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Edital publicado pelo Governo do Estado 
disponibiliza 388 vagas para nível médio e 
superior na UPE com salários de R$ 1.157,98 
a R$ 7.514,74. Há ofertas no Sertão.

Em Serra, ministro dos Transportes 
assina termo, assegurando repasse de 
RS 20 mi para terminal  de passageiros do 
Aeroporto Santa Magalhães.

Na 18º edição, deu-se um trabalho de garim-
po de novos mestres  no Sertão. Este ano, 
são contempladas 10 regiões do Estado.

Após final contra o Sport, no Cornélio de Barros, o 
Carcará foi vice-campeão. Placar foi de 1x0. Time serta-
nejo, agora, foca na série C do Campeonato Brasileiro.

A exposição  terá como destaque, este 
ano, a Copa Cabrito da Raça Anglo Nubia-
no, que vai entregar R$ 12 mil em prêmios.

Cinema, agora, com tecnologia
digital em Arcoverde

A reabertura está se dando no modo ex-
perimental. Foi antecipada em função 
do Festival Varilux de Cinema Francês. 
Mas o histórico Cinema Rio Branco, em 
Arcoverde, cuja sala foi inaugurada em 
1917, reabriu as portas após sete meses 
fechado e já conta com um projetor digi-
tal, adquirido para modernizar o equipa-
mento cultural, substituindo o de 35mm. 
Na programação, filmes de arte e comer-
ciais. Cultura > Pág. 12

Marlon Costa (Pernambuco Press)
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

O mês de junho é tra-
dicionalmente marca-

do pelo o maior evento 
festivo do interior dos estados 
nordestinos; (As comemora-
ções juninas), em alguns mu-
nicípios as festividades se pro-
longam por quase todo o mês, 
coincidentemente, as festivi-
dades também ensejam com 
o encerramento do primeiro 
semestre do ano. O São João 
de Petrolina atraiu milhares de 
pessoas ao Pátio Ana das Car-
rancas, revelando força e ca-
pacidade da capital do Sertão. 
Presente no evento, o ministro 
do Turismo, Marx Beltrão re-
velou-se impressionado e com-
parou os planos para a capital 
do Sertão com o que é feito em 
relação ao Carnaval, e prome-
teu divulgação fora do país. O 
tempo caminha a passos lar-
gos e com ele iniciamos   o mês 
de julho, concomitantemente 
iniciamos também o segundo 
semestre do ano. Nesta edi-
ção trazemos merecidamente 
como matéria de capa, a rea-
bertura do Cinema Rio Branco, 
uma sala de cinema histórico, 
de 1917.  Com tecnologia di-
gital, o histórico cinema Rio 
Branco, em Arcoverde (PE), 
acaba de reabrir as portas. Em 
Salgueiro, em uma partida 
bastante acirrada, o Carcará se 
sagra vice-campeão Pernam-
bucano de Futebol de 2017.  O 
mês de julho  inícia trazendo  
em seu calendário alguns even-
tos de grande importância para 
a região. O município de Serra 
Talhada se prepara para reali-
zação da (Exposerra) - Feira da 
Indústria Comércio e Serviços 
de Serra Talhada. Em sua 18º 
edição a feira promete aquecer 
a economia do município com 
a geração de empregos tempo-
rários e aquecimento dos seto-
res hoteleiro e gastronômicos, 
beneficiando também, a rede 
hoteleira da cidade de Triunfo 
que se localiza 20km de distân-
cia do local do evento. O muni-
cípio de Sertânia (PE), realiza 
a partir de 05 de julho a 45ª 
edição da (Espocose) – Expo-
sição de Caprinos e Ovinos de 
Sertânia. A previsão é receber 
criadores de todo o Nordeste.  
Boa Leitura!!!

Fique por Dentro

Observatório JS Marketing Digital está cada vez mais em alta

A internet se 
p o p u l a r i z o u 

muito nos úl-
timos anos, e já 

não há como pensar em 
uma estratégia de comuni-
cação e marketing de uma 
empresa que não contemple 
o investimento no marke-
ting digital. Um mercado 
que se mantém aquecido, 
mesmo com a crise econô-
mica, e que atrai a atenção 
de profissionais de diversas 
áreas, que buscam entender 
o mundo digital para poten-
cializar seus resultados.
De acordo com pesquisa fei-

ta pela Duke University com 
288 diretores de marketing, 
empresas vão destinar cerca 
de 12% dos seus orçamen-
tos para trabalhos na inter-
net, até o ano de 2018. Este 
mesmo estudo mostrou que 
a publicidade mobile corres-
ponde hoje a 3,2% do inves-
timento em marketing atu-
almente, mas deve alcançar 
cerca de 9% nos próximos 
anos.
Administramos vários sites e 
em todos eles a taxa de aces-
so mobile (celulares), é aci-
ma dos 80%, ou seja, a cada 
10 usuário, 8 vem através do 

celular. Vale a pena ressalta 
a importância de desenvol-
ver campanhas publicitárias 
voltada para essa grande fatia 
que só cresce com o passar 
dos dias.
O Resultados da pesquisa 
mostrou que: • 57% dos pro-
fissionais pretendem aumen-
tar o orçamento de marke-
ting nos próximos 36 meses. 
• 13,3% deste orçamento será 
direcionado para o marketing 
de conteúdo. • 11,5% será in-
vestido na propaganda tradi-
cional. • 11,1% irá compor as 
campanhas de publicidade 
online. • 10,5% será investido 

em websites. Se somarmos 
os 13,3% do marketing de 
conteúdo com os 11,1% da 
publicidade online, tere-
mos um total de 24,4% de 
investimento em Marke-
ting Digital. Finalizamos 
dizendo que: o que para 
muitos ainda é uma ten-
dência, para nós, da Destak 
Comunicação Digital, já 
vem sendo uma realidade 
cotidiana.
Abraço e sucesso a todos! 

Elton Lima
Contato: (81)  99651-5636
contato@destakcd.com.br

www.linkedin.com/in/eltonlimacd/

desde 2006
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são impressos com a tinta Agri-Web™, produzida 
pelo Flint Group com matérias-primas renováveis, 
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orgânicos voláteis (VOC) na atmosfera.
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A Univasf está com ins-
crições abertas para mes-
trado em Ciências Veteri-
nárias. Os interessados têm 
até 21 de julho para se ins-
creverem no Campus de Ci-
ências Agrárias, em Petro-
lina, ou via postal. O pro-
cesso seletivo, que contará 
com três etapas, terá início 
no dia 27 de julho com uma 

O presidente do Conselho 
Regional de Representantes 
Comerciais de Pernambuco 
(CORE-PE), Archimedes Ca-
valcanti Júnior, foi recondu-
zido ao cargo para o triênio 
2017/2020. De acordo com o 
representante, a categoria co-
memora as ações promovidas 
nos últimos três anos com tra-
balhos de fiscalização e contro-

Em visita a Petrolina, o mi-
nistro do Turismo Marx Bel-
trão foi convidado pelo prefei-
to Miguel Coelho e pelo depu-
tado federal Guilherme Coelho 
para conhecer o Bodódromo, 
equipamento turístico e gas-
tronômico do município. Ao 
destacar a importância dos in-
vestimentos no turismo, Gui-
lherme abordou a necessidade 

O Núcleo de Vigilância 
em Saúde de Serra Talha-
da imuniza cães e gatos da 
zona rural até o dia 13 de 
julho com a vacina Antir-
rábica. A campanha teve 
início em maio, com o Dia 
“D” em todas as unidades 
de Saúde e agora segue no 
Hospital Veterinário Muni-
cipal, localizado ao lado do 

prova escrita de caráter 
eliminatório. Em seguida, 
serão analisados os currí-
culos Lattes e, por fim, no 
dia 28, os candidatos serão 
entrevistados. O resultado 
será divulgado até o dia 1º 
de agosto. Mais informa-
ções podem ser conferidas 
no edital (www.portais.uni-
vasf.edu.br).

le do exercício da profissão, a 
exemplo das emissões de autos 
de infração pelo exercício ilegal 
da profissão (1.705 ao todo). 
Além disso, a entidade firmou 
parcerias para capacitação dos 
representantes comerciais, a 
exemplo de um curso de gestão 
específico na UPE (presencial) 
e com o Senac Nacional para 
cursos à distância. 

de revitalização do espaço. Em 
resposta, Beltrão informou 
que a melhoria do Bodódromo 
já está na pauta do Ministério, 
declarando ainda que a ques-
tão será discutida com Michel 
Temer e antecipando que a 
previsão é de que a partir des-
te segundo semestre sejam 
anunciados novos investimen-
tos para o equipamento.

