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Paixão de Cristo: tradição que promete 
emocionar multidão no interior de PE

Com mais de meio século de tradição, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é caracterizada pela ri-
queza de detalhes ao retratar os últimos dias de Jesus na terra. Muita emoção deve marcar o espetá-
culo, que teve parte do cenário e figurinos renovados. De acordo com a produção, o público mergulha-
rá em uma viagem no tempo onde se sentirão como se presenciassem os fatos. O ator Renato Góes 
interpretará o filho de Deus. As apresentações seguem de 24 a 31 deste mês. O preço das entradas 
varia de R$ 100,00 a R$ 140,00. Cultura > Pág. 13

Nesta edição, o leitor vai conhecer 
uma iniciativa, que faz a diferença na 
agricultura familiar, contribui para a 
melhoria da qualidade de vida  e de-
senvolvimento sustentável da região.

Agro+Conhecer

Semiárido > Pág. 7 Economia > Pág. 4

Exportação

Adoção

Acessibilidade

Semiárido > Pág. 10

Agro+Conhecer > Pág. 8 e 9

Saúde > Pág. 15

Representantes da África do Sul anali-
sam produção de manga do Vale do São 
Francisco para a exportação do produto.

SUS incorpora 10 práticas de medicina al-
ternativa para atuar na prevenção de doen-
ças em vez de focar apenas no tratamento.

Prefeitos assinam termo de adesão de pro-
grama do governo para levar internet a lu-
gares sem acesso ou conexão precária.

Especialistas da AMMA e Marinha do Brasil ava-
liam os impactos ambientais que a baixa vazão 
do lago de Sobradinho pode causar no Rio São 
Francisco através do Projeto Orla Nossa.

Meio Ambiente
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Aluísio Sampaio
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

No último dia 12 deste mês 
o presidente Temer aprovou 
a liberação de R$ 2 bilhões 
em investimentos para me-
lhorias na educação, saúde e 
assistência social. Essa  medi-
da  irá beneficiar diretamente 
alguns municípios do Sertão 
pernambucano com internet 
banda larga nas escolas com 
custo reduzido.  Além dos be-
nefícios na educação, saúde, 
o termo de adesão permitirá 
a expansão de banda larga da 
internet para diversos lugares 
do Brasil, onde  não há cone-
xão. A partir de maio está pre-
visto o recebimento por parte 
das prefeituras, das antenas 
que proporcionarão a conec-
tividade desses municípios. 
No semiárido pernambucano 
o Rio São Francisco vem sen-
do afetado pela baixa vazão 
do lago de Sobradinho BA, o 
que poderá trazer impactos 
ambientais a um dos mais 
importantes cursos d’água do 
pais. O fluxo da barragem de 
Sobradinho está abaixo do vo-
lume normal com 550 metros  
cúbicos d’água por segundo, 
quando a vazão tradicional  é 
de  1.300 metros cúbicos por 
segundo. Sempre na segunda 
edição do  mês apresentamos  
o projeto Agro-Conhecer,  uma  
forma de mostrar e valorizar 
as atividades do  segmento 
agropecuário, responsável pelo  
alimento colocado em nossa 
mesa. Nesta edição, o presi-
dente da Enactus UNIVASF, 
Aluísio Sampaio, em um proje-
to inovador,  mostra como ca-
pacitar famílias compreenden-
do até 05 membros da região 
de sequeiro”, que integrem 
comunidades quilombolas e 
assentamentos. Com isso, elas 
poderão também incrementar 
a renda familiar ao comercia-
lizar a produção excedente. 
Entre, você é nosso convidado. 
Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS UMA REVERÊNCIA A TODOS OS NETOS

Embora a Wi-
kipédia não te-

nha nada com 
Brasília, a defini-

ção que lá se en-
contra para Netos parece os 
dizeres de uma ex-moradora 
da capital do nosso país: 
“Neto é o filho de um filho 
ou filha, em relação aos pais 
destes que por sua vez são 
seus avós.”. Na realidade 
“esses cabras” são a grande 
prova de que a raça humana 
não se extinguirá tão cedo. 
E, em assim sendo, temos 
que reverenciá-los pela sig-
nificância que as suas exis-
tências têm para todos nós, 
Avôs e Avós babões. Na 

atualidade, os seus pequenos 
cérebros arquivam e mani-
pulam dados como jamais se 
viu na humanidade, salvo em 
um ínfimo percentual de pes-
soas vividas em tempos idos. 
E, dando carona ao meu neto 
Tiago Paes Luna, irritei-me 
com o trânsito engarrafado 
de carros com uma só pessoa 
dentro. Ele, no banco trasei-
ro com a Avó, Célia Maria, 
disse: “Vovó, existe vacina 
para raiva humana? Voinho 
está precisando”. Ao ouvir tal 
crítica construtiva, citada de 
improviso por um garoto de 6 
anos, recolhi a minha raiva e 
mudei de comportamento por 
um bocado de tempo. Para 

minha total alegria, são três: 
o já citado Tiago e os gêmeos 
Artur e o João. E a diferença 
das idades nos separam ape-
nas nos esforços físicos, pois 
a mental é compartilhada. A 
era da informática, então, nos 
mostra algo interessantíssimo. 
Enquanto os idosos têm que 
fazer um enorme esforço para 
se manter atualizado, mesmo 
tendo dominado o assunto em 
tempos idos, os netos mal co-
meçam a falar e já navegam 
nas redes sociais, clicando em 
Tablets, etc. Claro que estou 
exagerando, até como forma 
de reverenciá-los e reconhecer 
o nível de felicidade que nos 
trazem, pois o mercado con-

templa os vovôs com equi-
pamentos de letras grandes, 
várias chances de acerto, 
etc. Longe de mim querer 
incentivar o chamado Con-
flito de Gerações, restando-
-me tão somente me manter 
atualizado ciberneticamen-
te, e curtir a inteligência e 
o carinho dos Netos. Quem 
os tem sabe perfeitamente 
a que me refiro. E os que 
ainda não tiraram na sorte 
grande, que tratem de pro-
videnciar o acerto na Mega 
Sena Familiar.
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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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A versão itinerante da 
feira Super Mix chega ao 
município de Petrolina no 
dia 22 de março. Uma cara-
vana de profissionais da As-
sociação Pernambucana de 
Atacadistas e Distribuidores 
(Aspa) e da Associação Per-
nambucana de Supermer-
cados levam ao Sertão uma 

Produtores rurais de Ar-
coverde contam com serviço 
de aração de terra gratui-
to.  Mais de 90 produtores 
foram beneficiados pelo 
Programa Trator na Roça 
da prefeitura do município. 
De acordo com o Secretário 
de Agricultura, Alberto Vaz, 
com a chegada das chuvas 

A organização da primei-
ra Vaquejada do Parque Ha-
ras Líder, em Serra talhada, 
firmou um Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) 
junto ao Ministério Público 
de Pernambuco (MPPE). No 
documento, a promotoria do 
evento assume o compro-
misso de implementar medi-

O Instituto Federal de 
Pernambuco Campus Pes-
queira está com seleção aber-
ta para 17 vagas de estágio 
para nível médio e superior 
para apoio administrativo 
(11), técnico em eletrotécni-
ca (01), educação física (2), 
pedagogia (1), informática 
(1) e contabilidade (1). As 

Petrolina
Município recebe a Super Mix Itinerante 

Arcoverde
Programa Trator na Roça beneficia produtores

Serra Talhada
Organização firma TAC para realizar Vaquejada

Pesqueira
IFPE seleciona estagiários até o dia 25

amostra do que será o even-
to marcado para agosto. O 
evento será sediado a partir 
das 14h na Câmara dos Di-
rigentes Lojistas (CDL) na 
Rua dos Industriários, 12. 
As Inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas no local 
e pelo telefone (81) 9 8985-
1884.

os serviços de preparação 
do solo estão sendo intensi-
ficados para que os produ-
tores do município possam

começar o cultivo. Os 
agricultores interessados 
podem procurar a Secre-
taria de Agricultura. Para 
mais detalhes é fornecido o 
telefone 3821-3045.

das necessárias para garan-
tir proteção da integridade 
física e do bem estar dos ani-
mais. Em caso de descum-
primento, os organizadores 
estarão sujeitos a multa no 
valor de R$ 10.000,00. O 
valor da penalidade será re-
vertido ao Fundo Estadual 
do Meio Ambiente.

inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas exclusiva-
mente pelo site http://cgti.
pesqueira.ifpe.edu.br, até o 
dia 25 deste mês. O valor da 
bolsa para ensino superior é 
de R$ 520, 00, já para ensi-
no médio/técnico será de R$ 
203,00. A seleção terá duas 
etapas.
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Política

Comissão especial é criada para 
discutir privatização da Eletrobras

A Câmara criou uma co-
missão especial no último dia 
13 para avaliar o Projeto de Lei 
9.463/2018, que trata da priva-
tização da Eletrobras.  Com 18 
votos a favor e um em branco, 
foi eleito como presidente da 
comissão, o deputado Hugo 
Motta (MDB-PB). O relator 
do projeto é o deputado José 
Carlos Aleluia (DEM-BA). A 
primeira reunião está prevista 
para esta terça-feira (20). Ainda 
não ficou estabelecido um prazo 
para a conclusão das atividades. 
“Vamos aguardar o plano de 
trabalho elaborado pelo relator, 
na semana que vem vamos fazer 
essa apresentação e tenho que 
trabalhar de acordo com esse 
plano apresentado por ele, para 

que a partir daí, a gente tenha 
uma definição de prazos e da-
tas dos trabalhos da comissão”, 
afirma Motta.

