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Hospital Geral do Sertão vira realidade 
com início das obras autorizadas

Com investimentos estimados em R$ 60 milhões, as obras do HGS tiveram início a partir da assinatura da 
Ordem de Serviço pelo governador Paulo Câmara, no dia 12 deste mês, em Serra Talhada. A primeira eta-
pa da intervenção será composta pela obra de terraplanagem, em um terreno de  30 mil m², às margens 
da BR 232. A iniciativa é uma das promessas mais aguardadas e desejadas pela região. A expectativa do 
governo é de beneficiar cerca de 230 mil habitantes de dez cidades da região, atendendo, quando em fun-
cionamento, uma média de 500 internamentos por mês. Semiárido > Pág. 6

Privatização

Mais Informação

Duplicação

Talentos em Campo 

Política > Pág. 3

Agro+Conhecer > Pág. 8 e 9

Semiárido > Pág. 5

Esportes > Pág. 15

Processo de privatização da Eletro-
bras ganha novo capítulo, com perso-
nagens do cenário judiciário e advoca-
tício pernambucano.

Em Ouricuri, entre os dias 24 e 27 deste 
mês, tradicional festa movimenta a re-
gião, com atrações locais, regionais e de 
destaque nacional.

Após hiato de 10 anos sem obras de mo-
bilidade urbana, Petrolina investe R$ 7 mi-
lhões em obras estruturadoras em impor-
tante avenida do município.

Crianças e jovens das zonas rural e urba-
na de Petrolina participam da 1ª Copa 7 
Society. O Parque Josepha Coelho , é o 
palco da competição.

Embrapa

Festa de Janeiro

Cultura > Pág. 11

Nesta edição, a página Agro+Conhecer 
estreia trazendo conhecimento sobre 
agricultura e pecuária, além de notí-
cias do setor. Confira!
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

O Sertão caminha a 
passos firmes e des-

fruta os bons resulta-
dos de  algumas de suas rei-
vindicações feitas ao longo de 
vários anos.  Reivindicações 
justas, coerentes  e condizen-
tes com  os pleitos realizados.  
Uma região de imensa poten-
cialidade desenvolvimentista 
no contexto do estado, que 
precisa crescer e depende di-
retamente de algumas ações 
governamentais para que isso 
seja possível.  São obras estru-
turais, necessárias, capazes 
de dar sustentabilidade a esse 
desenvolvimento.    Em Ser-
ra Talhada, vimos há muitos 
anos acompanhando de perto 
o trabalho conjunto de empre-
sários,  políticos e a socieda-
de em geral na reivindicação  
dessas obras como como pila-
res  de desenvolvimento. Toda 
essa reivindicação  é  fruto  
consequente, gerado pelas  de-
mandas existentes em diver-
sos municípios e segmentos  
da  economia sertaneja.  Para 
nós que fazemos parte desse 
contexto e acompanhamos 
jornalisticamente todo esse 
processo, é gratificante ver al-
gumas dessas reivindicações 
serem  atendidas. A constru-
ção do Aeroporto Santa Ma-
galhães em Serra Talhada, é 
uma delas,  ela teve no final 
do ano passado,   concluída 
as obras de construção,  que 
permitirá sua  entrada em 
operação ainda neste mês 
de janeiro, essa operação em 
funcionamento,  dará  início 
a um novo ciclo de desen-
volvimento econômico para 
toda a região.  Consequente-
mente, estamos vendo agora, 
o inicio das obras de cons-
trução  do Hospital  Geral do 
Sertão Governador Eduardo 
Campos (HGS),  fruto de 
outra  antiga  reivindicação 
feita pelo município de  Ser-
ra Talhada, e agora atendida.  
A previsão é que as obras de 
construção  do hospital se-
jam concluídas em dezembro 
de 2019, melhorando assim, 
radicalmente, os processos de  
atendimento médico  de quem 
vive na região. Entre, você é 
nosso convidado especial, de-
sejamos-lhe boa leitura!

Fique por Dentro

desde 2006
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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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Observatório JS OBJETIVIDADE NAS FACHADAS

Inúmeros co-
merciantes usam 

uma rara criati-
vidade nos nomes 

das suas casas comerciais para 
atrair clientes, em ações típicas 
dos descendentes dos Masca-
tes. Óbvio que não encontrei 
todos os nomes que não dei-
xam dúvidas sobre os objetivos 
dos proprietários e até peço 
ajuda aos leitores do Jornal do 
Sertão para enviarem nomes 
não citados aqui. Um exem-
plo direto é a loja “CÃO Q RI”, 
onde se pode encontrar roupas 
superdivertidas para os ami-
gos inseparáveis. E o que dizer 
da CLINI CÃO e da CÃO MI-

LÃO? Na primeira você trata da 
saúde do seu amigo e, na outra, 
alimenta a gulodice dele com o 
que tem de melhor na produ-
ção de nutrientes. Alargando os 
nossos horizontes, vamos falar 
no “REI DAS COXINHAS”, a 
rede de lanchonetes que atua 
em Pernambuco e na Paraíba, 
com treze lojas, uma delas na 
232, no caminho para Gravatá, 
aonde nós costumamos dar uma 
parada para saborear esse “Qui-
tute Nordestino”, originário de 
Portugal. E no caminho de volta 
de Gravatá estão instalados dois 
motéis com nomes singulares: 
COKE CANTO – cuja logomarca 
é desenhada com as letras iguais 

às da Coca Cola. Mas, a criativida-
de pernambucana foi além quan-
do criou a marca CKISABE. E, 
como os nossos leitores já man-
jaram, ambas as marcas corres-
pondem à resposta que a garota 
dará para a pergunta do moço: 
Quer ir aonde? E ela: “Qualquer 
canto”, ou então, “Você que sabe”. 
Continuando, vamos a um bar no 
Recife, famoso pela ambiguidade 
do nome que permite uma repos-
ta tranquilizadora ao telefonema 
da esposa: Nego, onde tu estás, 
até essa hora? No Escritório...!!  
Mas, é no “ESCRITÓRIO BOTE-
QUIM” – uma instalação enor-
me, ao ar livre, em Boa Viagem 
– onde o cara está tomando umas 

e outras. E essas sacadas para 
atrair clientes, também é usada 
por empresas de grande porte 
como a CORAL com os seus 
armazéns “ACHAQUI” que 
em 2017 foi classificada, pela 
13ª vez consecutiva, a Marca 
Preferida dos Pernambuca-
nos. Por fim, registremos o 
DONA CONVENIÊNCIA que 
serve quitutes e enfrenta a con-
corrente “DONA FESTA”, no 
bairro da Tamarineira, Recife, 
ambas oferecendo tudo para 
as suas comemorações. E fico 
no aguardo das sugestões dos 
leitores.

José Artur Paes Vieira de  Melo 
jartur1205@gmail.com

A Escola Dário Gomes 
de Lima, localizada no mu-
nicípio de Flores, no Sertão 
do Estado, representou o 
Nordeste na etapa final do 
Prêmio Gestão Escolar (PGE 
2017). A unidade de ensino 
pernambucana está entre as 
5 melhores entre as mais de 
sete mil escolas do país ins-

O Instituto de Previdên-
cia de Serra Talhada (IPST) 
realiza o recadastramento 
dos aposentados e pensio-
nistas do município até o dia 
30 deste mês. De acordo com 
a prefeitura, é necessário 
comparecer ao órgão ou re-
querer atendimento especial 
para que todas as informa-
ções sejam atualizadas. São 

No dia 21 deste mês, a 
Prefeitura de Triunfo, atra-
vés da Secretaria de Turis-
mo, Desenvolvimento e La-
zer, realiza a 4ª Caminhada 
Ecológica, em direção ao 
ponto turístico Pico do Pa-
pagaio, ponto mais alto do 
estado de Pernambuco, si-
tuado a 1.260 metros aci-

Em Floresta, campus do 
Instituto Federal do Sertão 
(IF-Sertão-PE),  oferece 25 
vagas em curso superior para 
ingresso no primeiro semestre 
de 2018, no curso Gestão de 
Tecnologia da Informação.  A 
seleção utilizará o Sistema de 
Seleção Unificada (SISU), com 
base nos resultados obtidos 
pelos candidatos no Exame 

critas no prêmio, que busca 
reconhecer o trabalho dos 
gestores escolares. As ou-
tras vencedoras do prêmio 
são do Mato Grosso do Sul, 
Palmas, Espírito Santo e 
Santa Catarina. A premiação 
avalia projetos inovadores e 
competência de gestões na 
Educação Básica.

exigidos, documentos como 
RG ou CNH, comprovante 
de residência atualizado são 
obrigatórios para a atuali-
zação, que, se não for feita, 
implica no bloqueio do bene-
fício. O IPST fica localizado 
na Rua Cornélio Soares, nº 
587, Bairro Nossa Senhora 
da Penha. O telefone para in-
formações é (87) 3831-3196.

ma do nível do mar. Para 
participar, os interessados 
devem se concentrar a par-
tir das 7h no Parque Dona 
Marizete, localizado entre 
os bairros da Encruzilha-
da e São Vicente, onde será 
servido um café-da-manhã, 
para, em seguida, iniciar a 
caminhada.