Centro de Zoonoses. Até a 
data final, serão visitados 
75 locais da área rural, en-
tre fazendas, sítios, vilas 
e povoados. Para conferir 
todas as datas e pontos, 
confira o cronograma di-
vulgado pela prefeitura do 
município através do site 
oficial www.serratalhada.
pe.gov.br.

 

Petrolina
Inscrições abertas para mestrado na Univasf

Reconduzido
Presidente do CORE-PE é reeleito e fica até 2020

Revitalização
Bodódromo na pauta do Ministério do Turismo 

Antirrábica
Campanha de vacinação até 13 de julho
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Política

Janot já avisou: até setembro, 
segue no enfrentamento com Temer
Candidato do procurador foi mais votado da lista tríplice, mas Temer escolheu Raquel Dodge, a se-
gunda colocada. Recentemente, o chefe do MPF avisou: “Enquanto houver bambu, vai ter flecha”

Até 17 de setembro, quando 
passará a chefia do Ministério 
Público Federal para Raquel 
Dodge, o procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, garan-
te que a temperatura não deve 
baixar, sobretudo, em relação ao 
enfrentamento que vem se dando 
entre ele e Michel Temer. Duran-
te o 12º Congresso da Associação 
Brasileira de Jornalismo Investi-
gativo (Abraji) sobre o tema "De-
safios do Combate à Corrupção:  
Operação Lava Jato", realizado 
em São Paulo, no dia 1º de julho, 
Janot prometeu: "Enquanto hou-
ver bambu, vai ter flecha". Há, 
no Congresso Nacional, apostas 
de que Temer não deve ter força 
para sobreviver a três denúncias 
da PGR, uma vez que Janot as fa-

tiou e deve apresentá-las à pres-
tação. Ele e o presidente vêm pro-
tagonizando atritos já há algum 
tempo. Na véspera da votação da 
lista tríplice para a PGR, Janot 
apresentou a primeira denúncia 
contra o peemedebista e viu, no 
dia seguinte, seu candidato, Nico-
lao Dino, ser o mais votado da lis-

ta. Temer, no entanto, não esco-
lheu o primeiro colocado e optou 
por Raquel Dodge, impondo um 
gosto amargo a Janot. Dodge, 
segunda mais votada, teve 587 
votos e será a primeira mulher a 
ocupar o cargo. Até lá, mais duas 
denúncias são esperadas contra o 
presidente.

Sessões da Alepe passam 
a ser transmitidas

Carol Santos
jobcarolinesantos@gmail.com

Antes de entrar em recesso, 
a Assembleia Legislativa de Per-
nambuco (Alepe) inaugurou, 
no último dia 28, seu novo edi-
fício-sede, batizado de Miguel 
Arraes de Alencar, um novo 
complexo Localizado na Rua 
da União, no Centro do Recife. 
O plenário da nova estrutura foi 
batizado de governador Edu-
ardo Campos e começará a ser 
usado a partir de agosto deste 
ano, quando o legislativo volta 
do recesso. O novo equipamen-
to conta com painel eletrônico 
e registro digital de frequência. 
Na Casa, a votação vai ser feita 
através da biometria. O local 
dispõe também de mais que 
o dobro de lugares na galeria, 
agora são 294. O presidente 
da Alepe, deputado Guilherme 
Uchoa (PDT) também anun-
ciou uma parceria com Governo 
do Estado, cedendo à TV Per-
nambuco o canal digital 28.2 
da Alepe, permitindo a trans-

missão das atividades legislati-
vas pela estatal. Essa parceria 
ocorrerá até que a digitalização 
da TV Pernambuco seja conclu-
ída, através do canal 45.1.  Após 
seis meses, a TV Alepe passará 
a ocupar toda programação do 
canal 28.2, inclusive com trans-
missões ao vivo das reuniões 
plenárias, de comissões e audi-
ências públicas.

Plenário tem 5 mil metros de área

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot transfere chefia em 17 de setembro
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Economia

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica18ª Exposerra vai de 13 a 15 de julho

Entre os dias 13 e 15 de 
julho, Serra Talhada sediará 
a 18ª Exposerra – Feira da 
Indústria, Comércio e Ser-
viços. A edição 2017 reunirá 
expositores em torno de um 
grande evento com foco na 
realização de negócios e na 
formação de novos empreen-
dedores. A feira é realizada 
pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) do municí-
pio, com apoio do Sindicato 
de Comerciários (Sindicom) 
e representantes do Sistema 
S.

De acordo com a organi-
zação do evento, apesar da 
redução nos gastos, a feira 
continua com sua essência. 
“Com o cenário econômico 
que temos no País e diante 
de mudança de governo e 
da tomada de medidas, que 
deram certa instabilidade à 
economia, nós percebemos 
que seria um desafio reali-
zar uma feira do tamanho 
da Exposerra. Porém, não 
podíamos deixar de fazê-la, 
sobretudo sem abandonar a 
cultura do evento, mas privi-
legiando a cultura da região 
e da cidade”, afirma o pre-
sidente da CDL, Reginaldo 
Souza. A expectativa dele 
é de que a Exposerra conte 

com cerca de 250 exposito-
res. De acordo com a CDL, 
além de atrair empresas e 
expositores, a Exposerra 
também aquece a economia 
nos setores hoteleiros e gas-
tronômicos. Ainda segundo 
a entidade, é imprescindível 
destacar que a Exposerra é 
o único evento no calendá-
rio da cidade que lota toda a 
rede hoteleira da de Triunfo. 
O evento ainda proporcio-
na grande demanda na rede 
gastronômica da cidade e 
gera entre mil e 1,2 mil em-

A expectativa é de que a feira reúna 250 expositores. De acordo com a CDL, o evento 
aquece os setores hoteleiro e gastronômico, lotando a rede hoteleira da de Triunfo

pregos diretos e indiretos. 
A exposição, criada no ano 
2000, começou como uma 
pequena feira de negócios 
local. Com a parceria firma-
da entre prefeitura, governo 
estadual, Sebrae, AD Diper, 
Empetur, Banco do Brasil, 
Banco do Nordeste, Caixa e 
outras empresas privadas e 
entidades públicas, o evento 
foi crescendo ao longo das 
últimas 17 edições, tornan-
do-se uma das maiores fei-
ras do gênero do interior do 
Nordeste.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Da responsabilidade da Empresa 
construtora por vícios no 

Empreendimento Imobiliário

Muito oportuna a análise deste instituto no nosso dia-
-a-dia, exatamente pela importância da construção civil 
em nosso país, não somente do ponto de vista econômi-
co - como um grande gerador de riquezas e renda – mas  
também como realizadora de um dos maiores sonhos dos 
cidadãos brasileiros, que tanto almejam a casa própria.

É certo afirmar que a solidez da obra depende subs-
tancialmente dos materiais utilizados pela construtora, 
da especialidade da mão-de-obra, do cumprimento dos 
regramentos técnicos, et cetera, e o não cumprimento 
adequado de tais ditames gera, imediatamente, a respon-
sabilização da empresa em relação ao comprador.