Segundo o projeto, os novos acionistas não podem a acumular mais 10% do capital

Da Redação com informações 
da Agência Brasil

A criação do grupo de tra-
balho causou burburinho na 
casa. A oposição questionou a 
legalidade da decisão do presi-
dente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), que remarcou a reu-
nião para criar a comissão após 
um adiamento recente. “Nós 
vamos à Justiça porque a insta-
lação dessa comissão atropelou 
o regimento interno da Casa. 
Existe uma regra aqui que diz 

que comissões como essa têm 
que ter metade dos membros de 
comissões permanentes e essas 
comissões (permanentes) ainda 
não foram instaladas. Portanto, 
a instalação dessa só poderia 
ocorrer mais ou menos daqui há 
um mês e o governo tem pres-
sa para entregar o patrimônio 
público para os estrangeiros”, 
dispara o deputado Alessandro 
Molon (PSB-RJ).

Eletrobras
O governo anunciou a pri-

vatização da Eletrobras no ano 
passado. A empresa é respon-
sável por um terço da geração 
de energia elétrica brasileira e 
é considerada a maior compa-
nhia do setor elétrico da Amé-
rica Latina. O valor patrimo-
nial da Eletrobras, segundo o 

Ministério de Minas e Energia 
(MME), é de R$ 46,2 bilhões.  O 
total de ativos da empresa soma 
R$ 170,5 bilhões. 

O presidente Michel Te-
mer atua para abrir caminho 
para a venda da empresa. No 

Fabio Rodrigues Pozzebom 

O governo tem 
pressa para entregar 
o patrimônio público 
para os estrangeiros

último dia 6, foi instalada uma 
comissão mista pelo Congresso 
Nacional com o objetivo de ana-
lisar a medida provisória que 
retira da legislação atual a proi-
bição de privatizar a Eletrobras 
e suas subsidiárias.

O governo espera arrecadar cerca de R$ 12 bilhões com a venda da Eletrobras

"
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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.

Como conciliar trabalho e 
vida pessoal?

Se você é uma pessoa extremamente ocupada, certamente já 
parou para se perguntar como vou dar conta do trabalho e da vida 
pessoal, correto? Esse é o dilema de boa parte das pessoas bem-su-
cedidas, especialmente de nós mulheres. O principal segredo para 
acabar com esse impasse é fazer com que o tempo se torne o seu 
maior aliado. Vou listar duas ações que apliquei na minha rotina e 
deu muito certo
Aprendi a dividir de maneira congruente meu tempo

Ultimamente evito levar ou falar de trabalho em casa. Pasmem, 
virava noite trabalhando. E, agora? Na hora de trabalhar, me con-
centro em fazer tudo o que tenho para fazer, busco focar e não dei-
xar o atropelo do dia a dia me engolir. Essa foi a melhor e maior 
decisão que mudou radicalmente a minha relação de trabalho e vida 
pessoal. No início achei que seria impossível, foi preciso muito trei-
no e muita dedicação para conseguir realizar essa façanha. Comece 
o quanto antes a fazer esse treinamento de desligar-se do trabalho, 
quando estiver em casa e vice-versa. Senão, você acaba não vivendo 
bem nem lá nem cá. A organização foi fundamental para que tivesse 
mais equilíbrio na vida pessoal e profissional. 
Aprendi a entender minhas escolhas

Comecei a questionar o que realmente fazia sentido na minha 
vida. Durante muito tempo deixei minha vida pessoal em quin-
to plano para dar conta uma agenda lotada de reuniões, congres-
sos e cursos, (o que continuo fazendo porque é muito importante 
para mim e amo estudar) porém, seleciono criteriosamente o que 
vou participar. Talvez essa decisão tenha sido a mais complexas 
que tomei... a cada NÃO que dava no início, tinha uma sensação 
de culpa gigante, e como fiz? Coloquei a seguinte regra: Ao receber 
um convite para um determinado evento que não estava agenda-
do antecipadamente, aplicava uma ferramenta TOP do processo 
de Coaching Perdas e Ganhos. O que ganho ou o que perco se for? 
E, assim balanceava cada tomada de decisão. Uma ideia legal para 
conseguir equilibrar a vida é fazer um autoexame de consciência 
pelo menos uma vez por semana. Que tal acordar meia hora mais 
cedo no sábado ou na segunda-feira para refletir: O que realmente 
fiz de importante essa semana? O que fiz está coerente com meus 
objetivos? Quantos “NÃOS” dei para mim mesma?  É importante 
fazer esse tipo de pergunta a si mesma periodicamente e reavaliar 
os limites que você precisa se impor para equilibrar seu dia a dia. 
Essas dicas sobre como conciliar o trabalho e vida pessoal parecem 
complicadas de colocar em prática? Pode ser que sim, mas quando 
você conseguir o tão sonhado equilíbrio, vai pensar “por que não fiz 
isso antes? ”.
Comece o quanto antes a planejar a sua melhor versão.

“É no momento de decisão que o seu destino é traça-
do. “ Anthony Robbins

Economia

Internet trará novo cenário para o interior
O programa Internet 

para Todos foi recebido com 
ótimos olhos pelos gestores 
municipais do interior do es-
tado, que assinaram um ter-
mo de adesão em Brasília. O 
investimento do governo tra-
rá mais inclusão através do 
acesso à informação e novas 
tecnologias.  Aproximada-
mente 40 mil localidades do 
Brasil serão beneficiadas pela 
iniciativa. O programa permi-
tirá internet banda larga para 
regiões e municípios, que 
atualmente estão sem acesso 
ou possuem precariedade no 
processo.

O início das instalações 

está previsto para maio. As 
prefeituras apontarão onde 
serão colocadas as antenas 
para a distribuição do sinal 
de internet. Há também a 
responsabilidade de garantir 
a segurança da área e cus-
tear as despesas de energia 
elétrica. “Acreditamos que a 
conectividade traz inúmeros 
benefícios para a população. 
A tecnologia, se usada a favor 
da educação, por exemplo, dá 
acesso à informação. Valori-
zamos essa conquista”, co-
menta o prefeito de Sertânia 
Ângelo Ferreira.

Segundo a Secretaria de 
Planejamento de Petrolina, o 

município possui 70 pontos 
na zona rural com déficit de 
comunicação digital. “Esse 
serviço é fundamental para 
garantir a informação ao 
público, melhorar o apren-
dizado nas escolas e também 
para ter acesso a serviços 
básicos”, declara o prefeito 
Miguel Coelho. A Zona da 
Mata Sul e o Agreste também 
serão beneficiados pelo pro-
grama Internet para Todos. 
O município de Paudalho, 
gerido pelo prefeito Marcelo 
Gouveia, receberá as antenas 
e cerca de 30 comunidades 
da zona rural de Caruaru es-
tão no roteiro.

Programa sancionado por Temer leva 
internet à municípios sem conexão

O programa Internet para 
Todos do Governo Federal le-
vará rede banda larga a diversos 
lugares do Brasil onde não há 
conexão.  O lançamento ocorreu 
em Brasília no último dia 12, as-
sim como a assinatura do termo 
de adesão junto ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inova-
ção e Comunicações (MCTIC). 
A previsão é que as prefeituras 
recebam, no mês de maio, as 
antenas que proporcionarão a 
conectividade. “Eu acho que nós 
estamos colocando o Brasil no 
mundo moderno. Desde 2005 
já se falava desse tema de le-
var a banda larga para todos os 
municípios e escolas públicas. 
Hoje, nós podemos comemorar 
(...) nós estamos levando banda 
larga para todos os municípios 
brasileiros”, declara Temer. 
A internet será oferecida a pre-
ço reduzido e de acordo com o 
MCTIC são esperadas as insta-
lações de 200 antenas diaria-
mente. O Satélite Geoestacioná-
rio de Defesa e Comunicações 
Estratégias (SGDC), em órbita 
desde maio do ano passado, 

O presidente Temer também aprovou a liberação de R$2 bilhões para melho-
rias na educação, saúde e assistência social dos municípios, prevista desde 2017

Da redação com informações 
da Agência Brasil

Valter Campanato Agência Brasil

permitirá a conexão nas áreas 
beneficiadas com o programa.