Nacional do Ensino Médio 
(Enem),  referente ao ano de 
2017. As inscrições ocorrem 
entre os dias 29 de janeiro e 01 
de fevereiro, exclusivamente 
pela internet, por meio do en-
dereço eletrônico http://sisu.
mec.gov.br. Somando todos 
os campis, o IF Sertão-PE ofe-
recerá 367 vagas em diversos 
cursos superiores.

Flores
Escola sertaneja entre as cinco melhores do país

Serra Talhada
Recadastra  aposentados e pensionistas 

Triunfo
Oásis do Sertão realiza 4ª Caminhada ecológica

Floresta 
Curso de Gestão de Tecnologia da Informação
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Política

AGU reage à medida provisória que 
facilita privatização da Eletrobrás

No último dia 15, o Gover-
no Federal enviou ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), uma 
reclamação contra a decisão da 
Justiça Federal em Pernambu-
co, que suspendeu o trecho da 
medida provisória (MP) que 
autorizou a União a conduzir o 
processo de privatização da Ele-
trobras. O Governo alega que 
o juiz federal Carlos Kitner, da 
6ª Vara Federal do Recife (PE), 
usurpou a competência do STF 
ao deliberar sobre a constitucio-
nalidade de uma MP, atribuição 
que seria exclusiva do Supremo. 
A peça é assinada pela advoga-
da-geral da União, Grace Men-
donça. De acordo com Grace, a 
MP em questão só poderia ter 
sido questionada em ação direta 

de inconstitucionalidade aberta 
no Supremo. A advogada-geral 
da União solicitou por uma limi-
nar (decisão provisória) urgente 
para suspender os efeitos da 
determinação do magistrado. 
O mesmo pedido foi feito pela 
Câmara dos Deputados, em re-
clamação assinada pelo asses-
sor jurídico Leonardo Barbosa e 
também protocolada no dia 15. 
No STF Supremo Tribunal Fe-
deral a decisão sobre o pedido 
de liminar da Advocacia-Geral 
da União (AGU) deve ser toma-
da pela ministra Cármen Lúcia, 
presidente do Supremo, que 
despacha em regime de plan-
tão. A ministra pode ainda dei-
xar que qualquer decisão seja 
tomada pelo relator, Alexandre 
de Moraes, no retorno do reces-
so da Corte, em fevereiro. Em 

A medida provisória em questão só poderia ter sido questionada em ação direta de 
inconstitucionalidade aberta no Supremo, de acordo com a Advocacia-Geral da União

Da Redação com informações 
da Agência Brasil outra frente, a AGU entrou com 

pedido de suspensão de liminar 
no Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região (TRF5), que é a 
segunda instância da Justiça 
Federal em Pernambuco. Neste 
caso, quem deve julgar o recur-
so é o presidente do TRF5, de-
sembargador Manoel de Olivei-
ra Erhardt.

Liminar 
 No dia 11 deste mês, o juiz 

Carlos Kitner, da Justiça Fede-
ral em Pernambuco, concedeu 
uma liminar para suspender o 
Artigo 3º da Medida Provisória 
(MP) 814, editada em 29 de-
zembro de 2017 pelo presidente 
Michel Temer, que retirava de 
uma das leis do setor elétrico 
a proibição de privatização da 
Eletrobras e de suas subsidiá-

rias, abrindo caminho para o 
processo. Dois dias antes, uma 
ação popular foi aberta pelo ad-
vogado Antônio Accioly Cam-
pos, onde ele questionou a re-
vogação, pela MP, do Artigo 31 
da Lei 10.848/2014, que excluía 
a Eletrobras e suas controladas 
(Furnas, Companhia Hidroelé-
trica do São Francisco, Eletro-
norte, Eletrosul e a Companhia 
de Geração Térmica de Ener-
gia Elétrica) do Programa Na-

cional de Desestatização. Na 
decisão, Kitner afirma que o 
governo federal não justificou 
a urgência de editar uma MP, 
“no apagar das luzes” do ano 
passado, “para alterar de for-
ma substancial a configuração 
do setor elétrico nacional”. Ele 
argumentou que as leis sobre o 
setor elétrico não poderiam ser 
modificadas sem a “impres-
cindível” participação do Con-
gresso Nacional.

Dorivan Marinho_STF

em BREVE

www.jornaldosertaope.com.br
novo PORTAL

Estamos construindo um NOVO PORTAL! 
Mais moderno e dinâmico para que você tenha mais 
notícias de maneira rápida e simples.

A decisão deve ser  tomada pela ministra Cármen Lúcia, presidente do STF
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Elidaine De Oliveira
Diretora Executiva

PNL

Coach, Consultora Empresarial, Empresária, Master Practitioner, Trainner 
em PNL e Palestrante. Bacharel em Administração de Empresas e Biologia.

Saber qual é o nosso real motivo de existir é o principal combus-
tível para autorrealização.
É comum encontrar pessoas perdidas em si mesmas, presas em 
seus próprios pensamentos e muitas vezes, sem respostas claras 
ou satisfatórias. 
Muitas pessoas tem se questionado com as seguintes perguntas:
* Qual é a minha missão de vida? 
* Qual o legado vou deixar para o mundo? 
* Qual o meu real motivo de existir?
Quero encontrar o meu propósito! 
Todos esses questionamentos são muito válidos e mostra o quan-
to estamos evoluindo como seres humanos; onde é cada vez mais 
comum, encontrar pessoas deixando de pensar somente em si, 
para pensar no sistema como um todo.
Eu particularmente me questiono com frequência, revejo minhas 
ações e escolhas, as vezes parece ser até um pouco fantasioso ou 
sonhador, tenho a impressão que algo grandioso vai acontecer 
comigo à qualquer momento. 
Porém, acredito piamente que nascemos para sermos realizados 
e felizes, no mais completo sentido dessas palavras.
O quê de verdade deve acontecer para que você possa sentir-se 
em total plenitude é: descobrir quem é VOCÊ. 
Ninguém cura se não estiver curado. Ninguém perdoa se não 
tiver se perdoado. Ninguém ama se não ama a si próprio. Não 
adianta querer salvar o mundo, se o seu mundo está embara-
çado e envolvido em turbilhões de situações caóticas. Para que 
você encontra a sua paz interior é preciso ouvir o seu "EU" mais 
profundo, escutar a voz da sua alma. Se existem partes do seu ser 
necessitando de integração ou entendimento, como por exem-
plos, sentimentos inexplicáveis, medos, raivas, emoções... é im-
prescindível dar nomes à esses sentimentos e alinhá-los com a 
sua missão de vida. 
Almeja saber qual é a sua missão de vida?
Comece agora a perceber cada detalhe do seu dia a dia, acom-
panhe passo a passo cada ação realizada e como sente-se diante 
de cada uma. Perceba o que te traz prazer e o que te incomoda. 
Quantos % das suas atividades são prazerosas?
Não existe modelo ideal de como ser feliz, é  específico para você. 
Busque essas respostas dentro de VOCÊ e não no mundo exter-
no, escute a voz do seu coração e se pergunte: 
*O que realmente me faz feliz? 
* O que faço por horas sem perceber o tempo passar? 
Pessoas realizadas contemplam a vida, extraem lições de tudo 
que lhe acontecem. 
Quer saber qual é o seu propósito de vida? Olhe para sua própria 
história, extraia lições e aprendizados do cotidiano. 
Celebre e seja leve!

Qual o seu real motivo de existir?

Economia

Empresas de pequeno porte devem ficar 
atentas com o novo Simples Nacional

Desde o início deste ano, 
a partir do dia 1º, passou 
a valer uma série de novas 
regras relacionadas ao Sim-
ples Nacional, de acordo 
a Lei nº 155/2016 e Reso-
lução CGSN nº 135/2017. 
Com a nova orientação, 
empresas de pequeno por-
te optantes pela categoria 
passam a contar com no-
vos limites de faturamento, 
nova sistemática de cálculo, 
além do reenquadramento 
de atividades e a inserção 
de novas atividades per-
mitidas, dentre outras no-
vidades. Para a consultora 
contábil do município de 
Serra Talhada, Graça Melo, 
as empresas optantes pelo 
Simples Nacional precisam 
se adaptar e tomar cuida-
do com as regras. “Precisa-
-se de alguns cuidados com 
relação aos cálculos e aos 

enquadramentos nos ane-
xos. Dependendo da ativi-
dade da empresa e do seu 
faturamento será necessá-
rio um estudo para verificar  
se é vantajoso continuar no 
Simples Nacional ou ingres-
sar em outra forma de tribu-
tação”, alerta a especialista.

Para Graça, falar das 
mudanças do Simples Na-
cional para 2018 é muito 
complexo, porque são mui-
tos fatores que estão en-
volvidos. “Diante de tantas 
alterações, é fundamental 
que o empresário busque o 
apoio e a orientação do seu 
contador para lidar com 
os  pontos mais complexos, 
como as alíquotas progres-
sivas e as formas de cálculo 
de tais tributos que poderão 
influenciar nos custos do 
seu negócio mensalmente”, 
explica a contadora.

