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Exibições gratuitas, promovidas 
pelo Sesc Pernambuco, animam
férias escolares em Triunfo

Azul anuncia voo direto do Recife 
para Jericoacoara a partir de abril

Filhote de onça parda foi encontrado 
em Exu, próximo à divisa de Pernam-
buco com o Ceará

Grupo de trabalho se reúne,pela segun-
da vez, no dia 31, para agilizar trâmites, 
visando à implantação do aeroporto de
Serra Talhada

Grupo aguarda Governo do Estado 
ceder terreno para construir shopping 
center em Arcoverde com investimen-
to de cerca de R$ 20 milhões

De Arcoverde, Leonardo Franklin chegou a ser convo-
cado para seletiva nacional da Confederação Brasileira 
de Tênis de Mesa. Ele e o irmão são destaques
na modalidade. Mas ainda aguardam patrocinadores

Na terra natal de Luiz Gonzaga, 
sua casa está de portas abertas

Ainda em 1974, o Rei do Baião comprou uma antiga fazenda, em Exu, onde nasceu. Desenvolveu, lá, um 
complexo de atrações, quando sua carreira já estava consolidada. O Parque Aza Branca reúne o maior 
acervo material original do músico. Funcionam lá: o Museu do Gonzagão, a casa do patriarca, Januário, e o 
mausoléu onde Luiz Gonzaga foi sepultado, junto com sua primeira mulher, Dona Helena. A residência, onde 
ele morou, mantém os móveis originais e é aberta à visitação. Turismo > Pág .13
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Esse é um mês ca-
racteristicamente 

inovador, ainda mais 
quando ele coincide com 
posse de novos gestores mu-
nicipais. È exatamente essa 
a característica que confi-
gura este ano de 2017. Com 
a posse dos novos prefeitos 
eleitos e reeleitos o Tribunal 
de Contas do Estado iniciou 
um levantamento para iden-
tificar quantas  prefeituras  
deixaram suas folhas de pa-
gamentos de dezembro em 
dia.  Além disso,  lançou  um 
alerta  aos eleitos e reeleitos 
sobre o emprego das verbas 
extraordinárias da União e do 
Estado.  Durante o evento re-
alizado pelo Tribunal de Con-
tas, o assunto mais comen-
tado foi a irregularidade de 
gestões anteriores. O Sertão 
de Pernambuco vai ganhar 
mais um Shopping Center 
que deverá ser construído no 
município de Arcoverde (PE), 
distante 260 km da capital. A 
Prefeita de Arcoverde e em-
presários solicitaram apoio 
do Governo de Pernambu-
co para viabilizara obra. Em 
Serra Talhada (PE),  grupo se 
articula e trabalha para agili-
zar os trâmites referentes ao 
aeroporto do município. O 
Hospital Geral do Sertão, pro-
messa de campanha eleitoral 
do governador Paulo Câmara, 
ainda  sem prazo para sair do 
papel. O município de Custó-
dia, após manifestação pacífica 
realizada pela população com 
apoio de empresários e políti-
cos, conseguiu a permanência 
da Ciosac no município. O Ser-
tão de Pernambuco vai receber 
investimentos de 4.5 milhões 
da (Codevasf)  Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do 
São Francisco.  A obra de Luiz 
Gonzaga o mestre Lua é imor-
talizada por meio do Museu do 
Gonzagão em Exú (PE), cidade 
natal do Rei do Baião,  que ago-
ra é atração turística e cultural. 
O município de Lagoa Grande 
(PE), recebe ações de melhoria 
em sua infra-estrutura para fa-
cilitar acesso  às vitivínicolas e 
Enoteca Luigi Pérsico. È com 
muito prazer e dedicação que 
lhes trazemos mais esta edição.  
Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS Inteligência Popular

Os ditados e 
as expressões con-

sagradas pela in-
teligência popular 

merecem divulgação para ex-
pandir o bom humor neles con-
tido. Vejamos. O que originou 
o dito “Calcanhar de Aquiles”? 
Recorrendo à mitologia grega, 
vimos que em plena Guerra de 
Tróia, a mãe de Aquiles, para 
protege-lo, mergulhou o filhote 
em um lago mágico, seguran-
do-o pelo calcanhar. Porém, 
Aquiles, ao lutar na guerra, foi 
atingido na única parte que fi-
cara fora do lago. Assim, para 
indicar o ponto fraco de alguém 
dizemos que é o seu Calcanhar 

de Aquiles. Outra expressão mui-
to usada é “Voto de Minerva”. 
Sua origem é explicada porque 
em um julgamento na Grécia an-
tiga os votos empataram e coube 
à Deusa Minerva o voto decisivo. 
Assim, Voto de Minerva é o voto 
que define a questão. E Casa de 
Mãe Joana? Simples. Em pleno 
Brasil Império, os mandachuvas 
do país costumavam frequentar 
o prostíbulo da cafetina Joana, 
no Rio de Janeiro. Como eram 
de todas as facções mandatárias 
não havia líder. Assim, essa ex-
pressão define um lugar em que 
ninguém manda. E para ver que 
falcatrua não é coisa atual, con-
tam que duas Igrejas de Ouro 

Preto / MG, ganharam de presen-
te a imagem duma santa. Mas, 
em que igreja ficaria a imagem? 
Para decidir, acertaram que um 
burro das redondezas decidiria. 
Para a Igreja que ele andasse na-
quela tarde, a Imagem seguiria 
junto. Descobriu-se depois que 
um dos vigários tinha treinado o 
burro. Assim, surgiu a expressão 
Conto do Vigário para definir 
falcatrua, malandragem ou mais 
diretamente, vigarismo. Outra 
expressão curiosa é “Sem eira, 
nem beira”. Era como os portu-
gueses de outrora denominavam 
as beiradas dos telhados das suas 
casas. Porém, só os ricos podiam 
pagar esse acabamento. De modo 

que não ter eira nem beira sig-
nifica que o dono da casa era 
pobre, não tinha dinheiro. E 
quando nos deparamos com 
um fingido que se faz vítima 
para obter algo, lembramos da 
expressão Lágrimas de Croco-
dilo, pois este animal quando 
captura e abocanha uma presa, 
faz forte pressão contra o céu 
da boca, comprimindo as glân-
dulas lacrimais. Por fim, essas 
filosofadas encaixam-se plena-
mente na afirmativa do gênio 
Albert Einstein, “A imaginação 
é muito mais importante que o 
conhecimento”.

desde 2006

Ano X Nº 152
16 à 31 de Janeiro 2017

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 Prefeitura de Petro-
lina e a Top de Linha, em-
presa de cursos preparató-
rios de vestibular e Enem, 
realizaram uma parceria 
que vai ofertar 200 bolsas 
gratuitas para servido-
res públicos e população 
em geral. Os critérios da 
inscrição e seleção ainda 
serão definidos pela ad-

A Prefeitura de Arcoverde 
e o Governo de Pernambu-
co implantam, a partir deste 
ano, o Programa de Educação 
Integrada, que abrange 15 
municípios do Estado. Ago-
ra serão implementadas três 
turmas do 6º ano na Escola 
Cícero Franklin Cordeiro. 
Nos anos seguintes, as séries 
do 7º, 8º e 9º ano do ensino 

Errata
Homenagem a Ângelo Ferreira ainda não tem data

Na última edição, na nota que se referia à homenagem 
ao prefeito de Sertânia, Ângelo Ferreira, que será rea-
lizada na Câmara do Recife, o Jornal do Sertão citou o 
município de Serra Talhada no lugar onde era para ser 
Sertânia. Erramos. Em tempo, a cerimônia de home-
nagem, na Capital, ainda não tem data definida. 