Crédito
Durante o evento, no qual, 

anunciou o programa Internet 
para Todos, Temer sancionou 
também um projeto, aprova-
do pelo Congresso Nacional, 
que libera crédito especial de 
R$2 bilhões para municípios. 
O recurso será destinado para 
as áreas de educação, saúde e 
assistência social totalizando 
R$ 600 milhões, R$ 1 bilhão 
e R$ 400 milhões respecti-

vamente. A verba estava pre-
vista como medida provisó-
ria desde dezembro de 2017.  
Assim, a União é autorizada 
a transferir aos entes federa-
tivos que recebem o Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM) recursos destinados 
à superação de dificuldades 
financeiras emergenciais.  
Segundo o ministro do Pla-
nejamento, Dyogo Oliveira, 
a abertura desse crédito não 
afeta “a obtenção da meta 
de resultado primário fixada 
para o exercício corrente”. 

Na cerimônia 2.471 prefeitos e prefeitas assinaram o termo de adesão
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Economia

Ministério prevê investimento bilionário 
para indústria audiovisual em 2018
O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, anunciou capital de R$ 471 milhões 

O Ministério da Cultura 
(Minc) projeta investimento 
bilionário para o mercado au-
diovisual brasileiro até o fim 
de 2018. Já no último dia 12, 
o ministro Sérgio Sá Leitão, 
junto a Agência Nacional do 
Cinema (Ancine), anunciou 
R$ 471 milhões contemplando 
todos os estados e municípios 
do país. O comunicado ocorri-
do no Rio de Janeiro, faz parte 
da segunda etapa do programa 
#audiovisualgerafuturo, que 
prevê o lançamento de novos 
editais para cinema e televi-
são. “O programa está aberto 
à participação de empresas do 
audiovisual de todas as regi-
ões.  Acho que isso vai signifi-

car um impulso muito grande 
no desenvolvimento desse se-
tor, que já tem um peso econô-
mico muito forte, já contribui 
muito para a geração de em-
prego”, destaca o ministro.

Segundo o Minc, o incenti-
vo para área do audiovisual já 
soma R$ 551 milhões, conside-
rando os R$ 80 milhões infor-
mados em fevereiro. Segundo 
Sá Leitão, até o fim do ano 
serão anunciadas mais linhas, 
com total de recursos previsto 
em cerca de R$ 1,25 bilhão. O 
próximo anúncio está progra-
mado para o dia 30 de abril. 
“Nosso objetivo é ampliar a 
performance do produto bra-
sileiro no mercado interno e 

externo, acelerando a capaci-
dade de execução das linhas 
de investimento e realizando 
uma distribuição de recursos 
mais equilibrada em todos 
os elos da cadeia de valor. As 
mudanças permitirão tam-
bém uma maior autonomia 
e previsibilidade aos agentes 
econômicos, fundamental 
para estimular o desenvolvi-
mento da atividade", avalia o 
diretor-presidente da Ancine, 
Christian de Castro. 

Desenvolvimento
O investimento do Minc 

foi o pontapé necessário para 
a indústria do audiovisual 
nacional independente, que 

Acécio Pinheiro - Minc

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

O anúncio faz parte da segunda etapa do programa #audiovisualgerafuturo 

mesmo com poucos recursos, 
quando comparada aos Esta-
dos Unidos e Índia, tem atu-
ado ativamente e projetado o 
nome do Brasil em territórios 
internacionais.

De acordo com Sá leitão, 
as medidas focarão no desen-

volvimento do setor. O Fundo 
Setorial do Audiovisual vai se 
dedicar a áreas fundamentais 
para a expansão do mercado, 
como formação e capacitação, 
infraestrutura e tecnologia, 
mostras e festivais, além da 
digitalização de acervos.
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Sertão Esportivo
Cultura

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

O que representa a páscoa no atual momento que passa-
mos ? Vivemos uma enorme crise de valores, ética, finanças, 
segurança, meio ambiente e sobretudo crise de conteúdo, pro-
vavelmente mãe das outras. A palavra 'páscoa' vem do hebrai-
co 'pessach', significando passagem. O que para os Cristãos 
representa a ressurreição do messias, momento em que se 
firma para a vida eterna, para o povo Judeu o período da pás-
coa é o momento de comemorar a fuga dos Hebreus do Egito, 
onde viviam como escravos, através da clássica passagem pelo 
mar. Até então parece que foi uma mera coincidência a sin-
cronização destas datas. O ovo apareceu como elemento para 
simbolizar a fertilidade e já era utilizado desde a antiguidade 
nas principais festividades da Grécia, Pérsia e Roma, onde 
eram enfeitados de acordo com o período e trocados como 
presentes entre os habitantes das vastas comunidades euro-
peias e parte da África. No século XVII, após a consolidação 
do açúcar na Idade Média, as pessoas passaram a fazer ovos 
de chocolate e acrescentar o coelho como mais um elemento 
de fertilidade. A partir do século XX as industrias tomaram 
conta e  comer chocolate superou toda a simbologia destes 
elementos. A páscoa representa também o fim do inverno 
e a chegada da primavera, pura passagem e ressurreição. A 
data foi determinada no concílio de Nicéa no ano 325, como 
o primeiro domingo após a primeira lua cheia ocorrida de-
pois ou durante o equinócio da primavera. Contudo o que esta 
páscoa de 2018 nos representa? De fato uma necessidade de 
mudança, de passagem como o próprio nome sugere. E essa 
transfiguração parece agora inevitável. Muito ódio destilado 
nas ruas e sobretudo nas redes sociais, onde a polarização es-
querda/direita passa por cima de tudo, desprezando direitos 
mínimos que qualquer ser humano merece ter. Falsos cristãos 
(porém assíduos em seus templos) e éticos de conveniência 
assolam os julgamentos e condenações sociais, a partir dos 
estereótipos que os desagradam. Que tal esquecer um pouco o 
vinho, o bacalhau e os ovos de chocolate e nos voltarmos para 
uma boa passagem, uma verdadeira ressurreição?

Sejam a Páscoa !!

Curso gratuito de pilotagem defensiva
Os motociclistas de Ara-

ripina e Salgueiro podem 
participar gratuitamente do 
Curso de Pilotagem Defen-
siva promovido pelo Moto 
Amiga em convênio com o 
Departamento Estadual de 
Trânsito de Pernambuco 
(Detran-PE). As Aulas ocor-
rem a partir de 20 de março 
e 10 de abril, nas respectivas 
cidades. O objetivo é pro-
mover a condução correta e 
segura, para minimizar as 
possibilidades de acidentes 
de trânsito. “Os acidentes 
acontecem pela falta de co-
nhecimento ou pela impru-
dência do condutor”, adver-
te o instrutor de pilotagem 

Linneck Dantas.
As inscrições podem ser 

feitas no site do Detran-PE, 
o http://www.detran.pe.gov.
br, através do link “Curso de 
Pilotagem Defensiva”, que 
fica na coluna do lado direito 
da página eletrônica. Estão 
aptos a participar, pessoas 
que possuam a Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) 
na categoria A (motocicleta) 
dentro do prazo de validade. 
São disponibilizadas 35 va-
gas para cada turma. 

As aulas ocorrem no tur-
no da manhã e serão dividi-
das em módulos com funda-
mentos teóricos e práticos. O 
conteúdo programático pre-

vê a abordagem dos temas: 
definição e elementos da 
pilotagem defensiva, condu-
ção em condições adversas, 
dentre outros assuntos. 
Serviço
Araripina
Data: 20 de março de 2018
Local: Rua Agamenon Ma-
galhães, 71, bairro da Bom-
ba, Araripina-PE
Hora: das 08h às 12h
 
Salgueiro
Data: 10 de abril de 2018
Local: Avenida Cel. Vere-
mundo Soares, 1700, bairro 
N. Sra das Graças, Salguei-
ro-PE 
Hora: das 08h às 12h

SJDH discute interiorização da 
política LGBT em Pernambuco

A comunidade LGBT, no 
interior do estado, deve contar 
em breve com melhorias no 
acesso à informação e aten-
dimentos especializados para 
o público nas áreas de saúde, 
educação, justiça e direitos hu-
manos. O assunto foi discutido 
em um encontro, promovido 
pela Secretaria de Justiça e Di-
reitos Humanos (SJDH) nos 
últimos dias 2 e 4.