Segundo Graça Melo, 
a empresa de pequeno 
porte optante pelo Sim-
ples Nacional passará a 
ter como limite de receita 
bruta anual o valor de R$ 
4.800.000,00, porém há os 
sublimites estaduais e mu-
nicipais, a empresa que ul-
trapassar estes sublimites 
fará a apuração do ICMS 
ou ISS para que possa ser 
efetuado o pagamento em 
separado da guia única de 
recolhimento do Simples 
Nacional. “Anteriormente 
as empresas optantes do 
Simples nacional, possu-
íam  20 faixas de enqua-
dramento para cálculo do 
Imposto. Em 2018 foram 
reduzidas para 6 faixas, 
com nova sistemática de 
cálculo. Os seis anexos fo-
ram reduzidos para cinco”, 
complementa. 

Sindilojas Petrolina empossa 
diretoria para o próximo quadriênio

No dia 25 deste mês, a 
nova diretoria do Sindica-
to do Comércio Varejista de 
Petrolina (Sindilojas) será 
empossada, O grupo que 
vai coordenar as ações da 
instituição  pelos próximos 
quatro anos é composto pe-
los empresários Joaquim de 
Castro (presidente), João 
Ferreira (Vice-presidente), 
Luiz Leão de Souza Filho (1º 
secretário), Sebastião Costa e 
Silva (2º secretário), Josimar 
Rabelo (1º tesoureiro), Hil-
demar da Silva (2º tesourei-
ro) e Calby de Carvalho Cruz 
(diretor sindical).

De acordo com a entida-
de, a prioridade será ampliar 
a rede de serviços disponi-
bilizados aos lojistas e con-
quistar um maior número de 

De acordo com a entidade, a prioridade será ampliar a rede de serviços dis-
ponibilizados aos lojistas e conquistar um maior número de associados

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Divulgação

associados. “São muitos os 
desafios do comércio varejis-
ta em uma cidade do porte de 
Petrolina e estamos entusias-
mados com a possibilidade 
de incrementarmos o trabalho 
que vem sendo feito nos últi-
mos anos. Vamos  aumentar 

o número de associados, atra-
vés da oferta de um portfólio 
com serviços diversificados, a 
exemplo da parceria com ban-
cos de pesquisas de crédito, 
como o SCPC", destaca o pre-
sidente reeleito do Sindilojas, 
Joaquim de Castro.

A posse da nova diretoria será no dia 25 deste mês
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Avenida em Petrolina recebe 
R$7milhões para obras de duplicação

Com investimentos de 
cerca de R$ 7 milhões, uma 
das principais vias de Petroli-
na, a Avenida Sete de Setem-
bro, será duplicada. De acor-
do com a gestão municipal, o 
corredor é um eixo estratégi-
co para conexão na entrada 
e saída de Petrolina, além de 
dar acesso a mais de dez bair-
ros como José e Maria, Areia 
Branca, Dom Malan, Centro, 
Caminho do Sol, Vila Eulália, 
Jardim Maravilha e Gercino 
Coelho. A previsão da prefei-
tura é que a intervenção dure 
em torno de cinco meses.

O início da intervenção, 
no dia 09 deste mês, foi 
acompanhado pelo prefeito 

Miguel Coelho. "Há 10 anos, 
nossa cidade não recebia 
uma obra de mobilidade des-
se porte. Essa duplicação vai 
melhorar o trânsito de vários 
bairros, diminuir acidentes e 
representa a esperança da re-
tomada do desenvolvimento 
de Petrolina, uma cidade que 
sempre esteve à frente do seu 
tempo e que ficou parada nos 
últimos anos", destacou o 
prefeito durante a visita ao 
canteiro de obras.

A avenida terá a constru-
ção de duas novas faixas para 
a passagem dos veículos, me-
lhorando a mobilidade do 
trânsito numa área estratégi-
ca da cidade.

Na primeira etapa da 
obra, caminhões, máquinas 

Há 10 anos a área de mobilidade urbana não recebia obras no município, se-
gundo a prefeitura. Via em questão liga cerca de 10 bairros de Petrolina

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br e trabalhadores estão mobili-

zados para remover, ao longo 
de 4 km do corredor viário, 
os canteiros dos dois lados da 
pista, postes, placas e outras 
estruturas. Após a retirada 
de todos esses equipamen-
tos, será feita uma nova faixa 
de trânsito em cada lado da 
avenida onde antes existiam 
os canteiros e acostamentos. 
Com isso, haverá quatro fai-
xas para a passagem dos car-
ros, além dos acostamentos, 
duplicando o espaço para o 
tráfego de 3,5 metros para 7 
metros nos dois sentidos.

Ciclovia na Sete de Se-
tembro 

 No dia anterior (08), o 
prefeito do município visi-

SEmiárido

tou outras obras em anda-
mento. Entre as intervenções 
vistoriadas, a construção do 
segundo trecho da ciclovia, 
na altura da Facape, e servi-
ços de manutenção de ruas e 
corredores no Centro e Vila 
Eduardo. Na passagem pela 

ciclovia, o prefeito percebeu 
que as obras já se encontra-
vam adiantadas. Diante dis-
so, a previsão para entrega 
da pista para ciclistas entre 
o 72º Batalhão e a Facape foi 
antecipada para até o dia 18 
de janeiro.

Jonas Santos

Serão construídas duas novas faixas para a passagem dos veículos
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Hospital Geral do Sertão tem 
obras de construção iniciadas

Uma das ações mais deseja-
das e aguardadas pelos sertane-
jos foi oficialmente anunciada no 
início deste mês, em Serra Talha-
da, no Sertão do Pajeú. O gover-
nador de Pernambuco, Paulo Câ-
mara, esteve no município para 
assinar a Ordem de Serviço para 
o início das obras de construção 
do Hospital Geral do Sertão Go-
vernador Eduardo Campos – 
HGS.  A unidade, que receberá 
um investimento total de R$ 60 
milhões, irá beneficiar mais de 
236 mil habitantes de dez cidades 
da região. Com capacidade para 
realizar, em média, 500 interna-
mentos por mês, serão disponi-
bilizados, entre outros serviços, 
atendimento ambulatorial nas 
especialidades de traumato-orto-
pedia, clínicas geral, cardiológica 
e neurológica."A gente começa 
2018 muito otimista em relação 
ao futuro e ciente dos desafios 
que temos que enfrentar, não po-
dendo descansar sobre a questão 
da saúde. Não podíamos deixar 
de realizar esse investimento, 
que vai preencher uma lacuna 
importante. Uma estrutura que 
vai dialogar com toda a região. 
Vamos fazer esse esforço porque 

Primeira etapa  contará com obras de terraplanagem, em terreno de 30 mil m²

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

SEmiárido

sabemos que é fundamental para 
melhorar a saúde dos pernam-
bucanos. A previsão para conclu-
são do hospital era de 24 meses, 
mas vamos acelerar a obra para 
tentar entregar o Hospital Ge-
ral do Sertão já no final do ano, 
para que a gente tenha condição 
de começar os atendimentos no 
início de 2019", declarou o chefe 
do executivo. A primeira etapa da 
intervenção será composta pela 
obra de terraplanagem, onde 
serão investidos cerca de R$ 2,6 
milhões, cujos serviços serão re-
alizados em um terreno de 30 
mil m², localizado às margens do 
km 418 da BR-232, com prazo de 
conclusão de 90 dias. Segundo o 

Governo, além de Serra Talhada, 
o HGS atenderá os municípios 
sertanejos de Betânia, Calumbi, 
Carnaubeira da Penha, Flores, 
Floresta, Itacuruba, Santa Cruz 
da Baixa Verde, São José do Bel-
monte e Triunfo. Em seguida, 
será iniciada a fase de locação 
e escavação dos elementos de 
fundação, drenagem de águas 
pluviais e serviços preliminares 
de construção, para que, poste-
riormente, seja iniciada a edi-
ficação da unidade hospitalar, 
que terá, aproximadamente, 
10 mil m² de área construída. 
A previsão é de que as obras to-
tais do hospital sejam concluí-
das em dezembro de 2019.

Hospital deve mudar a vida 
de quem vive na região

O Hospital Geral do Ser-
tão contará, em sua estru-
tura física, com cinco salas 
de cirurgia, 140 leitos de 
internamento e 20 leitos de 
Unidade de Tratamento In-
tensivo (UTI). Além disso, 
o equipamento irá oferecer 
atendimento ambulatorial 
nas especialidades de trau-
mato-ortopedia, clínicas ge-
ral, cardiológica e neuroló-
gica, além de cirurgia geral e 
vai complementar a rede de 
saúde da III Macrorregião, 
que possui 35 municípios e 
atende uma população de 
842.153 habitantes. A III 
Macrorregião é composta 
pelas VI, X e XI Regionais de 
Saúde do Estado de Pernam-
buco.