O prefeito de Serra Ta-
lhada, Luciano Duque, 
confirmou a visita do Mi-
nistro da Educação, Men-
donça Filho, em evento de 
inauguração da nova uni-
dade do Instituto Federal 
de Educação (IF-Sertão) 
do município. De acordo 
com o gestor, a obra possui 
importância histórica para 

ministração. Já foi estabe-
lecido que apenas pessoas 
com baixa renda devem ser 
beneficiadas. Segundo Mi-
guel Coelho, as secretarias 
de Gestão Administrativa e 
de Educação irão agilizar o 
processo de inscrições para 
que os servidores possam 
se organizar melhor e rece-
ber as bolsas. 

fundamental. As pré-matrí-
culas já podem ser realiza-
das, das 8h às 12h, na sede da 
Secretaria de Educação ou na 
escola municipal de origem. 
A prefeita Madalena Britto 
destaca que o município será 
o único no Estado com edu-
cação integral do 1º ano do 
Ensino Fundamental ao 3 º 
ano do Ensino Médio. 

a região. O evento está pre-
visto para acontecer no dia 
30 de janeiro. O prefeito 
declarou ainda, em entre-
vista à emissora de rádio 
local, que haverá o lança-
mento oficial do curso de 
Odontologia e anunciou a 
possibilidade de implan-
tação de mais um curso de 
medicina na região. 

"Patrocínio Brascolor"

Circulação: Sertão de Pernambuco | Arcoverde, Sertânia, Custódia, Cabrobó, Serra Ta-
lhada, São José do Egito, Afogados da Ingazeira, Floresta, Petrolândia, Salguei ro, 
Araripina, Petrolina, Triunfo, Sta. Cruz da Baixa Verde Recife, Olinda | Governo do 
Estado - Assembléia Legislativa Secretarias de Estado | Brasília-DF | Ministério da 
Integração Nacional 
Distribuição gratuita

Arcoverde
Arcoverde começa a implantar Educação Integral 

Enem e Vestibular
Bolsas ofertadas para cursos preparatórios 

Educação
Ministro inaugura unidade do IF-Sertão em Serra
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Política

nambuco (MPPE) e o Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE) para encaminhar re-
latórios com informações 
sobre a situação que encon-
traram as contas públicas 
municipais. De acordo com 
o TCE, a omissão destas in-
formações poderá se rever-
ter contra os gestores, que 
podem ser punidos e terem 
suas gestões responsabili-
zadas. 

"Estamos recomendan-
do que as comissões de 
transição enviem seus re-
latórios ao TCE descreven-
do a situação que recebe-
ram as prefeituras para o 
tribunal, porque, somente 
assim, poderemos tomar as 
providências necessárias. É 
importante que eles façam 

TCE emite alerta para 
prefeituras e cobra relatórios
Órgão realiza levantamento para identificar irregularidades em pagamentos de folhas salariais no perío-
do de transição. Foram identificados problemas em 82 das 136 prefeituras que realizaram processo

O Tribunal de Contas do 
Estado iniciou um levan-
tamento para identificar 
quais prefeituras deixaram 
as folhas em dia no mês de 
dezembro. Durante o IV 
Seminário direcionado aos 
novos prefeitos, o presi-
dente do TCE, Carlos Porto, 
deu orientações com rela-
ção às medidas que deverão 
ser tomadas para evitar que 
irregularidades cometidas 
por gestões anteriores pre-
judiquem as prefeituras fu-
turamente. De acordo com 
o órgão, foram identifica-
dos problemas em 82 das 
136 prefeituras que fizeram 
o processo de transição.

A orientação é que os 
novos gestores procurem o 
Ministério Público de Per-

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

isso, até para se resguar-
dar. Se ele não toma as pro-
vidências, acaba sendo co-
nivente", afirmou o presi-
dente do TCE, Carlos Porto.

A instituição estabe-
leceu o prazo para os ges-
tores encaminharem as 
contas do exercício finan-
ceiro anterior até o dia 30 
de março de 2017. "Vamos 
ver a situação de cada mu-
nicípio, tendo em vista que 
o ano passado foi atípico 
em termos de receita por-
que, no fim de dezembro, 
os recursos de repatriação 
foram repassados para as 
prefeituras e um saldo de 
mais de R$ 200 milhões foi 
repassado”, alertou. Segun-
do o presidente, será dada 
atenção especial aos R$ 179 

milhões em recursos oriun-
dos da repatriação de ativos 
no exterior. Isso porque o 
órgão recomendou que os 
recursos fossem utilizados, 
prioritariamente, com o pa-
gamento de pessoal.

O presidente em exercí-
cio da Amupe, Luciano Tor-
res, também se pronunciou 
sobre a questão. "De acordo 
com o TCE, são 80 cidades 

com déficit de pagamentos, 
apesar dos recursos oriun-
dos da repatriação. De cer-
ta maneira, os recursos ali-
viam os custos, dando para 
fazer um fundo de caixa. 
Apesar disso, é importan-
te que os gestores tenham 
o pé no chão. A orientação 
é não fazer contratações 
nesse início de mandato", 
apontou Torres. 

Carlos Porto alertou que prefeitos  omissos serão responsabilizados

Divulgação
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prejudica apenas o prefeito, e 
sim toda a população. A orien-
tação é que os novos prefeitos 
ajuízem as denúncias nos órgãos 
competentes, que os salários 
atrasados e o 13º sejam pagos, 
e toquem o seu governo", infor-
mou o dirigente.

O prefeito de Petrolina, Mi-
guel Coelho, falou sobre as difi-
culdades encontradas no início 
da gestão. "A intenção não é 
procurar culpados, mas mos-
trar para a população o estado 
degradado em que encontra-
mos a prefeitura. Por enquanto, 
estamos levantando a situação 
e providenciando o mutirão de 
manutenção", explicou Miguel.  
Segundo levantamento prévio, 
a dívida da Prefeitura já ultra-
passa R$ 45 milhões.  "Nessa 
conta, não estamos colocando os 
empréstimos que teremos que 

Denúncias de rombos nos 
cofres se acumulam a cada dia
Amupe orienta novos prefeitos a ajuízem as denúncias nos órgãos competentes e que os 
salários atrasados e o 13º sejam pagos. Há casos em que computadores foram formatados

Durante evento realizado 
pelo Tribunal de Contas do Es-
tado, com objetivo de orientar os 
novos prefeitos eleitos, o assunto 
mais comentado pelos gestores 
foi a situação em que encontram 
as prefeituras, com problemas 
estruturais e relacionados às 
finanças. Alguns deles encon-
traram verdadeiros rombos nos 
cofres públicos e cenários em 
que funcionários não haviam 
recebido salários de dezembro e 
13º. Além disso, em algumas das 
transições, arquivos e documen-
tos foram apagados e computa-
dores formatados. 

De acordo com o presiden-
te da Amupe Luciano Torres, o 
TCE e o MPPE estão recebendo 
diversas denúncias, que estão 
sendo apuradas. "A situação é 
preocupante, porque a situação 
deixada pelos ex-gestores não 

assumir no futuro. É importan-
te dizer que ainda não fechamos 
esse levantamento. Portanto, 
a dívida pode ser maior", com-
plementou Miguel. Os atrasos 
salariais em Petrolina, segundo 
a prefeitura, foram encontrados 
nos setores da Saúde e Educa-
ção. "Já recebemos o Sindicato 
dos Servidores e informamos 
que as folhas salariais, que não 
foram pagas pela gestão passa-
da, terão que ser negociadas e o 
que é de nossa responsabilidade 
será pago. Encontramos muitas 
dificuldades, inclusive a falta de 
pagamento de PASEP e outros 
direitos. Todas as medidas para 
regularizar os pagamentos e di-
reitos dos servidores já estão en-
caminhadas e vamos trabalhar 
para reequilibrar essas contas o 
quanto antes", detalhou o pre-
feito. 

Já o prefeito Ângelo Ferreira, 
de Sertânia, criticou a situação 
em que encontrou a Prefeitura 
no seu primeiro dia de gestão. 
De acordo com o gestor, o pré-
dio foi entregue com problemas 
sérios na manutenção das salas 
e dos equipamentos. Os compu-
tadores contendo informações 
estratégicas do governo foram 
deletados. “Não apagaram ape-
nas os documentos da Prefeitura. 
As máquinas foram, completa-
mente, formatadas. É o caso do 
setor jurídico que não tem sequer 
o programa de editor de texto nos 
seus computadores”, afirmou 
Ângelo. 

Prefeitura de Sertânia

Av. Auspicio Valgueiro Barros, Petrolândia - PE, n° 441 - Centro
Fone: 87.3851-1129 

Grupo Sanfrancisco

www.gruposanfrancisco.com.br

O prefeito de Sertânia falou 
também que a antiga gestão ale-
gou que iria entregar o governo 
na mais perfeita ordem, o que 
não foi cumprido. "Disseram que 
iam pagar os salários de todos 
os funcionários, por exemplo, e 
não o fizeram. Também falaram 
que tinham arquivo do pessoal 
da Educação para pagamento 
de salário e não tem", apontou 
Ferreira. Segundo ele, a equipe 
do ex-prefeito também realizou 
desconto dos consignados e não 
repassou à instituição financeira. 
Ângelo garantiu que os salários 
atrasados seriam colocados em 
dia com brevidade. 