Na ocasião, foi tratada a 
construção de um cronograma 
para promover ações de inte-
riorização da política LGBT 
em Pernambuco, assim como 
a aproximação de lideranças 
e militantes do Centro Esta-
dual de Combate a Homofobia 
(CECH) e da Coordenadoria 
LGBT. “Esta articulação foi a 
oportunidade que tivemos de 
dialogar com o maior número 
de municípios desta região, a 
fim de apresentarmos o flu-
xograma de serviços ofertados 
pelo Governo de Pernambuco 
à população LGBT”, argumen-
tou o secretário executivo de 

O município de Ibimirim, no Sertão, foi palco de um encontro, que reuniu lideranças 
do movimento LGBT no estado para estruturação de um cronograma de atividades

Reprodução-Sjdh

Segmentos Sociais, Sérgio 
Moura. Participaram do en-
contro representantes de 13 
municípios pernambucanos, 
são eles: Ibimirim, Cedro, 
Cumaru, Nazaré da Mata, Pal-
mares, Vitória de Santo An-
tão, Belém de São Francisco, 
Pombos, Moreno, Jaboatão 
dos Guararapes, São Benedi-
to do Sul, Catende e Tabira. A 
SJDH prevê a criação de nú-
cleos LGBT e conselhos nos 
respectivos municípios, assim 
como a realização de encon-
tros regionais para fortaleci-

mento dos movimentos. Tam-
bém foram traçados planos 
estratégicos de acordo com as 
necessidades apresentadas. 
Outro foco é a capacitação de 
profissionais de saúde e edu-
cação para que seja oferecido 
atendimento de qualidade 
para o público. “Foi possível 
identificar as necessidades de 
cada município e através delas 
traçarmos estratégias de forta-
lecimento e interiorização da 
política LGBT”, destacou a co-
ordenadora do CECH, Suelen 
Rodrigues. 

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

O CECH atua com apoio psicossocial e jurídico às vítimas de discriminação
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São Francisco é afetado pela 
baixa vazão de Sobradinho

Cadastramento de poços 
tubulares é prorrogado

A condição é avaliada pela AMMA através de uma parceria com a Marinha do Brasil

A baixa vazão do lago de So-
bradinho, na Bahia, pode trazer 
impactos ambientais ao Rio São 
Francisco, um dos mais impor-
tantes cursos de água do país. 
Segundo informações da Agên-
cia Municipal do Meio Ambiente 
(AMMA) de Petrolina, o fluxo da 
barragem segue em 550 metros 
cúbicos de água por segundo. Em 
condições normais, o total repre-
senta 1.300 m³/s. 

Com isso, pesquisadores 
da AMMA em parceria com a 
Marinha do Brasil, passaram a 
atuar na realização de análises 
desses possíveis impactos. A ação 
faz parte do Projeto Orla Nossa 
estruturado pela Prefeitura de 

Petrolina. Em alguns pontos, a 
navegabilidade do Velho Chi-
co pode oferecer riscos. “Nossa 
análise visa, também, averiguar 
como está o assoreamento nessas 
áreas. Há locais no meio do Rio 
São Francisco que a profundida-
de chega a 50 cm. Quem navega 
por aqui, deve prestar mais aten-

Os agricultores que resi-
dem na zona rural de Petro-
lina, no Sertão, terão mais 
tempo para realizar o cadas-
tramento de poços tubulares. 
Eles têm até o fim deste mês, 
para registrar poços com va-
zão acima de 500 litros por 
hora, para eletrificação. O 
prazo foi ampliando pela 
prefeitura do município para 
atender melhor aos cultiva-
dores da região.

A iniciativa tem como ob-
jetivo proporcionar melhor 
irrigação de pequenas áreas 
da zona rural por meio do 
uso da energia elétrica para 
o bombeamento de água. "Já 
estivemos nos núcleos de 
Rajada; Pau Ferro; Rio Jar-
dim; Cruz de Salinas; Uruás; 
Caititu; Cristália e Capim. 
Agora, estamos realizando 
o cadastramento na sede do 
município. Convido a todos 
os agricultores a nos procu-
rar e realizar o seu cadastra-
mento", comenta o secretário 

executivo de Desenvolvimen-
to Rural e Irrigação, André 
Jackson de Holanda. Para re-
alizar o cadastro é necessário 
apresentar original e cópia do 
RG, CPF, Escritura da Terra 
ou INCRA, além de fornecer 
um número telefone e nume-
ração do poste mais próximo 
da residência a ser atendida. 
O processo deve ser feito nos 
dias úteis. A prefeitura aten-
de a população para efetuar 
o registro das 07h às 13h e 
das 15h às 17h, na Secretaria 
de Desenvolvimento Rural. A 
sede do órgão fica localizada 
na Avenida Honorato Viana, 
Nº 948, no Bairro Gercino 
Coelho. 
Serviço
Cadastramento de Poços 
Tubulares
Horário:  07h às 13h e das 
15h às 17h
Local: Secretaria de Desen-
volvimento Rural, na Avenida 
Honorato Viana, Nº 948, no 
Bairro Gercino Coelho.

Jonas Santos

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Quem navega por aqui, 
deve prestar mais atenção
"

O projeto conta com o auxílio do Instituto Federal do Sertão Pernambucano

Em alguns pontos do Rio São Francisco a profundidade chega a 50 cm

O processo visa melhorar a irrigação de pequenas propriedades do município
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ção para riscos de acidentes, até 
que a vazão aumente”, alerta o 
diretor de projetos da AMMA, 
Victor Flores. Durante atividades 
de campo, equipes circularam 
por trechos da Orla I e II. Segun-
do a AMMA, nesse período eles 
presenciaram quando uma das 
barcas, que realizam transporte 
fluvial entre Petrolina e Juazei-
ro, encalhou próximo à parada 
de embarque e desembarque. 
No episódio pescadores e inte-
grantes da equipe da Marinha 
precisaram puxar a embarcação 
para o desembarque de passa-
geiros ocorrer. O projeto surgiu 
em 2016, dentre os trabalhos 
executados estão a retirada das 
baronesas (plantas que se ali-
mentam da matéria orgânica 
de esgotos) do rio e a inserção 
de 35 mil alevinos (peixes recém 
saídos do ovo). Também foram 
identificadas ligações de esgotos 
clandestinas.

Jo
na

s 
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Projeto traz soluções para escassez de 
água e alimentos no Sertão

Sisteminha beneficia famílias

O Sertão sofre há 6 anos com uma estiagem que gera escassez do recursos hídricos na região. 
Em alguns pontos, como em Petrolina, o Rio São Francisco apresenta níveis abaixo da média, o 
que gera problemas inclusive no transporte fluvial. A Agência Pernambucana de Águas e Cima 
(APAC) emitiu uma previsão, na qual, são esperadas chuvas acima da média para o triênio que 
envolve os meses de março, abril e maio, o que animou os agricultores do estado, mesmo assim, 
não se pode contar apenas com o tempo. Uma iniciativa vem fazendo a diferença na vida da 
população que reside em parte Sertão, mais precisamente, no município pernambucano de Pe-
trolina e em Juazeiro na Bahia. O projeto Sisteminha Embrapa, adotado pela Enactus UNIVASF 
e outros parceiros, implanta soluções de baixo custo para problemas relacionados a escassez de 
água para consumo humano e produção alimentar.

O projeto Sisteminha 
Embrapa, desenvolvido pelo 
pesquisador da Embrapa 
Meio-Norte, No Piauí, Luiz 
Guilherme, em parceria com 
outras instituições, foi fun-
dado em 2011 com o objetivo 
integrar atividades específi-
cas para reduzir a miséria e 
promover o uso sustentável 
da água.  Ao perceber a ne-

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

cessidade de algumas comu-
nidades rurais de Juazeiro 
e Petrolina, a Enactus Uni-
versidade Federal do Vale 
do São Francisco (Univasf), 
adotou o Sisteminha. 

Aluísio Sampaio

Aluísio SampaioAluísio Sampaio

Essa tecnologia so-
cial combate a forme

São beneficiados com a 
iniciativa, atuantes na agri-

cultura familiar, assentados 
e quilombolas.  Na insti-
tuição, os responsáveis por 
fazer o trabalho acontecer 
são o professor de Medicina 
Veterinária, René Geraldo 
Cordeiro Silva Junior, o es-
tudante de Zootecnia Mar-
cio Fabrício Santos Leite 
e o presidente da Enactus 
Univasf, Aluísio Sampaio. 
Para ele as caracteristicas 
de execução do Sisteminha 

Embrapa vão favorecer os 
produtores. “Consiste na 
atividade de piscicultura 
integrada à criação de ga-
linhas de postura, frangos 
de corte, codornas, porqui-
nhos da índia, e minhocul-
tura; no cultivo de vegetais 
na forma hidropônica ou 
convencional em canteiros 
econômicos. Essa tecnolo-
gia social combate a forme, 
reduz a miséria e promove 

"

o uso sustentável da água”, 
explica.