 Durante o evento da assi-
natura da Ordem de Serviço, 
o secretário de Saúde, Iran 
Costa, frisou a grandiosida-
de da obra, destacando que 
a interiorização de equipa-
mentos de saúde como o 
HGS não beneficiará apenas 
a população do Sertão do Pa-
jeú, mas de todo o Estado. " 
Essa é uma obra fundamen-
tal para expansão do serviço 
público de saúde e resolve 
uma dificuldade assisten-
cial que é um trauma para a 
região. O Hospital Geral do 
Sertão será um dos maio-

res hospitais do interior", 
afirmou. O prefeito de Ser-
ra Talhada, Luciano Duque, 
agradeceu ao governador 
Paulo Câmara e enfatizou 
que a obra terá um significa-
do histórico para todo o Ser-
tão. “O Hospital vai mudar 
o atendimento de urgência 
e emergência do Sertão per-
nambucano. O governador 
está escrevendo uma página 
na história de Pernambu-
co com a construção dessa 
unidade de saúde", disse 
Duque. Também  acompa-
nharam o ato os secretários 
Kaio Maniçoba (Habitação); 
João Campos (chefe de Ga-
binete); Sebastião Oliveira 
(Transportes); a deputada 
federal Creuza Pereira; os 
deputados estaduais Rogério 
Leão, Lucas Ramos e Aluí-
sio Lessa. Também estive-
ram presentes os prefeitos 
Tácio Pontes (Parnami-
rim); José Patriota (Afoga-
dos da Ingazeira); Sandra 
da Farmácia (Calumbi); 
Anchieta Patriota (Carnaí-
ba); Sebastião Nunes (Qui-
xaba); Belarmino Vasquez 
(Tracunhaém); Geovane 
Martins (Santa Terezinha); 
Evandro Valadares (São 
José do Egito); João Batis-
ta (Triunfo); e João Ange-
lim (Moreilândia).
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A primeira etapa da intervenção será composta pela obra de terraplanagem, onde serão investidos cerca de R$ 2,6 milhões

Iran Costa, secretário de Saúde, classifica a obra como fundamental

A unidade receberá um investimento total de R$ 60 milhões
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Queima de lixo e descarte de 
entulhos são coibidos em Serra
Gestão municipal intensifica ação de fiscalização e educação da comunidade 
serra-talhadense para reduzir alto índice de descarte irregular de resíduos

SEmiárido

Sertão Esportivo
Cultura

Wagner Miranda Lima
Escritor, músico, compositor e cineasta
Fundador do grupo Matingueiros
matingueiros@gmail.com

Polo Matingueiros no 
Carnaval de Petrolina

O Centro Cultural Matingueiros ainda não está com-
pletamente pronto, mas irá abrigar uma excelente opção 
para quem vai passar a festa do Momo deste ano no sertão. 
Há dois anos em reforma, a charmosa esquina na Petrolina 
Antiga, onde as atividades socioculturais acontecem desde 
2001, será palco de shows do grupo Matingueiros e vários 
artistas convidados, além de acomodar as concentrações 
para a saída dos blocos oficiais e troças carnavalescas da 
cidade. Programação com exposição de figurinos e adere-
ços carnavalescos tradicionais de várias manifestações fol-
clóricas do estado. Serão oferecidas oficinas de percussão, 
instrumentos de sopro e dança popular, tanto na semana 
que antecede, nas escolas municipais, quanto nos três dias 
do carnaval oficial. Tudo gratuito com inscrições no local. 
Dentro do espaço, embaixo de uma frondosa mangueira, 
a área gastronômica e cine clube com temática voltada ao 
carnaval. A iniciativa é do próprio grupo Matingueiros e 
tem apoio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes da 
Prefeitura Municipal de Petrolina. Quando o Centro Cultu-
ral Matingueiros terminar a reforma ainda neste semestre, 
serão oferecidos cursos de diversas técnicas de artes plásti-
cas, dança armorial, literatura popular e musica com vasta 
abrangência de instrumentos, além de oficinas avulsas, loja 
de artes, ateliê, cine clube, roda mensal de São Gonçalo, 
espaço para ensaios de bandas e companhias cênicas como 
o projeto Camerata Sicred, voltada para ressocialização de 
menores infratores. Sem esquecer o Ponto de Cultura Es-
cola de Arte Educadores Populares, um convênio da ONG 
Maracatu Nação Matingueiros com a FUNDARPE que vai 
entrar em 2018 no terceiro ano de execução com aulas gra-
tuitas de cultura popular para quem mostrar interesse. Um 
espaço focado em oferecer uma programação mensal com 
muito conteúdo para todo o sub médio São Francisco.

Rosangela Sá

Percebendo um grande 
índice de queima de lixo do-
méstico e surgimento de focos 
irregulares de lixo e entulho 
nos bairros de Serra Talhada 
e também no centro da Cida-
de, a prefeitura do município 
intensificou as ações educati-
vas e de fiscalização. Por meio 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e da Agência 
Municipal de Meio Ambiente 
(AMA) e apoio da Secretaria 
de Serviços Públicos, a gestão 
busca orientar a população e 
passou a incentivar a denúncia 
anônima de atos que prejudi-
quem o meio ambiente, que 
são, inclusive, considerados 
crimes ambientais, conforme 
a lei federal Nº 9.605/1998. 

O secretário de Meio Am-
biente do município, Ronaldo 
Melo Filho faz um alerta so-
bre os procedimentos realiza-
dos com relação ao problema. 
“Quando novos focos de lixo 
e entulhos são encontrados, a 
Secretaria de Meio Ambiente 
aciona a Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, que atra-
vés da Diretoria de Limpeza 
Pública providencia a remoção 
e limpeza do local, e se houver 

o flagrante do descarte de lixo 
incorreto ou queima do mes-
mo, ou de entulhos, o infrator 
será multado pela pratica de 
crime ambiental conforme as 
legislações vigentes”, explica. 

“Estamos fazendo a nossa 
parte e pedimos que a popu-
lação nos ajude denunciando 
as irregularidades para que 
possamos agir e punir os res-
ponsáveis”, afirma o secretário 
de Meio Ambiente, Ronaldo 
Melo Filho As denúncias po-
dem ser feitas diretamente na 
Agência Municipal de Meio 
Ambiente ou através do Fala 

Cidadão: (87) 9.9626-2505 ou 
por e-mail: falacidadao@ser-
ratalhada.pe.gov.br. Visando 
conscientizar a população, a 
prefeitura lançou a campa-
nha Mude de Atitude: Pensar 
no futuro é agir agora, onde 
foram realizadas visitas aos 
moradores de casa em casa 
orientando e distribuindo 
cartilha educacional, além de 
promover diversas palestras 
em escolas e comunidades 
sensibilizando sobre a impor-
tância do descarte correto de 
lixo e a preservação do meio 
ambiente. 

Risco ao meio ambiente e à saúde

A Secretaria de Meio Ambiente 
de Serra Talhada esclarece ainda 
que a queima de lixo libera na at-
mosfera partículas, gases e subs-
tâncias que provocam irritação 
dos olhos, da pele, das vias aéreas 

e prejudica a saúde das pessoas 
que inalam a fumaça gerada com 
a queima do lixo. O órgão público 
alerta ainda que crianças, idosos 
e pessoas portadoras de doenças 
respiratórias são os mais prejudi-

cados. “O descarte irregular do lixo, 
a céu aberto, atrai ratos, baratas e 
moscas, o que pode trazer doen-
ças à população. Nestes locais há 
muito material que pode acumular 
água, como as latas, que podem 
dar origem a poças de água para-
da e, assim, se transformarem em 
um local propício para o desen-
volvimento do mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor da dengue, 
zika e chikungunya”, esclarece, 
por meio de nota, o órgão. Com 
relação aos entulhos de obras, 
construções e reformas, a AMA 
informa que o recolhimento dos 
mesmos é de responsabilidade 
da fonte geradora. O descarte ir-
regular de entulho pode causar 
multas paras os infratores.
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Atos são considerados crimes ambientais, conforme a lei federal No 9.605/1998

Hábito pode atrair o mosquito Aedes Aegypti, vetor de doenças



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão - Integrando a região - De 16 à 31 de Janeiro de 2018 / Edição 1768

agro+conhEcEr

Jornal do Sertão lança "Agro+Conhecer" 
para informar sobre notícias do campo

Aqui vamos conhecer detalhes da 
agropecuária  pernambucana

Sempre buscando inovação e conteúdo diferenciado para seus leitores,  o Jornal do Sertão 
traz a partir desta edição uma série mensal de notícias e informações sobre o universo da Agri-
cultura e Pecuária em Pernambuco. Este novo projeto tem como objetivo abordar assuntos de 
elevado interesse do segmento agropecuário e, atender, principalmente, interesses relacionados 
à produção, incentivos e projetos voltados para o setor e outros. Para isso, contará com informa-
ções de fontes seguras de instituições ligadas à área para ofertar informações de qualidade e com 
credibilidade ao público. Também serão bem-vindas sugestões dos leitores, por meio das redes 
sociais ou pelo e-mail (redacao@jornaldosertaope.com.br). O Jornal do Sertão deseja a todos 
uma boa, e produtiva, leitura.