Ângelo Ferreira denunciou falta de zelo com bem público
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Grupo quer investir R$ 20 mi em 
shopping na cidade de Arcoverde

Grupo trabalha para agilizar trâmites 
referentes ao aeroporto de Serra

A expectativa é de geração de 1500 empregos diretos para cidade e toda região e consolida-
ção depende da cessão de terreno, sobre o qual o Governo do Estado ficou de dar resposta

Em audiência realizada no 
Recife, no Palácio do Campo 
das Princesas, a prefeita de Ar-
coverde, Madalena Britto, con-
versou com o governador Paulo 
Câmara sobre a viabilidade da 
cessão de terreno, às margens 
da BR-232, para a construção 
de um shopping center. De 
acordo com a prefeita, o empre-
endimento faz parte de projeto 
de um grupo do Colégio Boa 
Viagem e conta com investi-
mento de, aproximadamente, 
R$ 20 milhões. O shopping 
center deverá ter entre 80 a 100 
lojas, com área para expansão. 

Segundo a gestora do mu-
nicípio, o grupo demonstrou a 
intenção de construir o shop-
ping há cerca de um ano. “Des-
de fevereiro de 2016, estamos 
nessa articulação para viabilizar 
a vinda do shopping para Arco-
verde. A expectativa é de gera-
ção de 1500 empregos diretos 
para cidade e toda região”, in-
formou Madalena, que esteve, 
no encontro, acompanhada do 
vice-prefeito, Wellington Araú-
jo (PMDB).

Paulo Câmara garantiu po-

O Grupo de Trabalho for-
mado para discutir as ações 
necessárias à implantação do 
aeroporto de Serra Talhada se 
reúne, pela segunda vez, no dia 
31. Reunindo esforços, partici-
pam do GT o Secretário Esta-
dual de Transportes, Sebastião 
Oliveira, o Prefeito de Serra 
Talhada, Luciano Duque, o re-
presentante da Infraero, João 
Pedro, além de secretários mu-
nicipais, dos técnicos e direto-
res da Secretaria Estadual de 
Transportes e do proprietário 
da empresa Hertz, que está se 
instalando no município com 
uma usina de beneficiamento 
de resíduos sólidos.

O grupo busca atuar agili-

sicionamento sobre a cessão do 
terreno até o dia 20 de janeiro, o 
que depende de parecer da Pro-
curadoria do Estado. De acordo 
com a prefeita, uma das contra-
partidas seria a realização de um 
convênio com o governo para a 
instalação de um posto de aten-
dimento da Agência de Defesa 
e Fiscalização de Pernambuco 
(Adagro) no centro comercial. 
Segundo os empreendedores, 
duas lojas âncoras já sinaliza-
ram interesse em se instalar no 

local. “Estamos confiantes, que 
dará certo. Essa parceria pode 
render ainda mais frutos, já que 
o grupo pretende também in-
vestir ainda mais em Arcover-
de, após a construção do centro 
de compras, com a instalação 
de uma escola para formação 
de jovens”, acrescentou Mada-
lena. No encontro, estiveram 
presentes o deputado estadual, 
Eduíno Brito (PP), os empresá-
rios Ary Diniz e Rodrigo Sam-
paio Diniz.

Tenha mais produtividade com a 
versão Web do WhatsApp

Há muito tempo o WhatsApp deixou de ser uma ferra-
menta com a simples função de enviar e receber mensa-
gem. Hoje, ela se tornou um dos principais meios de co-
municação, seja por voz, vídeo ou foto. São tantos recursos 
que faz a gente ficar “grudado” no celular, literalmente. 

Mas para resolver esse “apego todo” e aumentar a pro-
dutividade, existe também uma versão do aplicativo para 
ser usado por navegadores como o Internet Explorer e 
Google Chrome.

Além de muito útil, especialmente quando estamos 
trabalhando no computador, o WhatsApp pelo computa-
dor nos deixa com as mão livres para digitar e, de quebra, 
ajuda na economia de bateria do aparelho.

A versão web é muito parecida com a do aplicativo no 
celular e isso facilita muito o uso.

Para começar a usar o serviço é muito simples: basta 
abrir o aplicativo (no celular), clique em "Ajustes" e em 
"WhatsApp Web".  Em seguida, pelo computador, abra 
o seu navegador de internet e digite o endereço https://
web.whatsapp.com.

Posicione a câmera do celular em direção ao QR Code 
(desenho com um código) que aparece na página e espere 
até que o código seja reconhecido pelo computador. Sim-
ples assim!

Essa dica é muito útil, principalmente para quem tra-
balha com WhatsApp no dia-a-dia. Fica a dica! 

A prefeita de Arcoverde Madalena Britto (PSB) esteve no Palácio do Cam-
po das Princesas, em audiência com o Governador Paulo Câmara (PSB)

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

zando os trâmites e demandas 
existentes, além de estabele-
cer um cronograma de ações, 
para que sejam viabilizadas, o 
mais breve possível, as opera-
ções com voos comerciais, já 
assegurados pela Azul Linhas 
Aéreas. A companhia enviou, 
ainda na primeira semana de 
2017, técnicos da companhia 
para fiscalizarem a pista do 
aeroporto, que foi reformada 
pelo Governo de Pernambuco. 
A agenda foi acompanhada, 
com exclusividade, pelo Jornal 
do Sertão. O prefeito de Serra 
Talhada, após a primeira reu-
nião realizada na semana pas-
sada, comentou sobre a expec-
tativa do empreendimento. "A 

viabilização do aeroporto re-
presenta um momento ímpar 
no desenvolvimento de Serra 
Talhada e de toda a região, ge-
rando mais progresso com a 
atração de novos investimen-
tos", declarou Duque. "Não po-
demos deixar de reconhecer o 
destacado papel do Governo do 
Estado, através do Secretário 
de Transportes, Sebastião Oli-
veira, e do próprio Governador 
Paulo Câmara, que têm sido 
importantes parceiros para 
viabilizarmos essa grande con-
quista, fruto de uma constru-
ção feita por muitas mãos, que 
têm como principal bandeira o 
desenvolvimento de nossa ter-
ra” ressaltou o prefeito.
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Bruno Baptista, presidente da CAAPE, assina novos contratos

Não há prazo para o Hospital 
Geral do Sertão sair do papel

Transferência da Ciosac para Serra é parcial

O projeto executivo do hospital ainda será elaborado e a prefeitura aguarda a Secretaria 
Estadual de Saúde se pronunciar, segundo o prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque

Uma das promessas do go-
vernador Paulo Câmara duran-
te a campanha eleitoral, o Hos-
pital Geral do Sertão, de Serra 
Talhada, entra em 2017 sem 
previsão para sair do papel. A 
unidade, prometida ainda em 
2014, teria 150 novos leitos e 
investimentos dos Governos do 
Estadual e Federal. O, então, 
candidato prometera, ainda, 
adaptar o Hospital Agamenon 
Magalhães e transformá-lo no 
Hospital da Mulher do Sertão. 
Com o agravo da crise econô-
mica no País, os projetos de 
grandes obras foram freados e 
o foco da gestão passou a ser: 
não começar nada, enquan-
to o que estiver encaminhado 
não ficar pronto. O prefeito de 
Serra Talhada, Luciano Duque, 
caracteriza o projeto do hos-
pital como investimento vital 
para a região. "A implantação 
deste equipamento vai resolver 
uma lacuna existente no Sertão 
Central, com oferta de equipa-
mentos como UTI, essenciais 
para atendimentos mais sérios", 
declara o gestor. "Não há pra-

zo para início, pois parte dos 
recursos depende de emendas 
da bancada de Brasília. O pro-
jeto executivo do hospital ainda 
será elaborado, por isso estamos 
aguardando a Secretaria Estadu-
al de Saúde se pronunciar", in-
forma o prefeito. A reportagem 
do Jornal do Sertão procurou 
a Secretaria Estadual de Saúde 
para obter mais informações 
sobre o projeto do HGS, além 
de questionar a possibilidade 
de liberação de recursos para 
a construção do equipamen-
to. Em nota, o Órgão garantiu 
que tem buscado soluções para 
a abertura de novos serviços à 

população. "A Secretaria Esta-
dual de Saúde (SES) esclarece 
que não tem medido esforços 
no sentido de inaugurar novos 
serviços, assim como ampliar 
programas já existentes", infor-
ma a SES. Após o difícil ano de 
2016, o Órgão pondera ainda 
que 2017 deve ser visto com ain-
da mais responsabilidade. "Nes-
te momento, qualquer ação que 
tenha impacto financeiro deve 
ser analisada com muita cautela 
neste ano. Por isso, a SES tem 
mantido diálogo com o Minis-
tério da Saúde para pactuar a 
abertura de novos serviços", fi-
naliza a Secretaria de Saúde. 