Com a estruturação do 
Sisteminha Embrapa é es-
perado um crescimento de 
300% na oferta de alimen-
tos para as famílias em 
risco atendidas pelo proje-
to. “Essa tecnologia social 
combate a forme, reduz a 
miséria e promove o uso 
sustentável da água”, desta-
ca Aluísio Sampaio.

O sistema permite reutilização da água para irrigação de pequenas plantações O sistema permite produção familiar até 100kg de pescado por ano

O andamento de execução de todo o projeto gira em média de 06 meses 
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Foco no Desenvolvimento Sustentável Semifinalista em prêmio

Tecnologia transmitida por capacitação

A solução tecnológica se 
estrutura de maneira sus-
tentável através de uma rede 
de funcionamento que inter-
liga as atividades. No projeto 
Sisteminha Embrapa, a pis-
cicultura é desenvolvida em 
tanques de 8000 litros cons-
truídos com papelão, plásti-
co ou taipa. Eles funcionam 
como um motor com baixo 
consumo de energia elétrica 
e água. Os resíduos metabó-

licos produzidos pelos pei-
xes são utilizados no cultivo 
de vegetais em áreas de 100 
a 1000 m². O projeto se opõe 
aos modelos convencionais, 
nos quais, há a necessidade 
de mão de obra especializa-
da e altos custos de manu-
tenção. 

Além disso, o Sistemi-
nha atende a recomendação 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), que indica 

um consumo por pessoa de 
12 quilos de pescado ao ano.  
Ainda com foco na saúde, é 
estimulada também a agri-
cultura orgânica através do 
cultivo de hortaliças. Outro 
ponto positivo a ser consi-
derado é o fato dele atender 
alguns dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável 
(ODS) promovido pela Orga-
nizações das Nações Unidas 
(ONU) na Agenda 2030.

O projeto adotado pela 
Enactus Univasf ainda está 
em fase demonstrativa, se-
gundo informações da ins-
tituição de ensino superior. 
Quando estiver finalizado, 
ele será comandado por 
uma família de agriculto-
res da região beneficiada. 
A ideia é que essas pesso-
as atuem de maneira inde-
pendente e possam passar 
o conhecimento adquirido 

garantindo, além do sus-
tento familiar, o desenvol-
vimento econômico regio-
nal por meio do comércio. 

Segundo o presidente da 
Enactus Univasf, Aluísio 
Sampaio, o objetivo é “ca-
pacitar famílias compre-
endendo até 05 membros 
da região de sequeiro”, 
que integrem comunida-
des quilombolas e assen-
tamentos. Com isso, elas 

poderão também incre-
mentar a renda familiar ao 
comercializar a produção 
excedente. O Sisteminha 
segue sendo implantado 
em comunidades rurais de 
Petrolina. Ainda segundo a 
Enactus Univasf, várias fa-
mílias da região do Vale do 
São Francisco têm buscado 
saber mais sobre o traba-
lho para implantarem em 
suas localidades.

Aluísio Sampaio

O Sisteminha Embrapa une valores econômicos, sociais e ambientaisO Sisteminha é resultado da parceria integrada entre diversas instituições 

Classificados recebem uma bolsa de investimento no valor de R$1.500,00

Em busca de iniciativas 
que mostrem o agronegócio 
como uma atividade vital para 
a humanidade, o Prêmio Boa 
Agricultura 2018, recebeu 
inscrições de diversos proje-
tos relacionados à temática 
em janeiro deste ano. O Sis-
teminha Embrapa é semifina-
lista da premiação promovi-
da pela Associação Nacional 
de Defesa Vegetal (Andef) e 
Enactus Brasil. Os times se-
lecionados recebem uma bol-
sa de investimento no valor 

de R$1.500,00 para darem 
continuidade aos trabalhos. 
Dentre os critérios de ava-
liação da curadoria, estão: 
alinhamento e coerência, pla-
nejamento e gestão, impacto 
e relevância, escalabilidade e 
transformação, assim como, 
sustentabilidade e inovação. O 
prêmio avalia a estruturação 
de todos esses fatores relacio-
nados aos pilares econômicos, 
sociais e ambientais. Em 21 de 
junho ocorre a divulgação dos 
cinco finalistas do prêmio.

Aluísio Sampaio

Aluísio Sampaio
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O país é o principal parceiro econômico do Brasil no continente africano

informE

Sicredi reinaugura agência 
A Sicredi Pernambu-

cred, que antes era localiza-
da na Secretaria da Fazenda 
do Estado, passa a funcio-
nar em novo endereço, no 
Shopping de Salgueiro, na 
Av. Antônio Angelim, 570, 
em Santo Antônio. Na es-
trutura, a organização bus-
ca apresentar um ambiente 
mais acolhedor. "Agrade-
cemos a colaboração da 
SEFAZ-PE no município, 
nas pessoas do Sr. Elias 
Alexandrino e da Sra. Sara 
Amorim os quais nos possi-
bilitaram dar esse salto de 
qualidade no atendimento 
ao nosso associado de Sal-
gueiro e região", gratifica o 
Presidente Executivo da Si-
credi Pernambucred, Gio-
vanni Gomes do Prado.

No local, os associados 
podem ter acesso a produ-
tos e serviços como aplica-
ções, cartões de crédito e 
débito, conta corrente, cré-
dito consignado, consórcio, 
previdência privada e segu-
ros. A Sicredi Pernambu-

cred é a única cooperativa 
do norte e nordeste com 
uma Central de Relaciona-
mento, disponível das 8h 
às 20h, voltada para o ser-
vidor público. 

Segundo a Sicredi Per-
nambucred, a prioridade é 
oferecer um relacionamen-
to de qualidade entre a co-
munidade e os associados, 
além de taxas e tarifas que 
se adequem ao perfil do pú-

blico, priorizando as neces-
sidades dos servidor em vez 
do lucro, já que os resulta-
dos são distribuídos entre 
todos, na medida em que 
usam os produtos. A coo-
perativa está aberta para 
receber o servidor público 
interessado em conhecê-
-la. Para mais informações, 
a Sicredi Pernambucred 
atende através do telefone 
0800 400 9110.       

A Sicredi Pernambucred busca oferecer atendimento de qualidade 

RASIL

presente no Interior

Encontro reúne 
representantes da CAAPE

Encontro reuniu dirigentes da CAAPE, seus representantes e presidentes de 
Subseccionais OAB de todo o Estado

Diálogo, planejamento e trabalho conjunto marcaram o III 
Encontro dos Representantes da Caixa de Assistência dos Advo-
gados de Pernambuco (CAAPE) nas Subseccionais, realizado re-
centemente em Jaboatão dos Guararapes. Coordenado pelo pre-
sidente da CAAPE, Bruno Baptista, o evento reuniu mais de 50 
presidentes de subseccionais da OAB e representantes de todas as 
regiões do Estado.

“Estamos entrando na reta final de um ciclo muito rico e pro-
dutivo da nossa OAB e em especial da CAAPE. Com muito traba-
lho e dedicação, atuando de maneira coletiva, com diálogo e res-
peito, conseguimos ampliar de maneira significativa a assistência 
à advocacia pernambucana”, destacou Bruno Baptista, ressaltan-
do: “Com este Encontro, vamos poder avançar ainda mais no for-
talecimento da nossa instituição em Pernambuco”.

Na ocasião, foi apresentada uma série de novos projetos que 
já começam a trazer ainda mais benefícios para a advocacia per-
nambucana. Dentre eles, estão o de seguro de acidentes pessoais 
premiável, disponibilizado em parceria com a empresa Seguros 
UNIMED; o de check-up, voltado para os advogados da terceira 
idade, que não têm plano de saúde; e o de Educação Financeira 
que será lançado ainda neste mês de março.

O Encontro também foi marcado pelo lançamento do progra-
ma Hospeda+CAAPE, que oferece aos advogados militantes, hos-
pedagem em rede de hotéis, com tabela fixa, exclusivamente de 
segunda a sexta. Já aderiram ao programa, os hotéis Vela Branca 
e Praia Hotel, no Recife; Wa Hotel, em Caruaru; Pousada Império 
da Serra, em Serra Talhada; Plaza Hotel, em Salgueiro; JB Hotel, 
em Petrolina; e Dorisol, em Jaboatão dos Guararapes.