Ao longo de décadas do 
descobrimento do Brasil,  
Pernambuco  sempre se des-
tacou pela potencialidade de 
produção e inovação. Inicial-
mente, com a exploração do 
Pau-Brasil, árvore que deu 
nome ao País, e depois com 
o cultivo da Cana-de-Açúcar, 
trazida pelos portugueses. 
Em outra época, se destacou 
pela mandioca na chapada do 
Araripe, pela cebola no Vale 
do São Francisco, do feijão 
no Agreste, além do culti-
vo de algodão de fibra longa 
e fibra curta que vinham do 
Sertão e Agreste, descaroça-
do nas Usinas de Beneficia-

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br mento de Algodão. Apesar de 

um passado cheio de glória, 
atualmente, o setor agríco-
la se encontra com um alto 
grau de defasagem, alerta o 
agrônomo Wallace Benedito 
Guedes, que atuou por déca-
das no Sertão do Estado no 
setor público e que, atual-
mente trabalha como consul-
tor técnico. Sua especialida-
de surpreende, pois entende 
de Mecanização, Operações 
Agrícolas e Agroenergia, 
além de Produção, Beneficia-
mento e Processamento. “O 
setor pecuário também não é 
mais o mesmo, porém vários 
empresários o mantêm den-
tro de um padrão razoável. 
O setor pecuário depende 

muito do setor agrícola. Um 
afeta o outro”, afirma. Para 
o agrônomo, um dos fatores 
que mais prejudicou o setor 
em Pernambuco foi o clima. 
“O setor agropecuário não 
evoluiu para atender as ne-
cessárias mudanças climá-
ticas. A gestão do setor tem 
agir para que o estado não 
fique dependente de outras 
regiões”, explica. Neste sen-
tido, o especialista aponta a 
importância de estratégias 
para minimizar os proble-
mas enfrentados pelo setor, 
além de promover ações que 
os fortaleça. Em um grande 
leque de ações possíveis, o 
profissional cita a oferta de 
assistência técnica assídua 

com profissionais capacita-
dos, a aplicação de técnicas 
no manejo de solo, o uso de 
culturas compatíveis com cli-
ma e solo e mercado, além de 
tratos culturais compatíveis 
com clima, solo e a cultura 
em apreço.

Comunicação 
Além das estratégias téc-

nicas, o agrônomo cita ainda 
a importância da informa-
ção para o fortalecimento e 
desenvolvimento do setor. 
Para Wallace, existem uma 
série de considerações que 
demonstram seu pensamen-
to positivo acerca da divul-
gação de informações sobre 
a Agricultura e Pecuária. 

Entre elas, a consideração 
de que as famílias dos pro-
dutores devem evoluir téc-
nica e socialmente e de que 
as notícias devem chegar 
continuamente. “Acredi-
to que as notícias sobre a 
agricultura e a pecuária têm 
acesso muito restrito. Além 
disso, os empresários do se-
tor  agropecuária precisam 
de mais abrangência, bem 
como os produtores neces-
sitam ter voz nos meios de 
comunicação. Considero 
muito importante a criação 
deste espaço fixo no Jornal. 
Será uma forte contribuição 
ao progresso de Pernambu-
co, quiçá da região”, desta-
cou o agrônomo.

Embrapa

Ana Luiza

Embrapa

O cultivo da Cana-de-Açúcar foi trazida durante a presença portuguesa no Estado Hoje em dia, a mecanização faz parte da rotina do setor 

Wallace Guedes, agrônomo, estudioso do setor há décadas
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Bebedouros amenizam sede do gado

Agricultores de Serra Talhada são beneficiados 
com recursos do garantia Safra 2018

agro+conhEcEr

Os efeitos da seca asso-
lam inúmeros municípios 
pernambucanos, prejudi-
cando, além da população, a 
vegetação e os animais das 
regiões atingidas pela ari-
dez. Na cidade de Flores, 
no Sertão do Pajeú, a gestão 
municipal buscou intensifi-
car ações para minimizar os 
efeitos da seca que atinge a 
região rural, utilizando técni-
ca de escavação de bebedou-
ros. Segundo a prefeitura, 
que também contempla com 
essas mesmas ações a sede 
do município, tem por obje-
tivo combater e criar gestos 

concretos para solucionar os 
problemas.

No município, o socorro 
aos animais começou pela 
zona rural, por orientação 
do prefeito Marconi Santana. 
“A prioridade com o homem 
do campo florense. Trata-se 
de um trabalho intenso, que 
deve começar logo cedo quan-
do se trata de nossos agricul-
tores e agricultoras. A gente 
deve trabalhar por eles sem 
descanso”, destacou o gestor. 
Seguindo essa linha de ativi-
dades, o governo municipal 
abriu nas comunidades ru-
rais da Caiçara dos Quincas e 

dos Fernandes, bebedouros, 
que vão aliviar o sofrimento 
dos animais do campo e ma-
tar a sede do gado.

Atenção ao homem do 
campo – Através de uma par-
ceria com o Banco do Nor-
deste, a Prefeitura de Flores 
concluiu um trabalho de li-
quidação de débitos de mais 
de 400 agricultores do muni-
cípio. A medida ocorreu por 
meio da escuta das necessi-
dades dos diversos setores 
agrícolas de Flores através do 
diálogo com os presidentes 
de associações que represen-
tam o homem do campo.

Neste início de 2018, o 
município de Serra Talhada 
entregou, por meio da Secre-
taria de Agricultura e Recur-
sos Hídricos, 4.444 boletos 
aos agricultores inscritos no 
Garantia-Safra 2018. A en-
trega dos boletos aconteceu 
em parceria com o Conselho 
Municipal de Desenvolvi-
mento Rural e Urbano e com 
o Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais. A iniciativa é uma 
ação do Programa Nacional 
de Fortalecimento de Agri-

cultura Familiar (Pronaf) 
para agricultores familiares 
que se encontram em regi-
ões sujeitas a perdas de safra 
devido à seca ou ao excesso 
de chuvas. A expectativa do 
prefeito Luciano Duque é 
que as chuvas cheguem com 
intensidade neste ano, para 
que ocorra uma boa colheita. 
“Porque apesar de programas 
como esse serem importantes, 
o homem do campo gosta mes-
mo é de trabalhar na sua terra 
e tirar seu sustento, mas, como 

as chuvas tem sido irregulares 
nos últimos anos, temos sem-
pre a preocupação com o pro-
grama Garantia-Safra”, afir-
mou o gestor. De acordo com 
Duque, em 2017 foi paga a 
quantia de R$ 200 mil de con-
trapartida, beneficiando 4,8 
mil agricultores. Têm direito 
ao benefício os municípios em 
que sejam confirmadas perdas 
de, pelo menos, 50% do con-
junto da produção de feijão, 
milho, arroz, mandioca, algo-
dão, dentre outros.

Divulgação

Divulgação
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Marconi Santana prioriza demanda do homem do campo Em Flores, tratores e homens ajudam no trabalho de abrir bebedouros na zona rural

Iniciativa ajuda o gado a encontrar água, amenizando a sede dos animais

Mais de 4 mil agricultores de Serra Talhada foram beneficiados pela iniciativa 
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O Ministro da Educação Mendonça Filho com o presidente da Faca-
pe Antônio Habib em recente encontro na cidade de Petrolina/PE.

A empresária do ramo da moda Lú-
cia Gomes em recente ensaio fotográ-
fico para suas redes sociais.

Conheça o ator juazeirense Jaed’son Bahia, que está vivendo Delano, o 
guerreiro do reino de Montemor e braço direito do Cássio personagem do 
Caio Blat na nova novela da Rede Globo, Deus Salve o Rei.

O empresário Manuel Santos, leia-se Cazanova Construção, Cléa Bar-
bosa e Hélio Charles, da Gênesis Comunicação Integrada, e Silva Nasci-
mento, da Movie Comunicação no lançamento da novela Deus Salve o 
Rei, no Teatro de Nova Jerusalém, pela TV Asa Branca, afiliada da Rede 
Globo em Caruaru/PE. 

O chef recifense Ugo César, mas petrolinense de coração, que recentemente esteve no programa É de Casa, 
na foto com os apresentadores Zeca Camargo e Patricia Poeta nos estúdios Globo.
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Os amantes da boa música, Érica Cavalcante, Carina Oliveira, empreende-
dora Nally Maria, Érica Vanessa, Mayara Millane, cantor e compositor Tai-
nahakã Alves, empreendedora Candyce Duarte, cantor e compositor Guga 
Limeira, Isadora, Gabi Limeira, Camila Saraiva, Paula Mota, compositor 
Guilliard Pereira e Matheus no projeto musical #SomdaSalinha do espaço 
cultural Cubículo em Petrolina/PE.

***

***

***

***

***

'Moana - O Espetáculo Musical' 
pela primeira vez em Juazeiro/BA, 
dos mesmos produtores de Frozen, 
será dia 03 de fevereiro no Centro 
de Cultura João Gilberto.

A escolha do Rei Momo e da Rai-
nha será em 19 de janeiro, no Juá 
Garden Shoppingem Juazeiro/BA. 
O concurso vai premiar com R$ 
2.500,00 a Rainha e Rei Momo. A 
festa de Momo acontecerá de 26 a 
28 de janeiro.