2017 chega com novos convênios

A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco 
(CAAPE) inicia 2017 ampliando sua carteira de parceiros. Só 
nos primeiros dias de janeiro, o presidente da CAAPE, Bruno 
Baptista, assinou nove novos convênios, nos mais variados seg-
mentos. “Isto é só o começo. Com o apoio de nossos represen-
tantes junto às Subseccionais OAB em todo o Estado, vamos 
ampliar ainda mais o número de estabelecimentos convenia-
dos, que hoje já ultrapassa os 255”, antecipou Bruno.

Dos novos convênios, na área de serviços, por exemplo, fo-
ram firmados contratos com a Nunage, grupo de corrida e cami-
nhada que consiste em proporcionar a prática de atividade física 
regular, sistemática e orientada; e com a OurDesk, uma moder-
na sala de estudos em Caruaru.

Já na área de educação o convênio foi fechado com a TradJuris, 
que oferece treinamentos em inglês jurídico, tradução jurídica e cul-
tura jurídica anglo-americana. Glêci Lima, que oferece atendimento 
clínico para adultos, adolescentes e crianças na área da psicanálise e 
psicomotricidade é a mais nova parceria na área de saúde.

No segmento comércio, os convênios foram fechados com a 
Zepelim, loja especializada em brinquedos educativos e criati-
vos; e a Villa Kids, loja multimarcas especializada em baby, kids 
e teen, com um conceito diferenciado em moda, brinquedo e en-
xoval.

Ainda na área do comércio fazem parte agora da rede de par-
ceiros CAAPE, a Eva Informática, especialista na venda de pro-
dutos e prestação de serviços, conserto de notebooks, impresso-
ras, monitores e PCs; a RG Imobiliária, que tem como objetivo 
social as atividades de compra e venda de imóveis e incorporação 
em terrenos próprios; e a Sergio´s – unidade de Caruaru –, uma 
das maiores franquias de lojas de calçados masculinos do Brasil.

“Com estas e outras parcerias, oferecemos uma série de des-
contos e serviços para os advogados regularmente inscritos e 
adimplentes com a OAB-PE em todo o Estado – do Litoral ao 
Sertão”, enfatizou o presidente Bruno Baptista. Ele lembrou, 
ainda, que a lista completa dos conveniados pode ser acessada 
pelo site www.caape.org.br ou via Aplicativo CAAPE, disponível 
para celular e tablets.

SEmiárido

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Após manifestação, realiza-
da pela população de Custódia, 
batizada de "Fica Ciosac", que 
contou com a mobilização de 
empresários e políticos da região, 
a Companhia Independente de 
Operações e Sobrevivência em 
Área de Caatinga, por meio de 
seu comando, explicou as mu-
danças que estão sendo imple-
mentadas. Uma reunião entre a 
comissão especial e os responsá-
veis pelo órgão de segurança foi 
realizada e solucionou dúvidas da 
comunidade. A Ciosac confirmou 
sua permanência no município 
e a transferência para Serra Ta-
lhada do Comando do Batalhão 
Especializado de Policiamento 
do Interior (BEPI) e setor admi-
nistrativo. O empresário da Tam-
baú, Hugo Golçalves, foi um dos 
participantes. De acordo com ele, 
a manifestação foi válida porque 

mostrou a união da população. 
"Ficamos satisfeitos com o suces-
so da reivindicação e mais ainda 
com o retorno que tivemos do 
Comando da Ciosac, que é muito 
importante para Custódia. Es-
tamos felizes, mas também fica-
remos de olho, acompanhando 
tudo", avisou Hugo. De acordo 
com o Capitão Hilberto Oliveira, 
Subcomandante da Ciosac no 
município, existia a preocupação 
por conta de informações equi-
vocadas divulgadas entre a po-
pulação. "O que vai ocorrer é a 
transferência parcial para Serra 
Talhada. Na reunião, foi esclare-
cido esse processo, que vai levar 
o comando e o administrativo. A 
primeira companhia da Ciosac e 
suas equipes operacionais per-
manecem em Custódia", explica 
o Capitão. De acordo com Hil-
berto, a estimativa do efetivo da 

Companhia é de 12 equipes, que 
atuam diariamente do litoral sul 
de Pernambuco até Petrolina. 

Outro esclarecimento foi 
com relação a boatos de que se-
riam extintas as rondas policiais. 
"Vamos manter o lançamento 
da equipe de serviço diário, com 
patrulhamento na zona urbana 
e rural", garante o subcoman-
dante. O Capitão explicou ainda 
sobre o impasse existente com 
relação ao prédio em que a Cio-
sac está instalada. "O prédio 
pertence ao Dnocs e o período 
da sessão de uso está próximo de 
encerrar. Pelo não interesse do 
Dnocs em renovar o convênio, 
soluções estão sendo buscadas 
para resolver esta questão admi-
nistrativa. Com relação ao BEPI, 
ele passa a funcionar no Antigo 
Fórum de Serra Talhada", infor-
mou. 

Projeto foi proposto ainda na campanha eleitoral, há dois anos
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Curral Queimado, na zona 
rural de Petrolina.

 A fiscalização encontrou 
seis propriedades irregu-
lares, entre as oito que vis-
toriaram. Foram identifica-
dos hidrômetros invertidos 
e arames nas catracas dos 
relógios, que impediam o 
registro da água consumi-
da. Em outra propriedade, 
havia uma ligação clandes-
tina, cuja água era desviada 
para irrigação de plantações 
de coqueiros. "Dessa forma, 
os fraudadores consumiam 
água exageradamente pre-
judicando o abastecimento 
de toda a comunidade", afir-
mou o gerente de Unidade de 
Negócios da Compesa, João 
Raphael de Queiroz. Nesta 
localidade, os distritos so-

Compesa identifica furtos de 
água no sertão do São Francisco
Haverá aplicação de multa nas propriedades onde foram encontradas irregularidades. Frau-
dadores consumiam água exageradamente prejudicando abastecimento da comunidade

Com objetivo de comba-
ter o furto de água ao lon-
go da Adutora Maria Tereza 
Coelho, a Compesa iniciou 
diversas atividades de fis-
calização em localidades de 
Petrolina e nos municípios 
de Afrânio e Dormentes, no 
Sertão do São Franscisco. 
Para evitar quedas na vazão 
do sistema e prejuízos no 
abastecimento de água para 
a população, a companhia 
passa a vistoriar um ramal 
da adutora por semana, to-
talizando os 75 ramais. O 
Órgão já realizou a primeira 
operação e identificou áreas 
irrigadas em região de "se-
queiro" no Sertão árido, em 
um dos ramais que atende 
os distritos de Sítio Serri-
nha, Lagoa do Pau Ferro e 

mam 1,4 mil moradores. De 
acordo com a Compesa, os 
furtos de água na Adutora 
Maria Tereza Coelho tam-
bém prejudicaram direta-
mente o abastecimento das 
cidades de Afrânio e Dor-
mentes, onde as populações 
de 11 mil e 9,5 mil pessoas, 
respectivamente, enfrentam 
um rodízio de dois a três 
dias com água para dez dias 
sem. A adutora transporta 
água da Barragem do Reser-
vatório 3 do Sistema de Irri-
gação Maria Tereza Coelho, 
em Petrolina, com uma va-
zão de 50 litros por segun-
do, e percorre 160 quilôme-
tros até chegar em Dormen-
tes e Afrânio. Segundo a 
Compesa, haverá aplicação 
de multa nas propriedades 

onde foram encontradas ir-
regularidades no valor cor-
respondente a uma estima-
tiva do que pode ter sido 
consumido. A multa será 
cobrada na fatura. A com-
panhia também registrou 
um Boletim de Ocorrência 
para dar início às investiga-
ções sobre o furto de água. 