CAAPE Gourmet, Legal Friday, Cuidando da Aparência e Cur-
so de Fotografia, são outras iniciativas que estarão disponíveis ao 
longo deste semestre. No Encontro foi anunciada, ainda, a reto-
mada do Livro do Mês; e a expansão do projeto Cine CAAPE para 
cidades do interior, como Caruaru e Petrolina; e do plano odonto-
lógico Clin, oferecido gratuitamente aos advogados adimplentes 
com a OAB-PE.

Programas como Pedal CAAPE e CAAPE Presente; além da 
inauguração de novas unidades do Ponto CAAPE; de escritórios 
modelos; e estacionamentos, também irão ganhar uma maior 
projeção junto à advocacia interiorana. Outra novidade exposta 
durante o evento foi o Anuidade Zero, programa de fidelização 
para os advogados inscritos na OAB-PE, realizado com o apoio 
operacional da CAAPE.

Vale do São Francisco vai ampliar a 
exportação de manga para África do Sul

O Vale do São Francisco 
deve ampliar em breve o le-
que de exportações de manga, 
com a conquista do mercado 
da África do Sul. No último 
dia 16, teve fim a visita dos 
inspetores federais do Minis-
tério da Agricultura do res-
pectivo país, Nkeetula Abram 
e Godfrey Markhu Bele. Eles 
conheceram de perto os po-
mares e os packing house de 
seis fazendas produtoras de 
manga, em Pernambuco e na 
Bahia.

Nkeetula Abram avaliou 
positivamente a limpeza das 
áreas de produção e moni-
toramento das moscas-das-
-frutas através das armadilhas 
utilizadas em larga escala. "Fi-
camos muito impressionados 

também com a preocupação 
constante da qualidade final 
e embalagem dos frutos nos 
packing house, onde o trata-
mento hidrotérmico garante 
o controle de algumas doen-
ças pós-colheita causadas por 

fungos", pontuou. Só ano pas-
sado, o Vale do São Francisco 
movimentou o total de US$ 
213 milhões com a exportação 
de 150 mil toneladas de manga 
para países como a Holanda, 
Estados Unidos e Espanha.

SEmiárido
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A missão conclui um trabalho diplomático que começou há dois anos 
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Harmonização: a combinação entre o vinho e o prato irá 
potencializar o paladar de sua ceia de Páscoa!

A seguir, Vanessa Souza, 
enóloga formada pelo Insti-
tuto Federal do Sertão (IF 
Sertão-PE), mestre em En-
genharia Agrícola pela Uni-
vasf e sommelier na loja de 
vinhos Global Wines, fala 
sobre o mercado regio-
nal de vinhos e a 
melhor forma de 
combinar a be-
bida aos pratos 
para a ceia de 
Páscoa. 

Segundo um levantamento do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), o vinho nacional detém cerca de 65% de participação  no mercado do país

Jornal do Sertão –  
Pernambuco tem tradi-
ção no mercado de vi-
nhos?

Vanessa – O mercado 
de vinhos do Vale do Submé-
dio do São Francisco que en-
globa Pernambuco e Bahia 
é relativamente recente e 
apresenta-se em constan-
te expansão. Temos rótulos 
consolidados e premiados 
nacionalmente e internacio-
nalmente. 

JS –  Quais os tipos 
disponíveis no mercado 
regional?

Vanessa – Na nossa re-
gião temos uma diversidade 
de vinhos. Temos os mais 
comuns ditos suaves, que 
têm como principal ca-
racterística serem mais 
doces; os vinhos jo-

vens, que são aqueles mais 
frutados, leves e sem passa-
gem em barricas; até vinhos 
mais finos, com passagem 
em barricas, são mais encor-
pados, marcantes e de sabor 
persistente. Além disso, te-
mos os vinhos Premium, que 
são aqueles de qualidade 
superior, apresentam carac-
terísticas particulares e são 
de produção limitada. Den-
tre os vinhos produzidos na 
região encontramos os das 
linhas Rio Sol, Terra Nova, 
Bianchetti e Botticelli. 

GaStronomia

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

JS –  Como o consu-
midor pode avaliar a 
qualidade vinho?

Vanessa – A qualidade 
do vinho está relacionada a 
três aspectos importantes: 
a cor, o aroma e ao sabor. 
Essas características vão 
passar não somente 
a qualidade do vi-
nho, mas também 
possíveis defeitos 
se houver. Pode-se 
observar a altera-
ção na cor, aromas 
passados como ovo 
podre e vinagre. E no 
sabor ao desequilíbrio, 
quando um dos elementos 
se sobressai, por exemplo: 

muito ácido ou muito alco-
ólico.  

JS –  Há tipos diferen-
tes recomendados para 
pratos específicos?

Vanessa – Sim, o vinho 
nos permite potencializar 
seu sabor com os alimentos. 
De uma forma geral, o vinho 
não deve se sobrepor ao pra-
to e vice-versa. Pratos mais 

leves pedem um vinho mas 
jovem, refrescante e leve. 

Como por exemplo, vi-
nhos brancos harmo-
nizam com peixes, 
massas e saladas. Já 

os pratos mais con-
dimentados, com 
um vinho de mais 
corpo, de sabor 
mais intenso, nes-

se caso os vinhos 
tintos harmoni-
zam bem. E as 
sobremesas, 
com vinhos 
mais doces e 
suaves. Nes-
sa época de 
Páscoa os vi-
nhos brancos 
frutados são 

ótimas op-
ções. Eu indi-

co Rio Sol Bran-
co, Cabriz Branco, 

Rio Sol Assemblage, 
QdoE Touriga Nacio-

nal, Rio Sol Gran Reserva 
Alicante Bouschete, Rio Sol es-
pumante brut e demi-sec.

JS –  Dá para consumir 
um bom vinho na Pás-

coa sem gastar muito? 
Vanessa – Sem dú-

vida, a qualidade do 
vinho propriamente 
dita não está relaciona-
da diretamente ao seu 
custo, mas sim ao gosto 

pessoal. Encontramos 
excelentes vinhos de 
qualidade e com um 
bom custo-benefício, 

que podem variar de 
R$:23,00 a R$: 50,00. 
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Vanessa Souza, especialista em vinhos

A escolha de um bom vinho, para acompanhar determinados alimentos, é fundamental para a harmonização do prato
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Parabenizar a  judoca jovem petrolinense Júlia Silva (direita) compe-
tiu e conseguiu mais uma vitória para sua carreira na primeira fase do 
Campeonato Pernambucano de Judô, que aconteceu no Recife/PE. 
Com essa vitória, ela garantiu vaga para disputar a próxima fase em 
João Pessoa/PB, dia 27 de março.

Os cantores Franciane Dias, Maicon Dias, o professor de canto 
e diretor Alan Barbosa, Fabiana Santiago, Manoel Eufrásio e 
Edjane Lívio em homenagem aos alunos do Curso de Licencia-
tura em Música do IF Sertão/PE com o Recital de Canto 'Tom 
Jobim - Água de Beber' no IF Sertão do campus Petrolina/PE.

A empresária Lucymara Campos, a modelo Ana Vitória Binga, em-
presária Vânia Batista, Ana  Beatriz,  maquiadora Aline Cavalache e 
blogger Carla Rocha na comemoração do Dia Internacional da Mu-
lher, na loja Vannely, em Petrolina/PE.

A querida Maíra Amariz, filha do saudoso radialista Carlos Augusto  lade-
ada pelo esposo Jackson Moura, seu colega de profissão Domingos Sávio 
'Sivuca', sua mãe Francisca Mousinho e seu primo Rafael Amariz abra-
çando-a no dia da sua estreia como apresentadora do programa Maiadão 
na Grande Rio AM.

Os jornalistas Ricardo Souza, Roseanne Albuquerque, Clediston Ansel-
mo, os cinegrafista Rodrigo Araújo e Luciano José que trabalharam na 
cobertura da posse do bispo da Diocese de Petrolina Dom Francisco 
Canindé Palhano, eleito 8º bispo da cidade.

O diretor comercial TV Grande Rio Alde Rodrigues, as representantes da 
Gênesis Comunicação Juliana Carvalho e Julyene Barros e o gerente co-
mercial da Unimed Vale do São Francisco Italo Azevedo na abertura da 22ª 
Copa TV Grande Rio de Futsal em Petrolina/PE.

Amor no Cangaço

"Dona Flor e seus Dois Ma-
ridos"

Enoturismo da Paixão

Semana Santa 2018

***

***

***

O espetáculo 'Maria e Virguli-
no na Hora Anunciada' ence-
nada pelo Coletivo Passarinho 
será no domingo, 25 de março 
de 2018, no espaço cultural 
Janela 353, em Petrolina/PE. 

O grande clássico do escritor 
Jorge Amado, será encenado 
dias 23, 24 e 25 de março, no te-
atro do Centro de Cultura João 
Gilberto, em Juazeiro/BA.