Os espetáculos serão apresenta-
dos de 19 a 28 de janeiro e já as 
oficinas do projeto acontecem de 
16 a 26 de janeiro com oficinas de 
voz, teatro, dança, teatro de arte-
sania, no Sesc Petrolina/PE. 

A apresentação teatral e o lan-
çamento do livro 'O mundo de 
Tonico - A Fotografia além das 
Câmeras' de autoria do grande fo-
tógrafo Rafael Benevides será dia 
26 de janeiro, dentro do Janeiro 
Tem Mais Artes, no Sesc Petroli-
na/PE.

Será repleto de novidades sem 
abrir mão das tradições e ritmos do 
Carnaval e contará com as seguin-
tes atrações: Almir Rouche e Super 
Oara celebrando seus 60 anos, dia 
27 de janeiro, no Esporte Club.

Espetáculo Infantil

Carnaval de Juazeiro 2018

'Janeiro Tem Mais Artes'

O Mundo de Tonico

12º Baile Municipal de 
Arcoverde/PE 
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Arcoverde  realizará  sua 12º 
prévia do Baile Municipal

Henrique e Juliano animam 
Festa de Janeiro, de Ouricuri

Em todo o Estado, a ale-
gria e folia do Carnaval já co-
meçam a se espalhar e conta-
giar os pernambucanos, com 
as famosas prévias. No Ser-
tão, não poderia ser diferen-
te, o município de Arcoverde 
promove seu 12º Baile Muni-
cipal, no dia 27 de janeiro, no 
Esporte Clube. Entre as atra-
ções, a banda Super Oara, 
que completa neste ano, 60 
anos de existência.  O músico 
Almir Rouche também está 
confirmado para animar a 
festa. As reservas de mesas e 
senhas individuais já podem 
ser realizadas no Esporte 

Entre os dias 24 e 27 deste 
mês, o município de Ouricurí,  
no Sertão do Araripe, estará re-
alizando a  sua tradicional Festa 
de janeiro, edição 2018. A pre-
feitura do município promete 
que a festa terá muitas atrações 
artísticas,  com apresentação 
de artistas locais, regionais e de 
repercussão nacional, o que ga-
rantirá a alegria da festa e  mo-
vimentará toda a região do Ara-
ripe. Serão quatro dias de festa, 

dois palcos e encontro de pa-
redões. Entre as atrações mais 
aguardadas  estão a dupla Hen-
rique e Juliano e os cantores Jo-
nas Esticado, Xande Avião, Dor-
gival Dantas, Flávio Leandro 
e as bandas Gatinha Manhosa 
e Solteirões do Forró. O even-
to contará com dois palcos, 20 
atrações, sendo cinco por noite 
de festejo e será encerrado com 
um encontro de paredões no dia 
28 de janeiro. “Não poderíamos 

deixar de realizar essa tão tradi-
cional festa. A cidade recebe um 
grande número de conterrâneos 
que residem em outras cidades, 
além de turistas. Até porque, 
esse evento aquece a economia 
local, o comércio, lojas, pousa-
das, hotéis e bares ficam lota-
dos, gerando  emprego e  renda 
para o município, um meio de  
fortalecer nossa economia lo-
cal”, afirmou o prefeito Ricardo 
Ramos.

Além da dupla sertaneja, também se apresentam Jonas Esticado, Xande Avião,
Dorgival Dantas e outras atrações. Serão quatro dias de festa e dois palcos

Clube ou pelo telefone: (87) 
3821-3502.

De acordo com a secreta-
ria de Turismo do município, 
o evento conta com o apoio 
do Governo do Estado, atra-
vés da Fundarpe e Empetur, 
do LW Hotel e do Bloco Dei-
xa como Está. Segundo a or-
ganização, a mesa para qua-
tro pessoas custa R$ 150 e a 
senha individual R$ 40. “A 
renda do Baile será reverti-
da para ações beneficentes 
mantidas pela Secretaria de 
Assistência Social do muni-
cípio”, informou a prefeitura, 
por meio de nota.

cultura
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A dupla sertaneja Henrique e Juliano será uma das atrações da Festa de Janeiro, a mais tradicional da região

Super Oara, de Arcoverde, é uma das atrações da festa tradicional

Divulgação
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Sertão Esportivo

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

APAMI para serviço do centro de 
Oncologia e Governo reage

Governo se esforça para repassar recursos

Responsável pelo aten-
dimento de 1,5 mil pacientes 
oncológicos do alto Sertão 
pernambucano, a Associação 
Petrolinense de Amparo à Ma-
ternidade e à Infância (Apami), 
anunciou, no dia 08 deste mês, 
a suspensão das atividades do 
Centro de Oncologia. A institui-
ção filantrópica, que não possui 
fins lucrativos, declarou, em 
nota à imprensa, que a razão da 
medida foi o atraso de repasses 
financeiros oriundos do Gover-
no de Pernambuco. Segundo a 
entidade, localizada em Petro-
lina, no Vale do São Francisco, 
já são três meses sem os recur-
sos, necessários para compra de 
medicamentos e pagamento de 
funcionários.

De acordo com o presidente 
da Apami, Augusto Coelho, a 
Associação trabalha há 18 anos 
na área de Oncologia, em meio 
aos seus 70 anos de existência. 
“A Apami trabalha para a Secre-
taria Estadual de Saúde, através 
de um convênio ligado ao IMIP. 
Hoje, a pasta de saúde estadual 
deve os meses de outubro, no-
vembro e dezembro de 2017, to-
talizando cerca de R$ 5 milhões, 

Após o anúncio da sus-
penção dos serviços da Apa-
mi, em comunicado aberto 
à população, endereçado ao 
Governo de Pernambuco e 
demais instituições do Esta-
do, onde o representante da 
Associação pontuou as prin-
cipais dificuldades pela qual 
a filantrópica tem passado, 
o Governo de Pernambuco, 
através da Secretaria Esta-
dual de Saúde, respondeu, 
por meio de nota, no dia 09 
de janeiro, sobre a relevân-
cia da Apami para o Estado, 
declarando que o pagamento 
do convênio seria normaliza-

Associação passou três meses sem os repasses do convênio com o Governo Estadual, oca-
sionando a suspensão dos atendimentos, que após pagamento, voltarão a normalidade

referente aos serviços presta-
dos. A demanda é muito grande 
e excedemos o teto de atendi-
mento em algumas situações, 
por isso, esse valor já inclui o 
extra teto dos últimos tempos”, 
afirma Augusto. Segundo o re-
presentante da Associação, a 
situação é de caos na região. 
“Para quem está aqui, com o 
doente, com dores,  recusar o 
atendimento é uma ato crucial. 
Não temos mais para quem 
apelar. Isso está nos tirando 
o sono. O que fazemos com 

quem está internado? Por isso, 
fizemos um apelo em nome da 
comunidade, para que o gover-
no atualize os pagamentos para 
possamos atender a comunida-
de. Isso é extremamente sério”, 
acrescenta Augusto Coelho. 
Diante do anúncio, o prefeito 
do município, Miguel Coelho, 
afirmou que a gestão munici-
pal liberou antecipadamente 
parcelas futuras para ajudar a 
Apami, e cobrou do Governo 
do Estado o cumprimento do 
seu papel.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

do. A pasta, segundo o pre-
sidente da Apami, Augusto 
Coelho, fez o pagamento 
referente a uma parcela em 
aberto ainda no dia 09 e se 
comprometeu em realizar 
as demais até o fim deste 
mês. “A Secretaria Estadual 
de Saúde (SES) reconhece 
a Associação Petrolinense 
de Amparo à Maternidade 
e à Infância (Apami) como 
parceira na ampliação do 
SUS na Região do Sertão do 
São Francisco e informa que, 
mesmo diante do cenário de 
dificuldades que atinge todo 
o país, tem se esforçado para 

fazer pagamentos à institui-
ção. A SES reitera, ainda, que 
tem mantido o diálogo para 
que a situação seja resolvida 
de maneira rápida e respon-
sável”, informou a nota da 
pasta de saúde estadual. De 
acordo com Augusto Coelho, 
presidente da Apami, com o 
recurso de R$ 1,175 milhão 
repassado até o momento, a 
instituição pagou fornecedo-
res e prestadores de serviço. 
Além disso, foram adquiridos 
medicamentos, que chegaram 
no dia 12 à unidade de saúde. 
O atendimento foi normaliza-
do no último dia 15.

Ascom Apami

SaúdE

Há não muito tempo atrás, a ideia de ter um computa-
dor pessoal não passava de ficção científica. Coisa de filme 
de Hollywood. 

Não é de admirar, portanto, que as pessoas tenham 
estranhado quando alguém sugeriu que os computadores 
fossem utilizados como ferramenta para auxiliar a aprendi-
zagem e a criatividade das crianças. 

Atualmente, utilizar o computador pessoal para poten-
cializar o aprendizado já se tonou algo corriqueiro e trivial. 
Mas uma nova forma de potencializar o aprendizado se 
mostra muito interessante para desenvolver ainda mais as 
habilidades dos alunos: a robótica educacional. 