"Nessa época do ano, com o 
aumento das temperaturas, 
temos a maior perda do sis-
tema e encontramos mais 
ligações clandestinas. Ain-
da retornaremos nas áreas 
já fiscalizadas para conferir 
se houve reincidência de 
furtos de água", informou 
Queiroz.  

Irregularidades para não registrar consumo d'água, hidrômetros foram invertidos

Divulgação
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Acordo entre Codevasf e Prefeitura 
deve reforçar abastecimento

Filhote de onça parda é 
encontrado em Exu

De acordo a administração, serão, ao todo, 50 poços perfurados e 159 equipamentos hí-
dricos providenciados (catavento, motobomba, caixas de água, bebedouro para animais)

A difícil realidade de quem 
vive no Sertão, à espera de água 
para atender necessidades bá-
sicas, deverá ser abrandada nos 
próximos meses. Um Acordo de 
Cooperação Técnica foi assinado 
entre a Prefeitura de Petrolina e a 
Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (Codevasf) e irá refor-
çar o abastecimento de água em 
comunidades rurais do municí-
pio. A parceria viabilizará investi-
mentos de R$ 4,5 milhões. 

De acordo a Prefeitura, serão, 
ao todo, 50 poços perfurados e 
159 equipamentos hídricos pro-
videnciados (catavento, moto-
bomba, caixas de água, bebedou-
ro para animais). Os serviços irão 
beneficiar as comunidades de 
Cristália, Simpatia, Rajada, Pau-
-Ferro, Uruás, Cruz de Salinas, 
Caititu, Baixa Alegre, Aranzel, 
Almas, Ponta da Serra, Atalho, 
Primazia e outras. 

O prefeito Miguel Coelho des-
tacou que o primeiro ato de sua 
gestão teve dois gestos impor-
tantes. "Inicialmente, garantimos 
que o interior, depois de anos de 
abandono, volte a ter a presença 
efetiva da Prefeitura. Segundo, 

A Agência Estadual de 
Meio Ambiente (CPRH) re-
cebeu um filhote de onça 
parda, encontrado no mu-
nicípio de Exu, próximo à 
divisa de Pernambuco com 
o Ceará. De acordo com o 
órgão, o animal tem cerca de 
20 dias de vida e, segundo os 
técnicos, foi encontrado sem 
a mãe durante uma operação 
de fiscalização na área rural 
da região. No último dia 17, 
o filhote chegou ao Centro de 
Triagem de Animais Silves-
tres (Cetas Tangara), onde 
receberá cuidados para ser 
recolocado em seu habitat 
natural, no momento ideal. 

De acordo com técnicos, 
ainda não é possível infor-
mar se o filhote, que pesa 
apenas 300g, é macho ou fê-
mea. Segundo o órgão, outro 
bebê-onça, possivelmente 
seu irmão, foi encontrado 
pelos agricultores no mes-
mo local. Recebeu os mes-
mos cuidados, entretanto, 
não sobreviveu. A mãe não 
foi vista pelos trabalhadores 
rurais. 

O animalzinho recebeu 
tratamento médico veteri-
nário no Crato, mas a Polícia 
Militar Ambiental do Cea-
rá não possui, no local, um 

Petrolina passa a contar com um 
governo que busca as parcerias 
e a união política ao firmar uma 
parceira tão importante como 
esta com a Codevasf”, declarou. 

Durante evento de assinatura 
do convênio, a presidente da Co-
devasf, Kênia Marcelino também 
assinou ordens de serviço para 
implantação de sistemas de irri-
gação comunitária e construção 
de pátios de múltiplo uso que be-
neficiarão cerca de duas mil pes-
soas de comunidades rurais do 

Centro de Triagem de Ani-
mais Silvestres. Ao saber que 
biólogos da CPRH estavam 
na região em trabalho de 
monitoramento de áreas de 
solturas do Sertão pernam-
bucano, combinou-se a en-
trega, para o último dia 12, 
em Exu. A CPRH informou 
que este é o segundo filhote 
da mesma espécie - suçuara-
na ou Puma concolor - res-
gatado pela agência no Ser-
tão Pernambucano. O outro 
foi achado há quatro meses, 
em Serrita, no Sertão Cen-
tral, e batizado de Diego. Ele 
chegou bastante assustado 
e teve descalcificação óssea, 
entretanto se recupera bem. 
Não há previsão de quando 
poderá ser solto em área de 
mata pernambucana.

município. “Estamos satisfeitos 
em anunciar essas obras e ações 
esperadas pela comunidade, que 
irão beneficiar as famílias, os pro-
dutores com água num momen-
to crítico que a região Nordeste 
atravessa”, enfatizou. 

Também estiveram presentes 
na assinatura do convênio o mi-
nistro de Minas e Energia, Fer-
nando Bezerra Filho; o senador 
Fernando Bezerra Coelho; depu-
tados federais Guilherme Coelho 
e Gonzaga Patriota. 
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Filhote tem cerca de 20 dias

Carlos  Henrique/CPRH

Autoridades prestigiaram assinatura de convênio
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Educação

da familiar bruta de até três 
salários mínimos). Além dis-
so, caso o aluno não esteja 
enquadrado na situação an-
terior, é necessário apenas 
comprovar a renda familiar 
bruta também nesse valor. 
Nos demais níveis de ensino, 
a matrícula e a mensalidade 
ficam no valor de R$ 50 (co-
merciários e dependentes) e 
R$ 100 (público em geral).

 A coordenadora do Sesc 
Ler, de Projetos Especiais, 
Ana Freire, explica como é 
a prática de ensino da insti-
tuição, com uma grade rica 
de atividades. “Nosso ensi-
no preza pela completude e, 
por isso nossos alunos pos-
suem acesso a ações cultu-
rais, sociais, esportivas, 
além de participarem de 
iniciativas que objetivam 

Sesc abre inscrições para várias 
turmas de ensino no Sertão

Vagas são ofertadas pela Secretaria de Educação

É possível se inscrever até o dia 31 de janeiro e a disponibilidade de turmas é diversificada 
entre as escolas. Arcoverde, Petrolina, Araripina, Belo Jardim, Bodocó e Buíque estão na lista

As unidades de ensino do 
Sesc de Arcoverde, Petroli-
na, Araripina, Belo Jardim, 
Bodocó, Buíque e Surubim 
estão com inscrições abertas 
para as turmas da Alfabeti-
zação, Ensino Fundamen-
tal e Médio, na modalidade 
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA). É possível se ins-
crever até o dia 31 de janeiro 
e a disponibilidade de tur-
mas é diversificada entre as 
escolas. As turmas do EJA, 
da Alfa e dos anos iniciais 
do Fundamental podem ser 
cursadas gratuitamente. As 
aulas têm início no dia 6 de 
fevereiro.

De acordo com a institui-
ção, para ter direito ao bene-
fício, é preciso ser comerciá-
rio ou dependente (com ren-

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br estimular o empreendedo-

rismo e inovação”, afirma 
Ana.

 Os documentos neces-
sários para inscrição são: 
transferência definitiva ou 
declaração provisória, có-
pia do RG e do CPF, uma 
foto 3x4 e o comprovante 
de residência. Para os alu-
nos que não têm compro-
vação da escolaridade, será 
possível realizar uma ava-
liação, onde será analisado 
o nível de conhecimento e 
de necessidade de aprendi-
zado do aluno. Esta avalia-
ção ocorre no próprio Sesc 
em que o aluno irá estudar. 
De acordo com a institui-
ção, os alunos matriculados 
nas turmas de alfabetização 
não precisam apresentar 
este documento. 

Serviço: Matrícula Escola Sesc

Data: até o dia 31 de janeiro

Documentos: transferência definitiva ou declaração 
provisória, cópia do RH e do CPF, uma foto 3x4 e o 
comprovante de residência.

Valor: gratuito para algumas turmas; R$ 50 para comerciários 
e dependentes; R$ 100 público geral.