Nessa relação jurídica há a incidência dos ditames pro-
tecionistas do Código de Defesa do Consumidor, respon-
dendo a empresa construtora objetivamente pelos vícios 
ou defeitos apresentados na construção, ou seja, indepen-
dente da existência da sua culpa, do caráter subjetivo.

O consumidor pode recusar a receber a obra, acaso 
esteja imperfeita ou defeituosa, ou, então, recebê-la, com 
abatimento no preço.

O vício oculto, quando não compromete a solidez do 
empreendimento, tem que ser reclamado até 01 (um) ano 
da entrega da obra; ou, passado tal prazo, em 01 (um) ano 
do momento em que tomou conhecimento do vício.

Já no que toca à solidez do imóvel, a empresa cons-
trutora tem responsabilidade frente ao comprador por 05 
(cinco) anos após a constatação do vício, conforme diz o 
CDC – e não da expedição do “Habite-se”, como quer o 
Código Civil. Ainda, não há de se aplicar contra o com-
prador o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta), cons-
tante do Código Civil dias, à propositura da ação judicial 
após o aparecimento do vício. Isto porque, dispondo o Có-
digo de Defesa do Consumidor de regras mais benéficas ao 
comprador, elas devem ser aplicadas, no lugar do Código 
Civil, em respeito ao princípio do diálogo das fontes.

Além de atrair empresas e expositores, a Exposerra também aquece a economia nos setores hoteleiros e gastronômicos

A expectativa da CDL é que a feira conte com cerca de 250 expositores
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Economia

Expocose vai distribuir 
R$ 60 mil em prêmios
Um destaque da programação deste ano é a realização da Copa Cabrito da 
Raça Anglo Nubiano, que vai entregar R$ 12 mil em prêmios ao campeão

A 45ª edição da Exposição 
de Caprinos e Ovinos de Ser-
tânia (Expocose), no Moxotó, 
contará com extensa programa-
ção, a exemplo de uma copa de 
cabritos, leilão e campeonato de 
animais de raça. De acordo com 
o vice-prefeito do município e 
secretário de Agricultura e Meio 
Ambiente, Antônio Almeida, já 
no primeiro dia de realização do 
evento, na quarta-feira, 05 de 
julho, os animais passarão por 
julgamento na primeira entrada, 
até o meio-dia. Já a entrada de 
animais comerciais, fica aberta 
até a quinta-feira (06).  Um des-
taque da programação deste ano 
será a realização da Copa Cabrito 
da Raça Anglo Nubiano, que já 
vem sendo realizada em outros 
municípios e vai entregar R$ 12 

mil em prêmios ao campeão. De 
acordo com o secretário, haverá 
ainda o Primeiro Leilão Berço 
do Anglo, no sábado (08), às 
19h. Além disso, no domingo 
(09), um concurso de peso para 
caprinos e ovinos movimenta o 
Parque de Exposições. Ao todo, 
o evento concederá cerca de R$ 
60 mil em prêmios para os par-
ticipantes, de acordo com o vice-
-prefeito. “A nossa expectativa, 
como também a dos criadores, é 
muito boa. Sertânia tem um Par-
que de Exposição que conta com 
uma das melhores estruturas do 
Estado de Pernambuco. Temos a 
previsão de receber muitos cria-
dores do Nordeste e o volume de 
animais deverá ser o maior dos 
últimos anos”, avalia Antônio. A 
organização oferecerá, pela pri-
meira vez, alimentação aos tra-
tadores dos animais.

A Expocose vai ser ponto de 
encontro de criadores, pesquisa-
dores, técnicos e turistas interes-
sados em conhecer o potencial 
econômico, social e cultural da 
região. Segundo a Prefeitura, a 
expectativa de público é de 90 
mil pessoas. Além disso, o evento 
deve gerar 400 empregos diretos 
e 800 indiretos, aquecendo a eco-
nomia.  O prefeito Ângelo Ferreira 
destaca a importância do even-
to. “O município é reconhecido, 
nacionalmente, como a Capital 
Nordestina da Caprinocultura, de-
vido à excelente qualidade de seu 
rebanho, que, segundo dados do 
IBGE, conta com mais de 100 mil 
animais, entre caprinos (63 mil) e 
ovinos (43 mil)”, comenta.

O município possui infraes-
trutura composta de um Centro 
de Profissionalização em Caprino-
vinocultura - Fazenda Cachoeira, 
o Parque de Exposições Professor 
Renato Morais, o Pátio da Feira de 
Animais e o Centro de Excelência 
de Derivados de Carne e Leite de 
Caprinos e Ovinos - CEDOCA.

Evento gera até 
800 empregos

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

R$ 60 mil em prêmios

90 mil pessoas

400 empregos diretos e 800 indiretos

5 dias de evento 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07

Concurso de peso para caprinos e ovinos movimenta o Parque de Exposições
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Em Serra, ministro garante repasse 
de R$ 20 mi para terminal do aeroporto

O ministro dos Transpor-
tes Portos e Aviação Civil, 
Maurício Quintella (PR), as-
sinou no último dia 29, um 
termo de compromisso que 
garante o repasse de RS 20 
milhões para a construção 
de um terminal de passagei-
ros para voos comerciais no 
Aeroporto Santa Magalhães, 
no município de Serra Ta-
lhada, no Sertão pernambu-
cano. 

A ação faz parte do Pro-
grama de Aviação Regional, 
do Governo Federal, que visa 

a reformar ou construir 270 
aeroportos no interior do 
País.  “Nós vemos com muita 
satisfação, a parceria com a 
Prefeitura de Serra Talha-
da que cumpriu a sua parte 
para que esse dia fosse pos-
sível e com a Secretaria de 
Transportes de Pernambuco. 
(...) ,E para a região, é um 
equipamento extremamente 
importante”, destaca Quin-
tella.

No total, o município vai 
receber R$ 35 milhões em 
investimentos para a estru-
turação do terminal. O Go-
verno do Estado vai arcar 

Previsão é de que o aeroporto receba voos comerciais da companhia aérea Azul até outu-
bro deste ano. E vai ter capacidade ainda para operar também com o transporte de cargas

com os R$ 15 milhões res-
tantes para a conclusão da 
obra. De acordo com o secre-
tário de Transporte, Sebas-
tião Oliveira (PR), a previsão 
é de que o aeroporto comece 
a receber voos comerciais da 
companhia aérea Azul até o 
fim de outubro deste ano. 
“Viabilizar a implantação do 
aeroporto regional do Ser-
tão será um marco divisor 
no desenvolvimento. Ele vai 
se transformar, com certeza, 
em um indutor do turismo, 
do comércio, da indústria e, 
principalmente, facilitar o ir 
e vir das pessoas”, enfatiza 
o prefeito do município, Lu-
ciano Duque.

O convênio, assinado no 
município para a liberação 
dos recursos vai permitir o 
desenvolvimento econômi-
co da região. Além de rece-
ber voos comerciais, o ae-
roporto vai ter capacidade 
para operar também com o 
transporte de cargas. “Sem 
dúvida nenhuma, um indu-
tor da integração dentro do 
próprio sertão; do estado 
de Pernambuco e de Serra 
Talhada com todo o País”, 
conclui o ministro, Maurício 
Quintella.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Economia

No último dia 28, a Secre-
taria de Transportes lançou li-
citação para definir a conces-
são do Terminal, bem como a 
administração do aeroporto 
Santa Magalhães, em Serra 
Talhada. O terminal provi-
sório, que será construído a 
partir da escolha da empresa, 
terá 360 metros quadrados, 
contará com climatização, es-
teira e outros equipamentos.  