A robótica educacional, além de facilitar a compreensão 
de conteúdos curriculares, ela possibilita o desenvolvimen-
to de diferentes habilidades, como o trabalho em equipe, 
o raciocínio lógico e a criatividade dos alunos. Apesar de 
ser voltada principalmente para as disciplinas de física e 
matemática, há estudos que afirmam que ela é uma ciência 
multidisciplinar com potencial para desenvolver uma série 
de habilidades.

 Os alunos aprendem a organizar o raciocínio lógico, li-
dam com questões do trabalho em equipe e estão sempre 
voltados a resolver um problema e assim se tornam peque-
nos inventores.

Mas, para que o ensino da robótica seja de fato um dife-
rencial para o aluno e não apenas um discurso vazio sobre 
o uso da tecnologia, a escola tem de ter metas muito claras 
do que quer com esse método de aprendizagem, além de 
profissionais bem treinados e material adequado para tirar 
o máximo proveito de cada fase do aluno e não virar apenas 
um modismo educacional.

A robótica educacional e seus 
ganhos para o aprendizado

Apami é responsável pelo atendimento de 1,5 mil pacientes oncológicos na região
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RASIL

presente no Interior

Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE)
Endereço: Rua Rui Calaça, 54 - Espinheiro/Recife/PE - 
CEP: 52.020-110 | Telefones: (81) 3223.0902 / 3231.4121
www.caape.org.br / Facebook CAAPE.Oficial / Instagram caape_oab
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Advocacia do interior é um das 
prioridades da CAAPE para 2018
O ano de 2018 para a CAAPE vai ser de continuidade, mas 

também de dar um passo adiante no sentido de garantir ainda 
mais conquistas para a advocacia pernambucana. Dentro da 
estratégia, a entidade vai manter como prioridades a jovem 
advocacia e os profissionais do interior. “A CAAPE deve servir 
a todos os advogados e advogadas, mas a jovem advocacia e a 
advocacia interiorana necessitam de um olhar especial”, afir-
ma o presidente da CAAPE, Bruno Baptista.

 “Estamos realizando ações diretamente nas 25 subsec-
cionais espalhadas do litoral ao sertão, levando ao advogado 
interiorano o acesso às mesmas ações desenvolvidas junto aos 
colegas do Recife”, explica Bruno Baptista sobre o trabalho 
voltado para os profissionais que atuam distante da Capital. 
Nesse sentido, a CAAPE vai intensificar ações como o progra-
ma CAAPE Presente. Criado com o objetivo de levar toda uma 
estrutura de produtos e serviços para o interior do estado, o 
CAAPE Presente já passou por municípios como Salgueiro e 
Araripina.

 A interiorização das ações também vai se fazer presente 
por meio da ampliação do número de empreendimentos par-
ceiros no Estado. A proposta é levar um maior número de pro-
dutos e serviços para a advocacia, que vai poder desfrutar de 
descontos especiais oferecidos por empresas de áreas como 
moda, alimentação, viagens e outras. A relação completa pode 
ser encontrada na aba “Convênios” do site www.caape.org.br

 Outra iniciativa de destaque que vai ganhar o interior en-
volve a promoção da saúde e do bem-estar das advogadas e 
advogados. Trata-se do Pedal CAAPE, passeio ciclístico que 
reúne esses profissionais e seus dependentes e já faz parte da 
programação esportiva e de lazer do Recife.

 Essas são apenas algumas das muitas ações que a CAAPE 
vai promover no ano de 2018 de modo a se aproximar ainda 
mais da advocacia pernambucana. Em especial, dos profissio-
nais que atuam no interior do estado.

Prefeitura de Ouricuri cria motivação 
para jovens estudantes do município

Com objetivo de motivar e 
incentivar  alunos da rede funda-
mental de ensino a alcançarem 
melhores resultados escolares,  a 
prefeitura de Ouricuri, no Sertão 
do Araripe, distante cerca de 600 
km da capital pernambucana, 
desenvolve à partir deste ano,  
uma ação de premiação motiva-
dora aos jovens dos 2º, 3º, 5º e 
9º anos do ensino fundamental 
que se destacarem, com bolsas 
de estudo no Canadá e também 
em curso de Língua Inglesa no 

Medida, que é uma novidade para a população, tem objetivo de incentivar alunos de 
quatro séries do ensino fundamental a alcançarem melhores resultados escolares

curso do CCAA. Essa iniciati-
va da prefeitura do município 
é uma novidade para os mora-
dores. A medida foi anunciada 
através da Secretaria Municipal 
de Educação desde o ano passa-
do e formalizada  no início deste 
ano. De acordo com a prefeitura, 
além dos estudantes, as escolas e 
professores também receberão 
premiação pelos resultados obti-
dos nas avaliações oficiais do Mi-
nistério da Educação (ANA e SA-
EPE). “A iniciativa se deu através 
de conversa entre a equipe ges-
tora da secretaria e o prefeito Ri-

cardo Ramos. As conversas com 
o prefeito tiveram início no ano 
passado e agora estão definidas  
oficialmente, e serão  executa-
das neste ano 2018”, informa, 
por meio de nota, a prefeitura.  
Segundo a gestão municipal, o 
regulamento está sendo elabora-
do e será divulgado oficialmente 
aos diretores ainda neste mês de 
janeiro,  quando  será divulgado 
publicamente aos alunos e pro-
fessores.

Planejamento 
 Com o objetivo de planejar 

o calendário letivo e as ações da 
Educação, município realizou, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Educação, o 1º Encontro 
de Alinhamento Pedagógico e do 
Plano de Ação para 2018, junto 
aos diretores e secretários das 
escolas da Rede Municipal de 
Ensino. O encontro ocorreu no 
auditório da Escola Estadual São 
Sebastião. Na ocasião, gesto-
res escolares abordaram temas 
como o Projeto Político Pedagó-
gico (PPP), o Conselho Escolar e 
o Censo Escolar. Além disso, foi 
levantada a questão da Nova Po-
lítica de Alfabetização – o Mais 
Alfabetização – programa des-
tinado aos alunos do primeiro e 
segundo anos.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br
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Educação

Premiação é destinada aos jovens dos 2º, 3º, 5º e 9º anos do ensino fundamental

Além dos estudantes, as escolas e professores também receberão premiação
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Educação

Município de Sertânia retoma 
obras de construção de creche

Inscrições abertas para o vestibular da Facape

O prefeito de Sertânia, 
Ângelo Ferreira, assinou, dia 
09 deste mês, a ordem de 
serviço para a retomada da 
obra de construção da creche 
Proinfância Tipo C, no Alto 
do Céu, próximo ao Centro 
Social Urbano. A creche, se-
gundo a gestão municipal, 
deverá funcionar em tempo 
integral, sendo a primei-
ra do município. De acordo 
com a gestão municipal, a 
expectativa para a entrega 
da obra pela empresa JML 
Construtora é de 60 dias. O 
valor para conclusão supera 
a marca dos R$ 276 mil.  

 De acordo com Ângelo 
Ferreira, quando em fun-
cionamento, a creche terá 
a capacidade de receber 60 
crianças. “Até o final des-
te mandato, queremos en-
tregar uma outra escola em 
tempo integral aqui em Ser-
tânia, essa de ensino fun-
damental, até o nono ano”, 

A Faculdade de Ciências 
Aplicadas e Sociais de Petrolina 
(Facape), segue com inscrições 
abertas até o dia 25 deste mês 
para os candidatos que desejem 
ingressar no ensino superior 
ainda neste semestre. A Autar-
quia oferta o Vestibular Agen-

De acordo com a gestão municipal, a expectativa para a entrega da obra pela empresa 
JML Construtora é de 60 dias. O valor para conclusão supera a marca dos R$ 276 mil

declarou. Ainda segundo a 
prefeitura, a iniciativa, que 
vai beneficiar aquela comu-
nidade e as dos arredores, 
faz parte do Plano de De-
senvolvimento da Educação 
(PDE) do Ministério e está 
inacabada. Segundo Ângelo, 
a obra foi abandonada pela 

gestão anterior do municí-
pio, apesar da ex-prefeita 
Cleide Ferreira ter deixado 
a obra praticamente pronta, 
com mais de 90% concluída. 
Além disso, o prédio estava 
parcialmente destruído pela 
ação de vândalos e ficou pa-
rada por anos. 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

dado Complementar com vagas 
para os cursos de Administra-
ção, Ciências Contábeis, Ciên-
cias da Computação, Economia, 
Comércio Exterior, Serviço So-
cial e Gestão da Tecnologia da 
Informação, distribuídos entre 
os turnos manhã, tarde e noite. 