Unidades

Arcoverde – Rua Capitão Arlindo Pacheco, nº 364
Telefone: (87) 3821.0864

Petrolina – Rua Pacífico da Luz, nº 618 
Telefone: (87) 3866.7474

Araripina – Rua Vereador José Barreto de Alencar, s/nº 
Telefone: (87) 3873.0812

Belo Jardim – Rua Pedro Leite Cavalcante, s/nº 
Telefone: (81) 3726.1576

Bodocó – Rua Luzia Couto Lóssio, s/nº 
Telefone: (87) 3878.1724

Buíque – Rua Projetada, s/nº | Telefone: (87) 3855.2230

Surubim – Rua Frei Ibiapina, s/nº | Telefone: (81) 3634.5280

A Secretaria de Educação de 
Serra Talhada realiza inscrições 
para processo seletivo com ob-
jetivo de preencher 328 vagas 
temporárias. As oportunida-
des são para os cargos de pro-
fessor fundamental I, profes-
sor fundamental II, auxiliar de 
creche, auxiliar de serviços ge-
rais e motorista. A duração do 
contrato é de um ano, poden-
do ser prorrogado por mais 
um. As inscrições seguem até 
dia 27 de janeiro. Os salários 

variam de R$ 931 a R$ 1.500 
O edital da seleção foi pu-

blicado no Diário Oficial do 
Estado do último dia 13. De 
acordo com o secretário de 
educação do município, Ed-
mar Junior, haverá prova e 
análise de currículo apenas 
para o cargo de professor. 
Para os demais cargos, será 
realizada uma seleção curricu-
lar. A previsão é de que o re-
sultado seja divulgado no dia 8 
de fevereiro. De acordo com o 

edital, também haverá um ca-
dastro de reserva para necessi-
dades posteriores. De acordo 
com a Prefeitura Municipal, a 
contratação dos profissionais 
é necessária devido ao au-
mento da quantidade de equi-
pamentos na rede municipal 
de ensino. Segundo a gestão 
municipal, nos últimos quatro 
anos, foram abertas quatro no-
vas creches e uma nova escola 
no bairro Vila Bela. “São ser-
viços essenciais para darmos 
início aos trabalhos. Apesar 
disso, estamos começando um 
planejamento na secretaria, 
fazendo um apanhado das ne-
cessidades para prepararmos 
o novo concurso público”, en-
fatizou o secretário de Educa-
ção. As inscrições só podem 
ser realizadas presencialmente 
na sede da Secretaria Munici-
pal de Educação, localizada na 
Praça Barão do Pajeú, 1005 - 
Nossa Senhora da Penha, Ser-
ra Talhada , das 8 h às 13 h. O 
edital na íntegra está disponí-
vel no site da prefeitura www.
serratalhada.pe.gov.br. 

A selação também oferece vagas para o Educação de Jovens e Adultos (EJA)

As inscrições seguem até o dia 31 de janeiro

Os salários variam entre R$ 931 e R$ 1500

Divulgação

Divulgação

N
ay

 N
et

o-
 D

iv
ul

ga
çã

o



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 10 anos integrando a região - De 16 à 31 de Janeiro de 2017 / Edição 15210

ESPortE

classificou, mas seu treinador 
e pai, Sérgio Franklin, garante 
que a experiência foi muito po-
sitiva. 

O desempenho dos garotos 
é resultado do esforço e tra-
balho do orientador e pai, que 
também é mesatenista desde 
2006, com algumas medalhas 
conquistadas. “Não é fácil pra-
ticar um esporte quando sua 
cidade não possui clubes e cam-
peonatos naquela categoria. É 
preciso muita determinação e 
paixão para seguir em frente”, 
destaca Sérgio. O destaque dos 
arcoverdenses incluiu o muni-
cípio na lista de cidades com 

Revelações de Arcoverde no tênis de 
mesa ainda buscam patrocinadores

Aviadores de olho em Serra
para encontro aerodesportivo

Leonardo Franklin e Bernardo Franklin praticam o esporte há dois anos. Leonardo che-
gou a ser convocado para seletiva nacional da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa

Em termos de número de 
jogadores, o Tênis de Mesa é 
um dos esportes mais popula-
res do mundo. A prática surgiu 
na Ingraterra, ainda no século 
XIX, como uma imitação ao 
jogo de tênis em ambientes fe-
chados. Sua chegada ao Brasil 
se deu por volta de 1905, quan-
do turistas ingleses iniciaram 
jogos, mas apenas sete anos 
depois, em 1912, o primeiro 
campeonato foi disputado, na 
cidade de São Paulo. Desde 
então, a busca pelo esporte se 
espalhou pelo País. E é no mu-
nicípio de Arcoverde que a ca-
tegoria encontra dois atletas de 
destaque estadual e nacional, 
com os irmãos Leonardo e Ber-
nardo Franklin. 

Há dois anos os dois jovens 
iniciaram a prática da moda-
lidade, mas já colhem bons 
frutos. Bernardo, de 8 anos, 
é campeão pernambucano na 
categoria pré-mirim de 2016 
e Leonardo, que tem 12 anos, 
é uma das grandes revelações 
no País, tendo sido convocado 
para seletiva nacional da Con-
federação Brasileira de Tênis 
de Mesa – CBTM, realizada em 
São Paulo. Apenas doze atletas 
do Brasil tiveram essa oportuni-
dade para disputar duas vagas e 
representar o Brasil em eventos 
internacionais. Leonardo não se 

A paixão pela aviação mo-
biliza, anualmente, dezenas 
de praticantes profissionais e 
amadores para um encontro 
tradicional em Touros, no Rio 
Grande do Norte. O evento, que 
acontece desde 2009 na Fa-
zenda Bebida Velha (aeroporto 
SNZO), se tornou uma grande 
confraternização dos aviadores 
da região Nordeste. O desejo 
de voar é tão grande que eles 
já estão de olho nas terras, ou 
melhor, nos ares do Sertão per-
nambucano. 

Após a liberação da nova 
pista de pouso e decolagem de 
Serra Talhada, ocorrida na pri-
meira semana de 2017, o grupo 
de aviadores esportivos teve a 
ideia de realizar evento de avia-
ção similar em Pernambuco. 

No último dia 14 de janei-
ro, ocorreu a tradicional con-
fraternização, que, de acordo 
com o proprietário da fazenda, 
Adolpho Carvalho, contou com 
mais de 50 aeronaves e mais 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

de 100 pessoas. "Hoje, eu não 
perco mais nenhum evento de 
aviação", acrescentou o aviador, 
informando ainda que estará 
presente em outro evento, no 
dia 21 de janeiro, em Cajazeiras, 
também Rio Grande do Norte. 

Aeroclube de Pernambuco
A pista do Aeroclube de Per-

nambuco, antes localizada no 
bairro do Pina, no Recife, foi de-
sativada para construção da Via 
Mangue há mais de três anos. 
O empreendimento deverá ser 
instalado no Janga, em Paulis-
ta, litoral norte do Estado e re-
ceberá investimento de R$ 20 
milhões, com capacidade para 
receber diversos tipos de aero-
naves. Em funcionamento, deve 
gerar 200 empregos diretos. No 
local, funcionará uma escola 
de formação de profissionais, 
com capacidade para preparar, 
anualmente, 250 pilotos, comis-
sários de voo e mecânico aero-
náutico.

atletas da modalidade no início 
de 2018. 

De acordo com a família dos 
pequenos atletas, eles não pos-
suem patrocinadores ainda e os 
recursos para custear viagens e 
inscrições em campeonatos são 
fornecidos por empresas. “Não 
medimos esforços para estimu-
lar o esporte entre nossos filhos. 
O tênis de mesa é considerado 
um dos esportes mais comple-
tos por desenvolver fortemente 
a capacidade física e mental dos 
seus atletas. E todos esses be-
nefícios já podem ser sentidos 
no cotidiano de nossos filhos”, 
afirma Sérgio.

Compartilhando conheci-
mento 

Além da determinação para 
conquistar medalhas e troféus, 
outros projetos começam a sur-
gir na vida de Bernardo e Leo-
nardo. A família planeja criar o 
Instituto Irene Cordeiro, com 
a proposta de difundir além do 
Tênis de Mesa, outras moda-
lidades esportivas. De acordo 
com Sérgio, a ideia nasceu dian-
te das próprias dificuldades en-
contradas pelos garotos. Os dois 
jovens, ao lado do pai, planejam 
estar entre os orientadores dos 
futuros atletas arcoverdenses. 