A vitivinícula Santa Maria, 
leia-se da Rio Sol em Lagoa 
Grande/PE, realizará passeios 
temáticos de Semana Santa 
em sua instalações mesclando 
pratos regionais e seus sabo-
rosos vinhos e espumantes, 
nos dias 29, 30 e 31 de março. 
Mais detalhes (87) 3862-1616 
/299807-8475. 

O espetáculo Paixão de Cristo 
de Nova Jerusalém em Fazenda 
Nova será encenado de 24 a 31 
de março na cidade-teatro, em 
Brejo da Madre de Deus/PE. As 
entradas entre R$ 100 e R$ 140, 
meia-entrada para estudantes, 
professores do estado e público 
de até 14 anos. Já o espetáculo 
sacro 'A Crucificação' do Guteri-
ma - Grupo de Teatro Imaginati-
vo, faz 40 anos, e será encenado 
dias 29 e 30 de março, no Parque 
Josepha Coelho em Petrolina/
PE, com entrada gratuita.
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COOPERATIVA DE TRABALHO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS E MEIO AMBIENTE CNPJ nº 
02.183.744/0001-14            NIRE – JUCEPE nº 26.4.0001085-4   
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES.
O Presidente da Cooperativa de Trabalho em Ciências Agrárias e Maio Ambiente – COOTEC, no uso de 
suas atribuições legais conferida no estatuto social, vem através deste Edital convocar todos os associados 
a se fazerem presentes e participar da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 26 de março de 
2018, na sede social da COOP, situada à Rua Ilha Solteira, nº 22, Itaparica, CEP 56.470-00 – Jatobá - 
Pernambuco, em primeira convocação às 09:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 
em segunda convocação às 10:00 horas com presença de metade mais um dos associados e em terceira e 
última convocação às 11:00 horas com no mínimo 07 (dez) sete, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia:
I – Prestação de Contas do órgão de administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo: 
a) Relatório de Gestão do exercício de 2017,; 
b) Balanço Patrimonial do exercício de 2017,; 
c) Demonstração de Sobras ou Perdas e demais Demonstrativos do exercício de 2017; 
d) Parecer de Auditoria, se for o caso; 
II – Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas, conforme o caso; 
III – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
IV – Plano de Trabalho para o ano de 2018;
V – Outros assuntos de interesse dos sócios cooperados;
NOTA: Para efeito de quórum, declara-se que o número de cooperados em condições de votar nesta data é 
de 18 (dezoito). 

RUA ILHA SOLTEIRA – Nº 30 – ITAPARICA – JATOBÁ – PE CEP: 56.470-000
FONE: 87 – 3851 – 5088 E-MAIL : coote.cooprativa@yahoo.com.br

Paixão de Cristo: Meio 
século de história

Será que o comerciante 
e líder político local Epami-
nondas Mendonça imaginava 
que as encenações do Drama 
do Calvário, iniciadas na dé-
cada de 50 por ele, seriam 
um passo para a composição 
do maior teatro a céu aberto 
do mundo? Ele tinha visão, 
na época, a ideia era realizar 
o evento durante a Semana 
Santa a fim de atrair turistas 
e movimentar o comércio lo-
cal. As primeiras encenações, 
foram realizadas na Vila de 
Fazenda Nova, distrito do 
município do Brejo da Madre 
de Deus, no Agreste e conta-
vam com público médio de 
cinco mil pessoas. Mas um 
fator ampliou a estruturação 
do espetáculo, o olhar sen-
sível do jornalista visionário 
Plínio Pacheco.

O espetáculo ocorre de 24 a 31 de março na 
cidade-teatro de Nova Jerusalém

Nós nos esmera-
mos na riqueza dos 
detalhes

 Durante uma passagem 
pelo lugar, ele idealizou criar 
uma réplica da cidade sagra-
da de Jerusalém em Pernam-
buco. O teatro ficou pronto 
em 1968 e se tornou uma rota 
turística no período de Pás-
coa. “Desde o início, quando 
as encenações aconteciam 
nas ruas da Vila de Fazenda 
Nova, o espetáculo é reali-
zado com muito suor, muita 
de dedicação e comprometi-
mento de todos os envolvi-
dos”, enfatiza o presidente da 
Sociedade Teatral de Fazen-
da Nova, Robinson Pacheco.

O espetáculo
Meio século se passaram 

e Nova Jerusalém se prepa-
ra para receber milhares de 
espectadores para mais uma 
encenação da Paixão de Cris-
to. O espetáculo tradicional 
encanta ao retratar, de forma 
particular, a vida de Jesus 
na cidade-teatro de Nova Je-
rusalém, localizada no mu-
nicípio do Brejo da Madre 
de Deus. No próximo dia 24 
terão início as apresentações 

com encerramento no último 
dia do mês. “Nós nos esmera-
mos na riqueza dos detalhes 
e no realismo das cenas a fim 
de proporcionar ao nosso pú-
blico uma viagem no tempo, 
na qual as pessoas possam 
viver emoções como se esti-
vessem presenciando os fatos 
que aconteceram há mais de 
dois mil anos”, detalha Pa-
checo.

Para fazer acontecer, a 
peça que atrai turistas dos 
quatro cantos do Brasil e de 
outros países, a composição 
fica por conta de 450 atores 

e figurantes. O ator Renato 
Góes dará vida a Jesus. Ou-
tros nomes marcantes da te-
ledramaturgia nacional irão 
compor o elenco. Kadu Mo-
literno será Pilatos, Victor 
Fasano interpreta Herodes e 
Tonico Pereira, Anás. A atriz 
pernambucana Fabiana Pirro 
viverá Maria e a paulista Rita 
Guedes, Maria Madalena.

Vale destacar também, a 
participação de 600 profissio-
nais como sonoplastas, contra 
regras, maquiadores, cabelei-
reiros, costureiras, dentre ou-
tros, na execução técnica du-

rante os dias de apresentação. 
O artista plástico colombiano, 
Nestor Robles trouxe mais re-
alismo para o cenário. Neste 
ano, os figurinos também fo-
ram renovados.

Serviço
Paixão de Cristo de Nova Je-
rusalém
Período: de 24 a 31 de março.
Horário: a partir das 18h.
Entradas: de R$ 100,00 a R$ 
140,00.
Local: Brejo da Madre de 
Deus, Agreste.

"

O ator pernambucano Renato Góes interpretará Jesus Cristo no Espetáculo de Brejo da Madre de Deus

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

 João Tavares
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Livro “O cacto não cresceu” é 
lançado em Petrolina

Arcoverde: Festival de Quadrilhas Juninas

A poesia está em foco na 
obra “O cacto não cresceu”, 
do o professor Marcus Vini-
cius Santana Lima do Cole-
giado de Arqueologia e Pre-
servação Patrimonial da Uni-
vasf. “Publicar é sempre um 
ato de coragem, de exposição 
de si, de não ter medo de 
compartilhar com os outros a 
angústia, o medo, a alegria, a 
guinada pela vida”, enfatiza.

Escrito durante oito me-
ses, o livro  traz 49 poemas 
que falam sobre a terra, o 
mar, a morte, o tempo, os 
sentimentos e a infância. Pu-
blicada pela editora mineira 
Moinhos, a obra será lançada 
nesta terça-feira (20) de mar-
ço, às 20h, no espaço Café de 
Bule, no município de Petro-
lina. Admirador do gênero 
literário desde a pré-adoles-
cência, Lima busca inspira-

O professor Marcus Vinicius retrata experiências pessoais através da poesia

ção nas experiências pessoas 
para compor sua produção. 
“Meu interesse começou aos 
12 ou 13 anos, quando tive 
contato com a poesia brasi-
leira, em especial a dos cor-
déis, violeiros e aboiadores. 
(...) Há dois ou três anos, re-
solvi voltar a escrever e tor-
nar isso um hábito”, revela.

Escrito entre maio e de-
zembro de 2016, “O cacto 
não cresceu” é a primeiro li-
vro de poesias do professor. 
"São poemas que expressam 
o estado contemplativo das 
coisas, que de alguma manei-
ra traduzem meu olhar sobre 
a serenidade das relações hu-
manas, apesar do mundo ca-
ótico em que vivemos”, diz. A 
obra custa R$35,00 e pode ser 
adquirida pelo site https://
editoramoinhos.com.br ou di-
retamente com o autor, atra-
vés do e-mail marcusdmba@
gmail.com, para residentes do 
Vale do São Francisco.
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Interessados em partici-
par do segundo Festival de 
Quadrilhas Juninas de Arco-
verde têm até o dia 6 de abril 
para se inscrever. De acordo 
com prefeitura do municí-
pio, as etapas do concurso 

estão programadas para os 
dias 25 e 26 de junho, du-
rante o São João. “Estamos 
muito entusiasmados com o 
Festival de Quadrilhas Ju-
ninas, tendo em vista possi-
bilitar o resgate de uma das 

características típicas do 
ciclo, agregando ainda mais 
valor cultural na realização 
do nosso São João”, destaca 
a prefeita de Arcoverde, Ma-
dalena Britto.