Os aprovados iniciam as aulas 
já em fevereiro.De acordo com a 
instituição, o novo processo se-
letivo não conta com vagas para 
o curso de Direito e para candi-
datos bolsistas. A seleção ocorre 
por meio da aplicação de prova 
digital objetiva de caráter elimi-
natório, com questões de múl-
tipla escolha. A prova será rea-
lizada no dia 29 de janeiro nos 
laboratórios 5 ou 6 da Facape. O 
agendamento poderá ser efetu-
ado após a validação da taxa de 
inscrição, que custa R$ 55. Para 
se inscrever, o candidato deve 
acessar o site oficial www.
facape.br na aba Vestibular. 
Mais informações através do 
e-mail vestibular@facape.br 
ou contato telefônico no nú-
mero (87) 3866-3260.
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Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende

Pernambuco 
Esportes

Copa do Mundo - A maior competição 
futebolística - Avante Brasil

Esse ano iremos ter o maior e mais apaixonante evento fute-
bolístico, a Copa do Mundo na Rússia. Essa competição que teve 
início em 1930, com o Uruguai sendo o campeão, é por muitas ve-
zes recheada de emoções, grandes seleções, fiascos, supresas etc. 
A última Copa do Mundo ocorreu em 2014 aqui mesmo no Brasil. 
Os brasileiros preferem tentar esquecer a participação da seleção 
canarinho, afinal, a vergonha de ter perdido em casa por incríveis 
7x1 para a Alemanha, que seria a campeã contra a Argentina, foi 
algo que mexeu com o brio e orgulho do país do futebol.

Algumas copas foram marcantes e marcadas por motivos es-
pecíficos, por exemplo: A copa de 1970 nos marcou pelo elenco 
que a seleção brasileira possuía. Apenas craques e com um futebol 
refinado e romântico. A Copa de 1982 na Espanha, foi marcada 
pela surpresa e incompetência do Brasil. O formato era outro e 
num triangular (que levaria uma seleção à semifinal) tínhamos 
Brasil, Argentina e Itália. No último jogo o time verde e amarelo só 
precisava empatar com a Itália e estaria na próxima fase, porém, 
Paolo Rossi, o carrasco do Sarrià (nome do Estádio), marcou 3 
gols, venceu a partida (3x2) e levou a Squadra Azzurra à semifinal 
da Copa e que mais tarde seria campeã contra a Alemanha Oci-
dental (3x1). E por fim, para não estender muito, a Copa de 1994 
nos Estados Unidos. O Brasil possuía um elenco bom, nada mais 
que isso, porém, muito unido e coeso. Essa competição nos apre-
sentou figuras importantes no universo do futebol, como Roberto 
Baggio (excelente jogador que teve o azar de se machucar na semi-
final contra a Bulgária e jogar a final sem estar 100% recuperado. 
Perdeu o pênalti e foi condenado), Signori, Baresi pela Itália, Ro-
mário, Bebeto, Taffarel pelo Brasil, Hagi pela Romênia, Stoichkov 
pela Bulgária, Brolim pela Suécia entre outros. contudo, a notícia 
que mais nos surpreendeu foi a saída de "Dieguito" Maradona da 
competição. Num exame antidoping foram encontradas substân-
cias que o atleta usara para perder peso, lamentável.

E a Copa na Rússia, como será? Quais surpresas teremos? Al-
guma campeã inédita?A nossa seleção terá chances de vencer? Va-
mos aguardar e torcer para que seja um evento em grande nível.

A creche terá a capacidade de receber 60 crianças

Os aprovados no processo seletivo iniciam as aulas já em fevereiro
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ESPortES

Tem início Campeonato Pernambucano de Futebol

Copa Futebol 7 Society movimenta 
férias de jovens em Petrolina  

Até o dia 10 de fevereiro, a 
prefeitura de Petrolina realiza a 
primeira Copa Futebol 7 Socie-
ty. Ao todo, 61 equipes partici-
pam do campeonato, sendo 36 
equipes na categoria Aberta, 09 
no Sub-12 e 16 na modalidade 
Sub-14. Com a competição, o 
Parque Josepha Coelho se tor-
nou o   palco de grandes jogos. 
No último dia 13, por exemplo, 
a categoria do Sub-12 surpreen-
deu o público. A Escolinha Nota 
10 fez 3 x 0 em cima do América. 
No segundo jogo do dia, o time 
da Escolinha Millenium abriu o 
maior placar da competição até 
agora, 9 x 1 no Maria Auxiliado-
ra. Na disputa entre Maria Te-
reza e Jardim São Paulo, outra 
chuva de gols: 6 x 1 para o time 
da área irrigada. Já na categoria 
Sub-14, apenas dois times se en-
frentaram. O Escolinha Nota 10 
ganhou em um placar apertado 
de 1 x 0 em cima da Escolinha 
Ferroviária. À tarde, os confron-
tos continuaram na modalidade 
Aberta. Na disputa entre Caroá 
e Jardim Amazonas, a equipe 
da zona urbana levou a melhor 
com placar apertado 3 x 2. Entre 
Caititu e Jardim Brasília, o time 
da área de sequeiro venceu por 

Competição, que teve início no dia 28 de dezembro de 2017, tem objetivo de inte-
grar jovens e adultos da área ribeirinha, de sequeiro, irrigada e da zona urbana

6 x 4. Bom Jardim e Mandaca-
ru disputaram pontos na tabela, 
logo no início da noite. O Man-
dacaru fez 4 x 2 no Bom Jardim. 
Na última disputa da rodada, 
tudo igual: Atalho 4 x 4 Lotea-
mento Recife. A Copa Futebol 
7 Society é uma realização da 
Prefeitura de Petrolina, atra-
vés da Secretaria de Cultura, 
Turismo e Esportes (SECUL-
TE). Os jogos, que começaram 
no dia 28 de dezembro do ano 
passado, têm entrada gratuita 
e contam com apoio da Guar-

da Civil Municipal e também 
da Polícia Militar.Para a secre-
tária de Cultura, Turismo e Es-
portes, Maria Elena de Alen-
car, este é um momento de 
integração do município. "A 
Copa Futebol 7 Society, vem 
para resgatar a força do fute-
bol em Petrolina, permitindo a 
integração de jovens e adultos 
da área ribeirinha, de sequei-
ro, irrigada e da zona urbana. 
Além de integrar, o esporte é 
uma ferramenta de transfor-
mação social", reforça.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

Novos Sabores

Seja no café da manhã, lanche ou jantar, para adultos ou 
crianças o pãozinho de queijo é pedida certa. Além de muito 
gostoso ele também é uma opção deliciosa para as pessoas que 
têm doença celíaca ou são intolerantes ao glúten.

A história de como surgiu o pão de queijo é bem interes-
sante, apesar de não ser confirmada. Especula-se que foi fei-
to pela primeira vez no século XVIII, pois havia o hábito de se 
consumir pão mas a farinha de trigo não era um item fácil de se 
conseguir. O polvilho que era muito produzido aqui começou 
a ser utilizado para produzir pães. Nesta mesma época com a 
expansão da pecuária havia uma grande oferta de leite, ovos e 
queijos. Diz-se que houve uma sobra de queijos em Minas Ge-
rais que começaram a endurecer, então para não ser desperdi-
çado esse queijo era ralado e começou a ser adicionado à receita 
do pão feito com polvilho.

Sua principal característica é ter uma consistência macia e 
elástica e ser feito à base de polvilho (doce e/ou azedo) e algum 
tipo de queijo. Além destes ingredientes o famoso pãozinho 
leva ovo, gordura e alguns leite ou água. Uma coisa bem inte-
ressante é que ele não leva nenhum tipo de fermento em seu 
preparo.

Hoje em dia existem diversas variações de sabores e algu-
mas receitas levam até batata. Também com o aumento das 
alergias alimentares, principalmente ao leite e ovo, foram cria-
das algumas receitas que fazem o pão de queijo “sem queijo”, 
onde usam o polvilho, alguma batata e óleo com a mesma for-
ma de preparo, conseguindo uma textura bastante similar à do 
pão de queijo tradicional.

A forma de preparo é bem interessante, pois o primeiro pas-
so é escaldar o polvilho, ou seja, misturar o polvilho com um 
líquido fervente. Se o polvilho não for escaldado, não formará 
a goma e o pão poderá ficar duro e esfarinhado. Este passo ga-
rante a textura marcante do pão de queijo. Após isso são adi-
cionados os ovos e por fim o queijo. As bolinhas são modeladas 
e assadas em forno médio.

Espero que tenham gostado e até a próxima!

O pãozinho para todas as horas

Os amantes do Futebol per-
nambucano terão, a partir do 
dia 18, um bom motivo para co-
memorar. Nesta data, terá início 
a 104ª edição do Campeonato 

Pernambucano de Futebol. O 
principal evento esportivo esta-
dual tem início com o jogo entre 
Flamengo de Arcoverde e Sport, 
com transmissão da TV Globo. 

Ao todo, 11 clubes participam. O 
torneio também marca a volta 
dos clubes da capital ao confron-
to com todos os clubes da com-
petição. Na edição 2018 do cam-
peonato, serão pontos corridos e 
10 rodadas. Além disso, um novo 
regulamento em que há mais jo-
gos entre times participantes do 
interior e da capital, nesta edição,  
haverá  mais partidas fora do Re-
cife, prometendo um torneio ain-
da mais democrático. A primeira 
fase será disputada em um turno 
único, seguida de quartas de final 
e semifinal também com apenas 
uma partida. 
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Ao todo, 61 equipes participam do campeonato

O estádio do Salgueiro deverá ser um dos cenários do campeonato

Wallace Alves
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