 Recentemente, o aeródro-
mo recebeu investimentos na 
ordem de R$ 6 milhões na re-
qualificação da pista de pou-
so e decolagem, que, agora, 
já tem capacidade de receber 
aeronaves de 80 passageiros e 
suportar o peso de 33 tonela-
das. “Até o momento, outras 
companhias aéreas realiza-
ram contatos preliminares, 
entretanto, apenas a compa-

nhia Azul Linhas Aéreas fir-
mou interesse”, explica Antô-
nio Cavalcanti Jr., Secretário 
Executivo de Transportes do 
Estado.

 O equipamento conta 
também com recursos oriun-
dos do Ministério dos Trans-
portes que chegam a R$ 35 
milhões. Além disso, o equi-
pamento recebeu ainda a doa-
ção de um caminhão de bom-
beiros zero-quilômetro, no 
valor de R$ 1,5 milhão. “Esse 
investimento é uma grande 
conquista que vai alavancar a 
economia de todo o Sertão do 
Pajeú. Vamos integrar Serra 
Talhada ao Recife, ao Brasil 
e ao mundo. Com isso, vamos 
consolidar os polos médico, 
comercial, universitário e tu-
rístico da região”, ressalta Se-
bastião Oliveira.

A licitação já foi 
lançada pela secretaria

Serão R$ 35 milhões em investimentos oriundos dos Governos Federal e Estadual para a estruturação do terminal

Azul deve começar a operar até o fim de outubro

Pista de pouso e decolagem agora tem capacidade de suportar o peso de 33 toneladasMaurício Quintella esteve em Serra Talhada para assinatura da Ordem de Serviço
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Obras do Eixo Norte da 
Transposição são retomadas

Consórcio Emsa-Siton 
responsável pela obra

Após meses de entrave 
e atraso nas obras do últi-
mo trecho do eixo norte da 
Transposição do Rio São 
Francisco, o Governo Fede-
ral assinou, no último dia 
20, a ordem de serviço para 
a retomada dos trabalhos. 
O reinício só foi possível 
graças à decisão da presi-
dente do Supremo Tribu-
nal Federal, Cármen Lúcia, 
de suspender o embargo à 
continuidade do trecho. De 
acordo com o Ministério 
da Integração Nacional, as 
obras serão iniciadas em 
breve. 

Segundo o Ministério, a 
primeira Ordem de Serviço 
para o consórcio Emsa-Si-
ton, responsável por finali-
zar o trecho, será de R$ 132 

O reinício foi possível graças à decisão da presidente do STF, Cármen Lúcia, de sus-
pender o embargo à continuidade do trecho. As obras devem ser iniciadas em breve

SEmiárido

milhões. Com a oficialização 
da retomada, a expectativa 
é de que as empresas levem 
entre oito e dez meses para 

A execução da primeira 
etapa (Meta 1N) do empreen-
dimento foi interrompida em 
junho de 2016, após a cons-
trutora responsável (Mendes

Júnior) ter informado ao 
Ministério, sobre sua inca-
pacidade técnica e financei-
ra de continuar com os dois 
contratos firmados. A partir 
de então, o Governo Federal 
iniciou o processo de subs-
tituição da empresa, quan-
do se sucederam inúmeros 
questionamentos jurídicos à 
respeito do processo licita-
tório.

Em abril deste ano, o Mi-
nistério da Integração Nacio-
nal assinou o contrato com o 
consórcio Emsa-Siton no va-

conclusão da obra, contan-
do com várias frentes si-
multâneas para acelerar os 
trabalhos. No pico das ativi-
dades, cerca de dois mil pro-
fissionais serão contratados.

"As águas do São Francis-
co, o rio da Integração Na-
cional, poderão cumprir, as-
sim, o mais rápido possível 
seu papel de levar garantia 
de abastecimento a milhões 
de brasileiros que sofrem 
com a seca na região Nor-
deste. Isso é fruto dos esfor-
ços do Governo Federal e da 
sensibilidade do STF, permi-
tindo a retomada da maior 
obra de intervenção hídrica 
da história do Brasil", avalia 
o ministro da Integração Na-
cional, Hélder Barbalho.

lor de R$ 516,8 milhões. As 
empresas foram declaradas 
vencedoras no certame por 
terem apresentado a propos-
ta mais vantajosa na combi-
nação dos fatores preço e ex-
pertise técnica. Um desconto 
de 10% sobre o preço inicial 
representou ainda a econo-
mia de R$ 57,4 milhões aos 
cofres públicos. Até o pró-
ximo dia 10, o Consórcio 
estará recebendo currículos 
no município de Salgueiro 
com objetivo de realizar um 
processo seletivo para diver-
sas funções.  O escritório da 
empresa funciona no bairro 
Nova Olinda, na rua em fren-
te ao 8° BPM, às margens da 
BR 232.

Empresas devem levar entre oito e dez meses para a conclusão das obras

No pico das atividades, cerca de dois mil profissionais serão contratados No último dia 20, a ordem de serviço para a retomada dos trabalhos foi assinada
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Tem feirinha de adoção, em 
Petrolina, de cães e gatos

SEmiárido

Dia do Rio suspende captações de 
água no Velho Chico nas quartas
O objetivo é preservar os estoques de água nos reservatórios e inclui ainda perímetros 
de irrigação, excluindo apenas as retiradas para abastecimento humano ou animal

A Agência Nacional de Águas 
(ANA), em uma articulação com 
os Estados de Pernambuco, Ala-
goas, Sergipe, Bahia e Minas Ge-
rais, instituiu, através da publica-
ção de uma resolução, o Dia do 
Rio na Bacia do São Francisco. A 
medida, que vigora desde o últi-
mo dia 21, suspenderá, em todas 
as quartas-feiras, as captações 
d’água realizadas no domínio da 
União na bacia do ‘Velho Chico’ 
até o dia 30 de novembro deste 
ano. A iniciativa é mais uma ação 
com objetivo de preservar os es-
toques de água nos reservatórios 
do rio e inclui ainda perímetros 
de irrigação, excluindo apenas 
as retiradas para abastecimento 
humano ou animal.  A medida, 
segundo a ANA, está em con-
formidade com a Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos (Lei 
9.433/97), que considera esses 
usos prioritários em casos de 
escassez. “A suspensão também 
vale para as aplicações de água 
para irrigação, mesmo que oriun-
das de volumes reservados pre-
viamente ao Dia do Rio”, explica 
a Agência. A regra tem validade 
até 30 de novembro, quando está 
previsto o fim do período seco. A 
data, no entanto, poderá ser pror-
rogada caso haja atraso no início 
do período de chuvas na Bacia.  
Com objetivo de preservar os es-
toques, desde o início de junho, 
os reservatórios de Sobradinho e 

Xingó operam com o menor pa-
tamar já praticado, com a vazão 
média diária de defluência, au-
torizada pela ANA, na ordem de 
600 m³/s. Segundo a agência, o 
último ano de precipitação acima 
da média na Bacia foi registra-
do em 2011 e, desde então, tem 
chovido abaixo da média. Diante 
disso, desde 2013, a ANA vem 
autorizando a Companhia Hidre-
létrica do São Francisco (Chesf) 
a reduzir a vazão mínima média 
defluente (saída) dos reservató-
rios de Sobradinho, o maior da 
Bacia com volume útil de 28 bi-
lhões m³ e capacidade para ar-
mazenar 34 bilhões de m³, e Xin-
gó.  Apesar das reduções de vazão 
graduais implementadas, testes 
efetuados pela Chesf atestam não 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

ter identificado problemas críti-
cos com a prática, devidamente 
autorizada pela ANA. “Sem essas 
medidas, Sobradinho teria esgo-
tado seu volume útil em novem-
bro de 2014. No entanto, frente 
à tendência de agravamento, no 
segundo semestre, da mais se-
vera seca de que se tem registro 
na bacia do rio São Francisco, 
de cenários que apontam para 
o esgotamento do volume útil 
do reservatório de Sobradinho 
e das incertezas quanto ao pró-
ximo período chuvoso, é neces-
sário adotar medidas adicionais 
ainda mais restritivas na gestão 
da oferta e da demanda de água 
para fazer frente à crise instala-
da”, informa a Agência Nacional 
de Águas.

