é a li-
teratura como uma palavra vazia, 
mas o tormento humano que me 
inquieta e me sacode. O que eu 
tenho e o que me resta são as mi-
nhas obras”, afirmou Raimundo 
Carrero, completando: “Natural-
mente, eu sou uma pessoa muito 
emotiva e hoje não poderia ser 
diferente. Estou muito feliz e que-
ro agradecer ao governador, que 
é meu amigo, à minha família e a 
todos que vieram participar des-
se momento comigo”.Segundo a 
gestão estadual, a programação 
2018 em comemoração aos 70 
anos de Carrera, inclui visitas e 
palestras em escolas públicas; 
gravação de episódio especial 
Carrera 70, para a segunda tem-
porada da web série Parsagada 
doc; participação no Congresso 
Internacional do Livro, Leitura, 
Literatura no Sertão – Cliser-
tão, em Petrolina;  participação 

no Festival de Inverno de Gara-
nhuns,  com polo de literatura 
intitulado “Praça da Palavra Rai-
mundo Carrero”; lançamento da 
edição especial do Suplemento 
Pernambuco; relançamento de 
obras através da (Cepe) Compa-
nhia Editora de Pernambuco; e 
a Exposição “Carrero 70 anos” 
no Museu do Estado, reunindo 
originais, fotografias, matérias e 
exibição de curtas sobre a obra de 
Carrero.

Fortalecimento da políti-
ca cultural pernambucana – 

Durante a cerimônia que 
conferiu ao escritor Raimundo 
Carrero a mais alta comenda do 
Estado, o Governo de Pernambu-
co anunciou medidas para forta-
lecer a política cultural do Estado, 
com ações para 2018. Na ocasião, 
no Palácio do Campo das Prince-
sas, o governador Paulo Câmara 
assinou cinco decretos para a 
criação e expansão de programas 
importantes que irão contribuir 
para o desenvolvimento do se-
tor no Estado. Foram criados os 
prêmios de Teatro e Fotografia; 
instaurado o Grupo de Trabalho 
para elaboração de propostas de 
cargos para (Secult-PE) Secreta-
ria de Cultura e Fundarpe Fun-
dação do Patrimônio Histórico 
e Artístico de PE; e autorizada a 
ampliação do prazo de prestação 
de contas do (Funcultura) Fundo 
Estadual de Incentivo a Cultura. 

Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende
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Campeões, Decepções e 
Copa da Rússia

O ano de 2017 está chegando ao fim. Os campeões Co-
rinthians (Brasileirão), Cruzeiro (Copa do Brasil) e Grêmio 
(Libertadores) deixaram seus torcedores felizes e confian-
tes para as grandes “batalhas” de 2018. Uma das grandes 
decepções no ano de 2017 foi o Botafogo. O time da Estrela 
Solitária começou o ano bem, enfrentando os times na fase 
de Pré Libertadores (Colo Colo e Olímpia), entrou na fase 
de grupos num dos mais complicados, passou e foi elimina-
do nas quartas de final pelo campeão, Grêmio. Na Copa do 
Brasil chegou até à semifinal e perdeu para o maior rival, 
Flamengo. E no início do returno do Campeonato Brasilei-
ro havia começado embalado, era o melhor.

Mas começou a fraquejar, perder forças, a incompetên-
cia do elenco e do jovem técnico Jair Ventura começou a 
pesar. O time estava com um pé e meio, ao menos na Pré Li-
bertadores, e no fim, acabou ficando fora. O que aconteceu 
foi algo extremamente vergonhoso, humilhante e a torcida 
merecia que o time fosse, pela segunda vez seguida, à uma 
Libertadores. Lamentável! O Grêmio que havia vencido a 
Libertadores na final contra o Lanús, foi para o Mundial 
confiante. A decisão não poderia ser diferente, Real Madrid 
x Grêmio. E o resultado também não poderia ter sido ou-
tro. Merengues campeões (1x0) mais uma vez. O sorteio da 
Copa do Mundo na Rússia aconteceu no início do mês, e a 
Seleção Brasileira pegou um grupo de fácil para razoável. 
Brasil, Suíça, Sérvia e Costa Rica. Acredito que a Seleção 
Canarinho não terá problemas para ser primeiro do grupo. 
A decepção fica por conta da Azzurra e Holanda que fica-
ram de fora do Mundial, muito triste. A Copa terá todos os 
componentes para ser grandiosa, bem disputada e surpre-
endente. Seleções pouco conhecidas podem fazer história e 
aquelas que, geralmente, ficam aquém do esperado podem 
vir a todo vapor. Aguardemos então para ver o maior even-
to futebolístico da terra e seu desfecho.

Na ocasião, Paulo Câmara ressaltou a importância do homenageado e aniversariante
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