Podem participar as qua-
drilhas juninas de origem 
pernambucana e de estados 
vizinhos. Os interessados 
têm duas opções, o proces-
so permite inscrições dire-
tamente na sede do Esporte 
Clube Municipal, na Aveni-
da Conselheiro João Alfre-
do, s/n°, no bairro da Boa 
Vista, de segunda a sexta-
-feira,  entre 9h e 12h. As-
sim como pelo e-mail arco-
verde.setur@gmail.com. O 
Edital de Convocatória do 
festival está disponível no 
site da Prefeitura de Arco-
verde, o http://www.arco-
verde.pe.gov.br.

cultura

Registro da Quadrilha Junina Luz do Candeeiro no São João de 2017

O livro será lançado no dia 20 
deste mês no espaço Café de Bule

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Re
pr

od
uç

ão
 In

te
rn

et

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

Novos Sabores

Este tradicional chá é a bebida mais consumida na Índia 
e em alguns países do sul asiático. Enquanto aqui tomamos o 
nosso cafezinho, a maioria dos indianos consome chá, em es-
pecial o Masala Chai que é um chá super aromático e cheio de 
benefícios à saúde. Tradicionalmente o Masala Chai leva leite e 
é um ótimo substituto para o nosso café com leite.

Esta bebida foi originada na Antiguidade, sendo utilizada 
primordialmente como remédio. Com a influência dos ingleses, 
o uso do leite e do açúcar foi adicionado ao tradicional remédio, 
tornando-se uma bebida muito popular e apreciada em toda a 
Índia.

Para o preparo do Chai são utilizados quatro elementos: 
chá, adoçante, especiarias e leite. O chá utilizado no preparo 
geralmente é o chá preto (podendo se utilizar também o chá 
verde). Normalmente é adoçado com açúcar branco mas pode 
ser utilizado o demerara, de coco, mel ou até leite condensado, 
variando a sua cor e sabor. As especiarias são fundamentais 
para esta bebida. Não existe uma regra para a utilização destas, 
mas as mais comuns são: gengibre, anis, cardamomo, canela e 
cravo. Esta é a parte onde a criatividade pode fluir, adicionando 
menta, pimenta, açafrão, semente de coentro, noz moscada, o 
que nossa criatividade mandar (ou estiver sobrando na nossa 
despensa!). Por fim, temos o leite, preferencialmente integral, 
dá um toque especial a este chá.

Para seu preparo, o mais simples é ferver todos os ingre-
dientes com um pouco de água de uma só vez (com cuidado 
para não ferver demais e liberar taninos do chá preto) e após a 
fervura o líquido é coado e servido. Esta forma de preparo pode 
variar, pois há quem prefira colocar as especiarias no começo e 
depois adicionar o chá (ou vice-versa), vale a pena testar o que 
mais agrada ao paladar. 

Além de ser gostoso, segundo a medicina oriental o Chai 
traz vitalidade, acelera as sinapses neurológicas, ajuda a di-
gestão e propicia sensação de bem estar. Esta bebida é rica em 
antioxidantes, tem efeito termogênico e acelera o metabolismo.

Espero que tenham gostado e até a próxima!

Para variar o café com leite, 
conheça o Masala Chai

Serviço
Lançamento do livro “O cacto 
não cresceu”
Data: 20/03 às 20h
Local: espaço Café de Bule, 
Petrolina.
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Sertão Esportivo

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

SaúdE

A empresas de segurança estão alertando sobre um 
novo golpe do WhatsApp que tenta conseguir informa-
ções das vítimas e gerar visitas a uma página fraudulenta 
usando como isca um cupom de R$ 800 para a compra de 
chocolates. Segundo o último levantamento, milhares de 
pessoas já receberam o link falso.

Como a maioria das fraudes no WhatsApp, a própria 
vítima é induzida a encaminhar o link da farsa para seus 
contatos antes de receber o que foi prometido.  Para dar 
um ar de legitimidade ao golpe, o site ainda faz "pergun-
tas" para a vítima, como "que país festeja a Páscoa com as 
pessoas fazendo guerra de ovos?".

Durante a interação, a vítima também pode acabar au-
torizando o recebimento de notificações no celular. Essas 
notificações aparecerão como notificações normais no 
próprio celular, e podem levar a vítima para novas fraudes 
num segundo momento.

Todo cuidado é pouco, pois uma versão da mesma frau-
de também está no Facebook, onde os criminosos criam 
páginas falsas de lojas para divulgar promoções fraudu-
lentas. 

A coluna Segurança Digital recomenda que nenhuma 
promoção recebida no WhatsApp seja encaminhada aos 
contatos. Além disso, nenhum dado pessoal deve ser in-
formado em páginas recebidas em links no WhatsApp.

Como esses golpes são enviados pelas vítimas aos seus 
contatos, é preciso ter cuidado também com links recebi-
dos de amigos.

Caso você receba algo assim, não clique ou repasse.

Cupom de Páscoa de R$ 800 pelo 
WhatApp é fraude

Com a adoção o SUS para a oferecer agora 29 procedimentos terapêuticos 

SUS foca em práticas alternativas 
na prevenção de doenças

O Sistema único de Saúde 
(SUS) ofertará mais 10 práti-
cas da medicina alternativa e 
complementar. São elas: api-
terapia, aromaterapia, conste-
lação familiar, cromoterapia, 
geoterapia, bioenergética, hip-
noterapia, imposição de mãos, 
ozonioterapia e terapia de flo-
rais. Com isso, serão 29 tipos 
de atendimentos terapêuticos 
oferecidos pelo sistema. O 
anúncio foi feito pelo ministro 
da Saúde, Ricardo Barros, no 
último dia 12, no Primeiro Con-
gresso Internacional de Práti-
cas Integrativas e Complemen-
tares e Saúde Pública ocorrido 
no Rio de Janeiro. 

A adoção das práticas alternativas e complementares dividiu opiniões 

Segundo ele, as técnicas 
atuarão na prevenção de doen-
ças, diferentemente da maio-
ria dos serviços ofertados pelo 
SUS, que focam no tratamento. 
“Este é o desafio. Primeiro, es-
tamos consolidando a oferta do 
serviço. (...) Agora é fazer a di-
vulgação e o engajamento dos 
cidadãos na prevenção, que 
não é a nossa cultura. Se você 
vai à China, a cada 50 metros, 

tem uma casa de massagem. 
Aqui, a cada 50 metros, tem 
uma farmácia. Essa é a mudan-
ça que precisa ser alcançada”, 
argumenta o ministro Ricardo 
Barros.

De acordo com Ricardo, as 
práticas são um investimen-
to na prevenção à saúde para 
diminuir gastos com doentes, 
internamentos e cirurgias. "So-
mos, agora, o país que oferece 
o maior número de práticas 
integrativas disponíveis na 
atenção básica. O SUS finan-
cia esse trabalho com a trans-
ferência para os municípios, e 
nós passamos então a cami-
nhar um pouco na direção do 
fazer e não cuidar da doença”, 
detalha o ministro. 
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Agora é fazer o enga-
jamento dos cidadãos 
na prevenção, que 
não é a nossa cultura

"

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

As técnicas começaram 
a ser adotadas pelo sistema 
em 2006. Só em 2017, foram 
realizados mais de 1,4 milhão 
de atendimentos aos usuários, 
como acupuntura, auriculotera-
pia e yoga.

Divergências
O Conselho Federal de Me-

dicina (CFM) criticou a inte-
gração das técnicas ao SUS. "As 
práticas integrativas feitas no 
SUS não têm resolubilidade, 
não têm base na medicina em 
evidências e, portanto, oneram 
o sistema e não deveriam estar 
incorporadas", declara o presi-
dente do conselho, Carlos Vital.

Ozonioterapia
A ozonioterapia é uma das 

10 técnicas alternativas integra-
das ao SUS. Ela consiste na mis-
tura de gases medicinais, oxi-
gênio e ozônio, com o objetivo 
de tratar doenças graves como 
câncer, dores e até inflamações 
crônicas. “Nos países em que o 
uso medicinal do ozônio é re-
conhecido, houve redução de 
27% no consumo total de anti-
bióticos e de 22% no consumo 
de analgésicos”, explica a presi-
dente da Associação Brasileira 
de Ozonioterapia (ABOZ), Ma-
ria Emília Gadelha Serra.Ozonioterapia é uma das dez novas práticas de complementares adotadas 
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