A Secretaria de Saúde de 
Petrolina promove, no pró-
ximo dia 20, uma feirinha 
de adoção de cães e gatos, no 
Parque Josefa Coelho, das 
17h às 20h. O único critério 
para adoção é ser maior de 
18 anos. Para adotar, basta 
apresentar RG, CPF e com-
provante de residência. Tam-
bém é possível procurar o 
próprio Centro de Zoonoses, 
localizado na Avenida Jatobá 
do bairro Pedra do Bode, Nº 
01. Os interessados em ado-
tar um animal de estimação 
passam por uma entrevista 
e preenchem um formulário 
com dados pessoais. De acor-
do com a secretaria de Saúde, 

todos os animais já são cas-
trados, vermifugados e vaci-
nados contra raiva. No caso 
dos filhotes, o órgão explica 
que poderão ser castrados 
gratuitamente após os oito 
meses de idade. 

O coordenador do ór-
gão, Allan Macedo, ressal-
ta a importância da adoção 
responsável, já que o índice 
de abandono no município é 
alto. "Além do abandono de 
animais, práticas como bater, 
negar água ou alimento tam-
bém são consideradas crime. 
Mesmo com tantas campa-
nhas contra a prática, muita 
gente ainda comete esse cri-
me", frisa Macedo. 

A iniciativa da Agência é mais uma ação com objetivo de preservar os estoques de água nos reservatórios do rio

Desde junho deste ano, Sobradinho e Xingó operam com o menor patamar já praticado

Animais de estimação disponíveis para adoção já receberam cuidados veterinários

Os adotantes passam por uma entrevista e preenchem um formulário com dados pessoais
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Ministro quer Petrolina como
Vitrine do "São João das Américas"

Missa do Vaqueiro na 
Orla do São Francisco 

O São João de Petro-
lina atraiu milhares de 
pessoas ao Pátio Ana das 
Carrancas, revelando, na 
edição 2017, força e ca-
pacidade da Capital do 
Sertão. A programação, 
que contou com shows de 
artistas regionais e na-
cionais, atraiu cidadãos e 
turistas para curtir forró, 
sertanejo e demais rit-
mos. 

Segundo a prefeitu-
ra do município, desde 
a abertura oficial, no dia 
16 de junho, o arraial 
petrolinense levou mais 
de 320 mil pessoas ao 
polo principal. Entre as 
atrações que agitaram os 
principais dias da festa, 
Wesley Safadão, Mano 
Walter, Pablo, Luan San-
tana, Bruno & Marrone. A 
cantora Fabiana Santia-
go, que se apresentou na 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Titular do Turismo, Marx Beltrão comparou os planos para a Capital do Sertão 
com o que é feito em relação ao Carnaval. E prometeu divulgação fora do País

véspera do São João (24), 
que rendeu homenagens 
aos grandes ícones da 
cultura nordestina como 
o Rei do Baião e Domin-
guinhos.

Presente no evento, 
o Ministro do Turismo, 
Marx Beltrão, revelou-
-se impressionado com 
seu tamanho, elogiando 
a organização da festa, 
ao visitar, pela primeira 
vez, o município sertane-
jo. “Vou sair daqui com 
uma imagem de uma ci-
dade bem administrada, 
que está preparada para 
receber os turistas. De-
pois de tudo que vi pelo 
Brasil, posso dizer que 
este é o melhor São João 
do Brasil", afirmou o mi-
nistro, que fez projeções. 
“Queremos fazer dessa 
festa conhecida mundo 
afora, como já é o Car-

naval. Nossa ideia é fazer 
de Petrolina uma de nos-
sas grandes vitrines do São 
João nas Américas, Europa 
e outros lugares onde ire-
mos divulgar”, prometeu 
Beltrão. Buscando conso-
lidar Petrolina como Polo 
de São João do Estado, o 
prefeito Miguel Coelho es-
teve presente na festa em 
todas as noites e, entre um 
show e outro, aproveitou 
para avaliar o evento. “O 
São João de Petrolina nun-
ca teve tanta projeção em 
nível nacional como neste 
ano. E vale ressaltar que 
conseguimos isso gastan-
do menos do que nas edi-
ções passadas. Portanto, 
o balanço que fazemos é 
bastante positivo e a expec-
tativa que fica é de que, no 
ano que vem, faremos uma 
festa ainda melhor”, desta-
cou Miguel.

No dia 25 de junho, 
a 76ª Missa do Vaqueiro 
tomou conta das ruas de 
Petrolina. Realizada às 
margens do Rio São Fran-
cisco, a cerimônia levou 
mais de 10 mil pessoas, 
entre homens e mulheres 
do campo montados a ca-
valo, para acompanhar a 
celebração religiosa ser-
taneja. Partindo do Está-
dio Paulo Coelho, a va-
queirama percorreu cerca 
de 5km até o palco mon-
tado pela Prefeitura pró-
ximo à orla do São Fran-
cisco. Na beira do rio, o 

grupo foi recepcionado 
pelo padre-vaqueiro José 
Guimarães, além do co-
ral Aboio de Serrita para 
a celebração religiosa. O 
ponto alto da celebração 
foi a bênção dos equipa-
mentos carregados pelos 
vaqueiros no dia a dia (al-
forje, espora, gibão, cha-
péu entre outros). Os ser-
tanejos montados a cava-
lo desfilaram à beira do 
palco para receberem a 
água abençoada pelo pa-
dre Guimarães em um ato 
que emocionou o público 
na orla do São Francisco.

Desde a abertura oficial, no dia 16 de junho, o arraial petrolinense levou mais de 320 mil pessoas ao polo principal

A programação teve shows de artistas regionais e nacionais e grupos locais

Cerca de 10 mil pessoas acompanharam a celebração religiosa sertaneja
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Após partida acirrada, Salgueiro é 
vice-campeão do Pernambucano

O Carcará foi vice-campeão 
no Campeonato Pernambucano 
2017. A final contra o Sport ocor-
reu no último dia 28, no Cor-
nélio de Barros, em Salgueiro, 
no Sertão do Estado. O jogo foi 
bastante acirrado, mas, no fim, o 
Salgueiro perdeu por 1 a 0 para 
os rubro-negros. A partida teve 
um gol de Álvaro, anulado pela 
arbitragem de vídeo. O lance foi 
bastante polêmico e gerou diver-
gências nos especialistas e torce-
dores de futebol. Em campo, as 
equipes ficaram paradas por cin-
co minutos à espera da avaliação 
do árbitro de vídeo. Apesar de 
não conquistar o título principal, 
durante os 52 dias de competi-
ção, o Salgueiro mostrou que um 
time de interior com poucos re-
cursos pode se destacar.

O jogo começou equilibrado 
no primeiro tempo sem grandes 
destaques para as duas equipes 
no gramado. A maior posse de 
bola estava nos pés dos jogado-
res do Salgueiro. Por volta dos 
sete minutos de partida, Rodolfo 
Potiguar mandou um chute dis-
parado para Magrão, mas a bola 

desviou pela esquerda do golei-
ro. O Carcará conseguiu impor 
pressão, mas não segurou a bar-
ra por muito tempo.  Os jogado-
res Rodolfo Potiguar e Jean Car-
los, do Carcará, acabaram tendo 
um desentendimento em cam-
po e foram punidos com cartão 
amarelo. Aos 30 minutos, o 
leonino Diego Souza mandou 
para André que assustou, mas 
chutou para fora. No fim do pri-
meiro tempo, o Salgueiro tinha 
menos destaque no gramado.