Pequenas aeronaves de outros Estados na pista da fazenda

Fazenda Bebida Velha, no Rio Grande do Norte, é local de encontro

O jovem de Arcoverde é uma das grandes promessas na prática do jogo

Os arcoverdenses marcaram presença em evento nacional de Tênis de Mesa

Ricardo Chaves
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cultura

Moradores e turistas 
de Triunfo podem conferir 
filmes infanto-juvenis gra-
tuitos exibidos no Cine Fá-
brica, realizado pelo Sesc 
Pernambuco. O projeto 
traz na programação seis 
filmes até o dia 21 de janei-
ro, com sessões que acon-
tecem na Fábrica de Cria-
ção Popular, localizada no 
bairro do Alto da Boa Vis-
ta. A iniciativa busca pro-
mover diversão no período 
de recesso escolar. 

A animação “Contos da 
Noite” foi a escolhida para 
abrir a programação. No 
enredo, uma menina, um 
garoto e um técnico de ci-
nema se encontram em um 
espaço abandonado e dão 
asas à imaginação, inter-
pretando personagens e 
fazendo suas próprias fan-
tasias. No dia 13, foi a a vez 
de “O Menino e o Mundo”, 
dirigido por Alê Abreu. O 
filme aborda a história de 
Cuca, que vive em uma pe-
quena aldeia e embarca em 
um trem rumo à desconhe-
cida capital.

No dia 19, a sessão foi 

de "Asterix e o Domínio dos 
Deus" e ,no dia 20,  "As Fé-
rias do Pequeno Nicolau". 
No dia 21, o encerramento 
se dá com o filme "O Mun-
do dos Pequenos",  trazen-
do para a telona a história 
de Arrietty e sua família, 

seres pequenos, que mo-
ram em uma casa antiga e 
sobrevivem roubando itens 
da casa dos humanos. Ain-
da foram exibidos: “Contos 
da Noite” (12), “O Menino 
e o Mundo” (13), e "O Ho-
mem da Lua" (14).

Cinema gratuito na programação 
das férias escolares em Triunfo
Sessões são exibidas na Fábrica de Criação Popular. Iniciativa é do Sesc Per-
nambuco. Programação inclui produções infanto-juvenis e entrada é gratuita

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Serviço 

Local: Fábrica de Criação Popular de Triunfo – Praça Dr. 
Artur Viana Ribeiro, nº 59

Horário: 19h

Entrada: gratuita

Programação
Dia 19 - Asterix e o Domínio dos Deus

Dia 20 -As Férias do Pequeno Nicolau

Dia 21 - O Mundo dos Pequenos

Filme francês ‘As Férias do pequeno Nicolau’ será exibido no dia 20 de janeiro

Férias com diversão e arte no Cine Fábrica seguem até o sábado, dia 21, sempre às 19h. A entrada é gratuita

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

Dá para fazer suspiro sem ovos?

Parece impossível, mas em 2014 um francês vegano 
chamado Joël Roessel desenvolveu uma espuma consis-
tente de origem 100% vegetal que fica com a textura da 
clara em neve. Descobri essa semana e achei sensacional, 
testarei em breve para meu filho que é alérgico. Isso re-
voluciona não só o acesso dos alérgicos ou intolerantes 
ao nosso tradicional suspiro, mas também abre outras 
tantas possibilidades, como mousses aeradas, meren-
gues, macarrons, queijos, manteigas e muito mais.

Este ingrediente mágico se chama Aquafaba (Aqua 
(água) + faba (feijão) e é a água que sobra da cozedura do 
feijão. Parece estranho não é? Mas esta água que sobra 
do cozimento de feijões, grão de bico ou ervilha possui 
uma mistura de amidos, proteínas e outros sólidos solú-
veis de plantas que migraram das sementes para a água 
durante o processo de cozimento dando a ela proprieda-
des emulsionantes, espumantes, ligantes, gelatinizantes 
e espessantes.

Os ingredientes são simples, sem nenhuma invenção 
complicada ou inacessível. E pelo que li o resultado é 
tudo de bom. Para utilizar a aquafaba você deve utilizar 
ou a água que vem nos feijões ou grão de bico já cozidos 
e envazados ou cozinhar o grão, deixar reduzir um pouco 
a água e utilizar. Você bate a aquafaba na batedeira da 
mesma forma que bate a clara em neve. 

Para o suspiro, a proporção recomendada varia entre 
1:2 e 2:1 de aquafaba e açúcar de confeiteiro. Para quem 
tem alergia a ovo, recomendo o teste pois um novo mun-
do se abre depois dessa invenção.

Espero que tenham gostado e até a próxima!

Novos Sabores
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O empresário, Nuno 
Matos com o cantor 
de funk carioca, MC 
Catra no Barrio em 
Petrolina/PE.

Os produtores Olavo Carvalho e Osvaldo Marley com o cantor  Nando Reis, no Iate Clube em Petrolina/PE.

O empresário Clodoaldo Junior na foto com arquiteto Tom Azevedo que assina o projeto, da 
franquia de massas e esfihas, Mr Food, em Petrolina/PE.

O lutador juazeirense Jafel Filho que venceu no Shooto Brasil, 
um dos maiores eventos de MMA do mundo, e levou o cinturão 
da categoria 57 Kg para o Brasil. Sucesso amigo!

***

***

***

***

Estão abertas as inscrições para a 2ª Corrida de Monta-
nha na Serra da Santa, no dia 19 de março. Mais informações: 
www.soumaisaventura.com.br

A 1ª Seletiva de 2017, será no dia 22 de janeiro, às 15h, no 
Sesi Petrolina/PE.

A estreia do filme, com direção de Chico Lertész, para os 
amantes será no dia 19 de janeiro, nos cinemas de todo Brasil. 
Vale a pena assistir!

A festa homenageará o movimento tropicalista que come-
mora 50 anos e o tema: 'Tropicália na Terra da Alegria', será 
de 10 a 12 de fevereiro, com: Simony ex-balão mágico, Léo 
Santana, Luiz Caldas, Psirico, Aviões do Forró, Bell Marques, 
Rubinho e Oz Bambaz, Timbalada, Aline Rosa, Manno Walter, 
Gabriel Diniz e Tayrone Cigano.

Corrida de Aventura

'Carrancas Futebol Americano'

'Axé - Canto do Povo de um Lugar' 

Carnaval de Juazeiro 2017
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Maior acervo material de Luiz Gonzaga 
está em Exu e aberto à visitação
Há chapéus, sanfonas, gibão de couro e sandálias do mestre. Discos de ouro e fotografias 
também figuram entre as relíquias. A casa onde ele morou mantém os móveis originais

Com objetivo de preser-
var seu nome e sua obra, 
Luiz Gonzaga o Mestre Lua, 
comprou, em 1974, uma 
antiga fazenda, situada em 
Exu, a 630 km do Recife. 
A escolha não poderia ser 
outra, já que o município 
é cidade natal do "Rei do 
Baião". Pensado e desen-
volvido pelo próprio artista, 
o complexo de atrações foi 
construído quando sua car-
reira já estava consolidada. 
O Parque Aza Branca reúne, 
dentro de seus 1.500 hecta-
res, o maior acervo material 
original do músico.

Dentro do Parque, fun-
cionam: o Museu do Gonza-
gão, a casa do patriarca, Ja-
nuário, e o mausoléu onde o 
Rei do Baião foi sepultado, 
junto com sua primeira mu-
lher, Dona Helena. No lo-
cal, é possível conferir todo 
o acervo original da carreira 
de Luiz Gonzaga. De acordo 
com a guia do parque, Mile-

na, entre os objetos pesso-
ais, há chapéus, sanfonas, 
gibão de couro e sandálias 
do mestre. Discos de ouro 
e fotografias também figu-
ram entre as relíquias. A 
casa onde ele morou, nos 
últimos anos de vida, man-
tém os móveis originais e 
também é aberta para vi-
sitação. No local, há tam-
bém uma réplica da casa de 
reboco onde Luiz Gonza-
ga nasceu, além do viveiro 
com asas-brancas, espécie 
de pombo que inspirou uma 
de suas músicas mais famo-
sas. O parque conta ainda 
com duas pousadas que ho-
menageam seus pais: San-
tana, que era dona de casa, 
em homenagem à sua mãe e 
Januário, nome de seu pai, 
sanfoneiro e lavrador.  Em 
cada atrativo do parque, 
existe um guia posicionado 
para orientar e informar os 
visitantes.O parque rece-
be, mensalmente, cerca de 

1200 pessoas na baixa esta-
ção e 2.500 na alta. Segun-
do a guia Milena, a maioria 
dos visitantes é de excur-
sões com estudantes. De 
acordo com a ONG que ad-
ministra o parque, o local 
é mantido exclusivamente 
por recursos oriundos das 
vendas de produtos do Ba-
zar do Gonzação, lojinha 
instalada no local, que co-
mercializa artesanatos. 