Na volta do intervalo, veio 
o lance que vai ficar registrado 
na história da competição. Aos 
24 minutos, Álvaro recebeu de 

No jogo, que teve um gol do Carcará anulado pela arbitragem de vídeo, o 
Sport conquistou o 41º título do Campeonato Pernambucano

escanteio e marcou para o Car-
cará, mas o bandeira assinalou 
que a bola fez a curva no ar fora 
de campo. Foi preciso consultar 
o árbitro de vídeo, que invali-
dou o lance. Depois da paralisa-
ção, Everton Felipe fez o gol da 
vitória para o Sport. Em outra 
interpretação sobre o lance po-
lêmico da partida, o presidente 
da Federação Pernambucana de 
Futebol (FPF), Evandro Carva-
lho, afirmou que não houve gol, 
já que o auxiliar levantou a ban-
deira assim que a bola foi tocada 
na cobrança de escanteio. Para o 
Salgueiro, o foco agora é a Série 
C do Campeonato Brasileiro.

 

Série de maus resultados
Após não conquistar o 

título do Campeonato Per-
nambucano no último dia 
28, o Carcará precisa fo-
car na Série C. O Salgueiro 
enfrenta uma série de par-
tidas ruins com derrotas e 
tensões entre os jogadores em 
campo.  Na lanterna do Gru-
po A com apenas 5 pontos, 
a equipe precisa se articular 
para obter melhores resulta-

dos no brasileiro. Em Jogo 
válido pela oitava rodada da 
competição no último dia 2 
de julho, o Carcará enfrentou 
o CSA, até então líder do Gru-
po. A partida, que foi válida 
pela 8º Rodada da Série C do 
Brasileiro, ocorreu no Cor-
nélio de Barros, no Sertão do 
estado. No gramado, o Alago-
ano levou a melhor e fechou 1 
a 0 no Salgueiro.
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Para o Salgueiro, o foco agora é a Série C do Campeonato Brasileiro

Estádio Cornélio de Barros foi palco do jogo entre o Salgueiro e o Sport

CSA e Salgueiro se enfrentaram no domingo, dia 02 de julho
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Drº Luiz Gustavo Mendes, Drº Francisco Aires, Drº Carlos Tadeu, Drº 
Arlindo Silva, Drº Francisco Otaviano e o advogado Drº Lázaro Carva-
lho no 'Arraiá de Nóis Tudim - São João da Unimed Vale do São Fran-
cisco' em Petrolina/PE.

O Cel Jonas Barbosa, Tenente Josenildo, Tenente Johannes Mon-
teiro e Ten. Cel. Antônio André Rodrigues de Souza na comemora-
ção dos 48 anos de criação do 5º BPM Batalhão Governador Nilo 
Coelho em Petrolina/PE. Parabéns!

O cantor Ney Alves, jogador Daniel Alves e o prefeito Miguel Co-
elho no São João 2017 de Petrolina/PE.

Os amigos Walter Brandão e Luzinete Ramos, conselheiro do TCE/
PE Ranilson Ramos e Drª Marta Ramos curtindo o São João 2017 de 
Petrolina/PE.

Os organizadores Maíra Amariz e Domingos Sávio 'Sivuca' la-
deados pela dupla Sirano e Sirino, Coral de Aboios e artista 
plástico Iranildo Moura na 76ª Missa do Vaqueiro em Petro-
lina/PE.

Diretora do conselho administrativo Marli Ruys, presidente Ana Ma-
ria de Souza Coelho, diretora de relações públicas Ana Maria Coelho 
no Arraiá da Apae celebrando 25 anos de existência em Petrolina/PE.

***

***

***

***

***

A 18ª Serenata da Recorda-
ção será de 6 a 8 de julho, 
o tema 'Meu canto, meu en-
canto' em Santa Maria da 
Boa Vista/PE shows com a 
banda MPA, a Exposição de 
Carros Antigos, Cortejo dos 
Seresteiros e da cantora Al-
cione.

A 18ª edição do Motochico, 
maior encontro de motoci-
clistas da região, acontecerá 
de 07 e 10 de julho, no Par-
que Josepha Coelho em Pe-
trolina/PE.

As bandas É o Tchan, Mag-
níficos, Tinho do Acordeon 
são atrações dos 15 anos da 
festa, 'Bode Elétrico' dia 08 
de julho, no distrito de Pi-
lar/BA.

O fenônemo dos paredões 
recifenses Troinha fará 
três shows no Vale do São 
Francisco, 14, 15 e 16 de ju-
lho respectivamente Arena 
Casarão em Juazeiro/BA, 
no BarRio em Petrolina/
PE e Projeto Curaçá NH2 
em Curaçá/BA



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 11 anos integrando a região - De 01 à 15 de Julho de 2017 / Edição 16312

cultura

Sala de cinema 
histórico, de 1917...

... agora, tem projetor com tecnologia digital

Com tecnologia digital, o 
histórico Cinema Rio Bran-
co, em Arcoverde, acaba de 
reabrir as portas. A sala, 
inaugurada em 1917, passou 
sete meses fechada, até rece-
ber intervenção da prefeitu-
ra do município. De acordo 
com a Secretaria de Cultura, 
um projetor digital foi ad-
quirido para modernizar o 
equipamento cultural, subs-
tituindo o projetor de 35mm. 
O antigo projetor, ainda em 
bom estado, será utilizado 
para filmes de rolo, como O 
Som ao Redor e Aquarius, 
do diretor pernambucano 
Kleber Mendonça, exibidos 
no Cinema Rio Branco re-
centemente. O cinema, que 
possui 120 lugares, recebeu 

uma readequação com apoio 
do Programa Cine de Rua, 
integrado por membros do 
governo Estadual e da socie-
dade civil. De acordo com a 
gestão municipal, um acor-
do de cooperação técnica foi 
assinado entre a Secretaria 
Estadual de Cultura e a Pre-
feitura de Arcoverde para 
auxiliar no funcionamento e 
na programação da sala de 
exibição nos próximos três 
anos. A programação de ses-
sões será divulgada em julho. 
Os ingressos das sessões cus-
tam entre R$ 10 e R$ 5.  De 
acordo com a secretária de 
Cultura e Comunicação do 
município, Tereza Padilha, a 
reabertura do cinema está no 
modo experimental, anteci-

pada para receber o Festival 
Varilux de Cinema Francês, 
encerrado no último dia 21. 
“Em julho, o equipamento 
será fechado por alguns dias 
para uma pequena reforma 
estrutural, comum em edi-
fícios históricos. Por isso, a 
programação será divulgada 
em breve. A parceria com a 

Secretaria de Cultura do Es-
tado e o grupo de Cinema de 
Rua trará filmes de artes e co-
merciais, nos mesmos moldes 
do Cinema São Luiz, localiza-
do no Recife”, informa Tereza. 
Na época da inauguração do 
Cinema Rio Branco, em 5 de 
maio de 1917, o espaço era um 
dos três prédios do antigo dis-

trito de Rio Branco, ligado a 
Pesqueira. Os outros edifícios 
eram a estação ferroviária e a 
loja Salve Napoleão, fundada 
por Valdemar Napoleão Arco-
verde, idealizador do cinema. 
Inclusive, a sala do cinema foi 
um dos locais onde se discutiu 
a emancipação de Arcoverde, 
que aconteceu em 1928.

Cinema Rio Branco reabre após sete meses fechado. Prefeitura 
adquiriu um projetor digital para modernizar o equipamento. 
Haverá programação comercial e filmes de arte sendo exibidos

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

Fone: 97 3831 4324   |  87 9.9660 0490

Na época da inauguração do Cinema Rio Branco, em 5 de maio de 1917, o espaço era um dos três prédios do antigo distrito

Uma parceria trará filmes de artes e comerciais, nos mesmos moldes do Cinema São Luiz, localizado no Recife.  A programação de sessões será divulgada em julho. Os ingressos das sessões custam entre R$ 10 e R$ 5

Reprodução Internet

Reprodução Internet
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Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição

#nutriçãoemfoco

Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição - Especialista em Nutrição Clínica - Especialista em 
Obesidade e Emagrecimento Nutricentro 
Fone: (87) 3821 4187 - Arcoverde –PE

Na 18ª Fenearte: trabalho para
identificar novos mestres do Sertão
Este ano, a feira contempla 10 regiões do Estado, quatro a mais do que no ano passado e deve 
movimentar cerca R$ 40 milhões na economia pernambucana, reunindo cinco mil expositores

Considerada a maior fei-
ra de artesanato da Améri-
ca Latina, a Fenearte, que 
ocorre de 06 a 16 de julho no 
Centro de Convenções, em 
Olinda, contará com a parti-
cipação de cinco mil exposi-
tores do Brasil e do mundo 
e novidades para o público. 
Este ano, a feira contempla 
10 regiões do Estado, quatro 
a mais do que no ano passa-
do. De acordo com a organi-
zação, foi feito um trabalho 
de identificação de novos 
mestres artesãos no Sertão 
do Pernambuco. “Mestres 
que vêm do Sertão Central, 
do Pajeú, que já têm mais de 
80 anos de idade, mas conti-
nuam produzindo, vão trazer 
suas famílias. (...) O público 
também vai poder conferir 
um resgate do trabalho de 
couro que esse pessoal pro-
duz”, explicou o organizador 
da Fenearte, Thiago Angelus. 
Nessa 18ª edição, um aplica-
tivo disponível gratuitamente 
nas versões IOS, Android e 
Windows, vai orientar os con-
sumidores. Outra novidade é 
uma mudança estrutural. Os 

expositores pernambucanos 
serão setorizados de acordo 
com o material usado na con-
fecção do artesanato, mas não 
haverá um sentido de circula-
ção obrigatório nos corredores 
de exposição. Segundo Thiago 
Angelus, “isso vai facilitar para 
o consumidor comparar preço 
e qualidade”. De acordo com o 
secretário de Turismo Esportes 
e Lazer de Pernambuco, Felipe 
Carreras, mais de 300 mil pes-
soas são esperadas nos 11 dias 

de Fenearte. Desse total, a ex-
pectativa é de que 60 mil sejam 
turistas.  O que deve gerar um 
bom rendimento para a econo-
mia do Estado, além do evento. 
“É uma feira que dialoga com 
oportunidades, geração de em-
prego e incremento na nossa 
economia. São mais de 300 mil 
pessoas esperadas, uma movi-
mentação econômica de R$ 40 
milhões, mais de 2,5 mil empre-
gos diretos e cinco mil indire-
tos”, destacou o Carreras.

cultura

Nutrição e fertilidade

Atualmente a infertilidade atinge cerca de 15% dos ca-
sais que desejam ter um filho. A má qualidade do sêmen 
e as dificuldades ovulatórias são os principais motivos, de 
causa ainda pouco entendida, mas o estilo de vida e a dieta 
vêm sendo apontados como fatores desencadeantes tanto 
da infertilidade masculina quanto feminina. 

O consumo excessivo de carboidrato refinado, gordura 
trans, carne vermelha, corantes, conservantes e acidulan-
tes prejudicam a fertilidade, assim como o estresse, po-
luição, toxinas, sedentarismo, tabagismo, etilismo e o uso 
de medicamentos. Esses fatores depletam nutrientes do 
organismo, causam aumento de radicais livres, e assim fa-
vorecer o surgimento da endometriose, infertilidade sem 
causa aparente e abortos de repetição. A própria obesi-
dade aumenta a probabilidade da infertilidade, por poder 
causar alterações hormonais e no ciclo menstrual, dificul-
tando a reprodução. A redução de peso e a mudança do 
hábito alimentar podem ajudar a solucionar o problema.

Manter o intestino saudável, consumir alimentos fon-
tes de ácido fólico, ômega 3, zinco, selênio, antioxidantes 
como vitamina C, vitamina E e betacaroteno têm efeito fa-
vorável para a qualidade do sêmen e dos óvulos. Em uma 
dieta balanceada, rica em vegetais, peixes e gorduras in-
saturadas, com um cardápio variado em cores, certamente 
estarão presentes os antioxidantes, vitaminas e os mine-
rais citados. A gordura boa do azeite, salmão, sardinha, 
abacate, linhaça e das oleaginosas, facilita a penetração 
do espermatozoide e a saída do embrião, que vai se im-
plantar no útero. Portanto, uma alimentação adequada 
pode garantir óvulos e espermatozoides de qualidade, 
sendo fundamental para que a gestação ocorra. 

Carol Santos
jobcarolinesantos@gmail.com

Nesta edição, os expositores pernambucanos serão setorizados de acordo com o material usado na confec-
ção do artesanato, mas não haverá um sentido de circulação obrigatório nos corredores de exposição

Fenearte contará com a participação de cinco mil expositores do Brasil e do mundo
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Educação

Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende

Pernambuco 
Esportes

Do Sertão, 26 municípios 
participam do Concurso Ler Bem

Estudantes de 26 muni-
cípios sertanejos se prepa-
ram para a final da edição 
2017 do Concurso Ler Bem, 
promovido pela Associação 
Pernambucana de Atacadis-
tas e Distribuidores (Aspa) 
e desenvolvido nas escolas 
públicas da rede municipal 
de ensino em todas as regiões 
do Estado, através do Projeto 
Aspa de Incentivo à Leitura. 
Ao todo, são 100 cidades par-
ticipando em todo o Estado, 
com um representante cada. 
Concorrem estudantes do 4º 
Ano do Ensino Fundamental, 
com até 10 anos de idade. As 
semifinais acontecem entre 
31 de julho a 04 de agosto e a 
grande final será no dia 05 de 
outubro, no Recife.

 O Sertão conta com re-
presentantes das regiões do 
Vale do São Francisco, como 
Petrolina, Itacuruba, Afrânio 
e Cabrobó, do Vale do Pajeú, 
como Afogados da Ingazei-
ra, Flores, Serra Talhada e 
Brejinho, do Moxotó, como 
Sertânia, Betânia e Arcover-
de, entre outros. Na disputa 
saudável, os estudantes são 
avaliados por uma comissão 
julgadora que atribui notas, 
aos candidatos, após analisar 
os seguintes aspectos: ento-
nação da voz, espontaneida-
de na leitura e pausas deter-
minadas pela pontuação.

 Em Sertânia, por exem-
plo, a preparação para uma 
boa leitura começa desde 
cedo, com projeto batizado 
“Alfabetizar com Sucesso”. 

Segundo Emanuelle de Mo-
rais Santos, diretora da Es-
cola Municipal Presidente 
Vargas, Todos os dias os alu-
nos têm que ter contato com 
a leitura, com vários livros 
paradidáticos à disposição, 
em sala de aula ou em casa. 
E no último dia 14 de junho, 
a Secretaria de Educação do 
Município realizou a etapa 
classificatória, envolvendo sete 
escolas da rede pública de ensi-
no, de onde foi escolhida a re-
presentante que vai participar 
da semifinal: Analise Ester, do 
4º ano do ensino fundamental. 

 “Ao realizar a classificató-
ria, reunimos muitas crianças 
que leem muito bem, que re-
almente gostam. Selecionamos 
gêneros textuais e eles estu-
daram bastante e, em segui-
da, leram bastante. No dia da 
seleção, Analise estava bem 

Cada estudante semifinalista é premiado com um tablet. E, ao participar da disputa final, o 
estudante também é premiado com um notebook, recebido no dia da final do concurso

nervosa, pela falta de hábito 
em falar em público. Ela é uma 
aluna que adora ler. Por si só e 
por este motivo, a nossa expec-
tativa pela participação dela na 
semifinal é a melhor possível”, 
avalia Emanuelle Morais. 

  
Premiação 

 De acordo com a Aspa, 
cada estudante semifinalista 
é premiado com um tablet. E, 
ao participar da disputa final, o 
estudante também é premiado 
com um notebook, recebido no 
dia da final do concurso. Den-
tre os finalistas, a comissão 
julgadora (formada por educa-
dores e especialistas em Comu-
nicação) escolhe o vencedor do 
concurso, o vice-campeão e o 
terceiro colocado. Os três me-
lhores são premiados com hos-
pedagens num resort de luxo 
no litoral sul de Pernambuco.

Afogados Da Ingazeira

Afrânio

Araripina

Belém De São Francisco

Cabrobó

Dormentes

Floresta

Itacuruba

Mirandiba

Ouricuri

Petrolândia

Petrolina

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz Da Baixa Verde

São José Do Egito

Serra Talhada

Triunfo

Arcoverde

Betânia

Custódia

Flores

Sertânia

Brejinho

Tacaratu

Tabira

Cidades Participantes

Sport campeão – 
Náutico decepção

A final do Campeonato Pernambucano finalmente aconteceu. 
Após mais de um mês de espera, Salgueiro e Sport duelaram no 
estádio Cornélio de Barros, interior do Estado. O primeiro jogo 
havia sido 1x1 na Ilha do Retiro e qualquer empate iria levar a deci-
são para os pênaltis. O jogo foi acirrado, brigado, porém, um lance 
em específico mudou o caminhar da partida. O Carcará fez um gol 
legítimo que foi anulado por alegarem que a bola havia saído no 
escanteio (o que realmente não aconteceu. Para o lance se tornar 
inválido a bola deve sair toda). Aos 36 minutos do segundo tempo, 
Everton Felipe, após uma bela jogada que foi iniciada por Magrão, 
marca o gol do título. O Sport sagrou-se 41 vezes campeão do es-
tadual. 

No Campeonato Brasileiro da série A, B e C, os times de Per-
nambuco, com exceção do Náutico e Salgueiro, estão estáveis no 
meio da tabela. Na primeira divisão, o campeão pernambucano 
de 2017 (15º) irá enfrentar o Atlético Paranaense (12º), na Ilha do 
Retiro. O Furacão que levou uma goleada (4x0) do Grêmio pe-
las quartas de final da Copa do Brasil irá tentar uma reabilitação 
no Campeonato Nacional. Dependendo dos resultados, se o Leão 
vencer, poderá ficar em 10º. Será um grande confronto entre ru-
bro-negros. 

O Timbu e o Tricolor, na série B, estão em situações opostas. 
O Náutico (20º) encontra-se numa situação altamente delicada, 
com dois pontos em dez jogos, não consegue vencer ninguém. O 
Luverdense (19º) tem nove pontos a mais que o time pernambu-
cano. O Náutico irá enfrentar o CRB (11º), na Arena Pernambuco 
e precisa vencer urgentemente, caso contrário, futuramente não 
haverá mais chances e irá cair para C. Já o Santa Cruz (7º), irá 
enfrentar o Oeste (18º), na Arena Barueri e se vencer, dependendo 
dos outros jogos, poderá chegar em 5º.

Na série C, o Salgueiro (10º) está como o Náutico, numa situa-
ção complicada. Mas, mesmo assim, ainda está um pouco melhor 
devido aos outros clubes que também estão ruins. Em ultimo lu-
gar no grupo A com cinco pontos, ira enfrentar o líder do grupo, 
CSA (1º), no seu estádio, Cornélio de Barros. Se vencer, e com um 
arranjo de resultados, poderá até chegar em 7º. 

Larissa Guedes, do Recife, foi a vencedora da edição 2016 do Concurso
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Aeset abre processo seletivo 
para contratar 75 profissionais

UPE tem vagas para concurso

Há 22 vagas para Professor da Educação Básica, 15 para Professor de Ensino 
Superior, 21 para auxiliar de serviços gerais e 17 para auxiliar administrativo

A Autarquia Educacional de 
Serra Talhada (Aeset) lançou 
edital para Processo de Seleção 
Simplificada com objetivo de con-
tratar, temporariamente, 75 pro-
fissionais. De acordo com o edi-
tal, a duração do vínculo é de um 
ano, podendo ser renovado pelo 
mesmo período. O prazo para se 
inscrever vai até o dia 03 de julho. 
A seleção contará com análise cur-
ricular e prova.

Com inscrição presencial, o 
candidato deve entregar a docu-
mentação à Comissão da Sele-
ção Pública Simplificada em sala 
específica localizada na Avenida 
Afonso Magalhães, 380, no Cen-
tro de Serra Talhada, das 16h30 
às 21h30. Os documentos neces-
sários para concorrer às vagas 
estão disponíveis no site (www.
aeset.edu.br). De acordo com a 
instituição, são 22 vagas para Pro-

fessor da Educação Básica (com 
no mínimo graduação em Licen-
ciatura Plena na área de atuação), 
15 vagas para Professor de Ensino 
Superior (com Especialização na 
área de atuação), 21 vagas para 
auxiliar de serviços gerais e 17 va-
gas para auxiliar administrativo. 
Criada em 1983, a autarquia é a 

Educação

mantenedora de três Instituições 
de ensino superior do município, 
entre elas, a Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais – Fachust, que 
oferece o curso de bacharelado em 
serviço social e a Faculdade de Ci-
ências da Saúde de Serra Talhada 
– Facisst, que oferece o curso de 
bacharelado em psicologia.

A Universidade de Pernam-
buco (UPE) do Campus Serra 
Talhada está com vagas abertas 
para concurso público nas áreas 
de assistência e análise técnica 
em gestão universitária e mé-
dico, incluindo plantonista. O 
Governo do Estado publicou o 
edital no Diário Oficial, no qual 
constam, ao todo, 388 vagas 
para níveis médio e superior, 
com salários de R$ 1.157,98 a R$ 
7.514,74. No município sertane-
jo, entre as vagas disponíveis, 
estão as formações de adminis-
trador, bibliotecário, biomédi-
co e pedagogo.  Os candidatos 
têm até o dia 16 de julho para se 
inscrever no site da UPE (www.
upenet.com.br), onde também 
podem ser encontrados mais 
detalhes. A taxa de inscrição 
é de R$ 100 para os cargos de 
analista técnico em gestão uni-
versitária e médico. Já para o 
cargo de assistente técnico em 
gestão universitária, o valor é de 
R$ 70. O concurso tem duração 
de dois anos, prorrogáveis por 

mais dois anos. A seleção conta 
com uma prova escrita, prevista 
para o dia 27 de agosto, e prova 
de títulos. Está prevista para 26 
de setembro a divulgação do re-
sultado. Além de Serra Talhada, 
o concurso também contempla 
o complexo hospitalar da uni-
versidade no Recife e nos campi 
de Arcoverde, Caruaru, Petroli-
na, Salgueiro, Garanhuns, Mata 
Norte, Mata Sul e Grande Recife.

Candidato deve levar documentação à Comissão do processo seletivo

Salários chegam a R$ 7.514,74
D

iv
ul

ga
çã

o

Divulgação



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 11 anos integrando a região - De 01 à 15 de Julho de 2017 / Edição 16316

PUBLICIDADEPUBLICIDADE
LEGAL

Contadores Pregoeiros
Sindicalistas Gestores de Licitações

Leiloeiros
Cartoristas

Advogados Empresários PETROLINA

ARARIPINA

STA CRUZ

SERTÂNIA

ARCOVERDE

SÃO JOSÉ 
DO EGITO

AFOGADOS DA 
INGAZEIRA

CUSTÓDIA

SERRA TALHADA
TRIUNFO

SALGUEIRO

CABROBÓ

FLORESTA
PETROLÂNDIA

Sertão PE

PUBLIQUE SEU EDITAL!

marketi ng@jornaldosertaope.com.br
Fone: 81 3052.2719 | 81 99974.8312 | 99927.6863