O Parque Aza Branca 
funciona na Rodovia Asa 
Branca, quilômetro 38. 
Para entrar no atrativo, é 
preciso pagar ingresso, que 
custa R$ 6 para adultos e 
R$ 3 para crianças e idosos. 
De acordo com a guia, está 
previsto aumento para o 
mês de fevereiro, passando 
a custar R$ 8 e R$ 4, para 
adultos e crianças, respec-
tivamente. O parque fun-
ciona de terça à domingo, 
de 08h às 12h e de 13h às 
17h. 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Reprodução

Elielma Santos

Mobiliário e peças permanecem na casa onde o Rei do Baião morou. 

Elielma Santos

O Parque possui também uma réplica da Casa de Taipa onde o Rei do baião nasceu

Mobiliário original foi todo preservado, do jeito que o Rei do Baião deixou. No museu, também estão disponíveis os chapéus, sandálias, gibão de couro  e outros itens utilizados pelo artista
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Obras visam melhoras no acesso 
às vitivinícolas em Lagoa Grande
Operação Tapa Buraco foi realizada na PE-547, conhecida como "Estrada da Uva 
e do Vinho". Proprietários ainda se queixam da falta de sinalização nos acessos

Situada no Sertão de Per-
nambuco, a 659 km da Capital, a 
cidade de Lagoa Grande, na con-
dição de produtora de alguns dos 
melhores vinhos, espumantes e 
sucos de uva do País e do mun-
do, integra a Rota do Vinhos do 
Vale do São Francisco, atraindo 
muitos turistas. Apesar do fluxo 
de visitantes e da importância 
econômica do lugar, o acesso às 
principais vitivinícolas estava 
deixando a desejar. Cobranças 
levaram o Governo do Estado a 
investir em obras nas estradas e 
em equipamentos culturais.

Uma das principais reivindi-
cações de empresários e morado-
res era a PE-574, conhecida como 
"Estrada da Uva e do Vinho", que 
passou por serviço de recupera-
ção recentemente, com Operação 
Tapa Buraco, realizada pelo De-
partamento de Estradas de Ro-
dagem de Pernambuco (DER). 
Proprietário da Vinícola Rio Sol, 
João Antônio Santos, não consi-

dera a ação suficiente e reclama 
da falta de sinalização na região. 
"Há vários anos, solicitamos in-
tervenções na região. Estou aqui 
há 14 anos e sempre ouvi falar em 
licitações, mas nada acontece. As 
placas de sinalização não exis-
tem. Há um ano, os próprios do-
nos de vinícolas haviam colocado 
placas. O DER solicitou a retira-
da. Nada foi feito e os turistas se 
perdem. Quando vêem já estão 
em outro município", denuncia. 
O deputado estadual Lucas Ra-
mos, representante da região no 
legislativo pernambucano, foi 
responsável por cobrar as ações 
junto ao Governo. "Incentivar 
rotas turísticas no interior de 
Pernambuco faz parte da nossa 
atuação e procuraremos sem-
pre encontrar meios para dotar 
os municípios da infraestrutura 
necessária para atrair e receber 
bem os visitantes. Isso passa 
pela requalificação de equipa-
mentos, como a Enoteca e a 

recuperação de rodovias que in-
terligam esses atrativos", afirma 
o parlamentar. A Enoteca Luigi 
Pérsico, que possui, hoje, 75% 
de obra executada, será o novo 
equipamento turístico do Vale 
do São Francisco. O edifício de 
1.120 m², já existente, está sen-
do transformado em uma biblio-
teca de vinhos. O serviço é reali-
zado pela Secretaria de Turismo, 
Esportes e Lazer de Pernambuco 
pelo Programa de Desenvolvi-
mento do Turismo (Prodetur). 
Ao término das obras, o local vai 
contar também com estaciona-
mento, sinalização, rede elétrica 
e acessos. De acordo com o ór-
gão, o valor total investido será 
de R$ 800.365,26.

 Do sertão para o mundo
 A produção de uva em Lagoa 

Grande gera 10 mil empregos di-
retos e indiretos e produz, anu-
almente, cerca de 20,5 milhões 
de quilos de uva. São exportados 
para o Brasil e parA outros paí-
ses sete milhões de litros de vi-
nho. Estes números equivalem 
a 15% da produção nacional. O 
Vale do São Francisco é a única 
região do mundo que produz 
vinho o ano todo, já que possui 
irrigação e luz solar nos 365 dias 
do ano. Além de Lagoa Grande, 
também fazem parte da Rota do 
Vinho os municípios de Petroli-
na, Santa Maria da Boa Vista e 
Casa Nova, na Bahia.

turiSmo

Empresários  se  queixam de fa l ta  de  s inal ização e  cobram providências  do governo

Enoteca está em fase de conclusão com previsão de entrega ainda em 2017

Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

Na Rota do Verão – Maracaípe 

Com todo esse calor, nada melhor do que desvendar-
mos mais uma maravilhosa praia do litoral Pernambu-
cano. E a escolhida foi a exuberante e atrativa Praia de 
Maracaípe, situada no município de Ipojuca, a região está 
localizada aproximadamente 65km da capital pernambu-
cana. 

O local conta com uma beleza bem particular, sua 
extensa faixa de coqueiros, águas claras e ondas fortes; 
fazem desse local um paraíso para os surfistas e adeptos 
de outros esportes náuticos. Tanto que já está na lista de 
locais de competições nacionais e até internacionais. A 
região conta com uma atmosfera bem jovem, na Vila da 
Todos os Santos encontros diversos bares e restaurantes, 
quase a beira mar; a também diversas opções de hotéis e 
pousadas para os visitantes se acomodarem com qualida-
de e conforto. 

Além das belezas naturais, Maracá (apelido dado pelos 
visitantes a Maracaípe) conta com lindos projetos ecológi-
cos e um mangue. O mais famoso projeto é o Hippocam-
pus, projeto destinado a preservação e reprodução dos lin-
dos e delicados cavalos-marinhos, a instituição também 
ajuda a controlar a visitação ao mangue da região. Além 
do trabalho com os animais, na sede do projeto os turistas 
podem visitar o museu dedicado aos cavalos-marinhos e 
conhecer ainda mais sobre essa magnifica espécie. O Pon-
tal de Maracaípe, um imenso areal formado pelo encontro 
do mangue com o mar; formando várias piscinas naturais 
de águas claras, quentinhas e calmas; ótimas para relaxar 
e levar as crianças para se divertir. Além das Piscinas o 
local tem o famoso Bar do Galo, onde é possível se deliciar 
com comidas típicas e bebidas refrescantes estando com 
os pés na água e vendo a maré encher. O local é também 
ponto de partida de passeios de jangada e é possível andar 
de caiaque e praticar stand-up. 

Com toda certeza, vale a pena reserva um espacinho nas 
férias para visitar esse encantador local. E claro não dei-
xem de prestigiar e ajudar os projetos ecológicos da região. 

Blog Paulo Angelim
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Pernambuco terá voo direto 
do Recife para Jericoacara
Azul Linhas Aéreas aguarda autorização da Anac para iniciar operação. A intenção da 
Companhia é lançar o voo em abril, com saídas às quartas, sextas, sábados e domingos

Logo após anunciar a 
intenção de ofertar voos 
comerciais para Serra Ta-
lhada ainda em 2017, con-
forme o Jornal do Sertão 
informou em primeira 
mão, a Azul Linhas Aé-
reas divulgou nova rota: 
Recife/Jericoacoara (des-
tino litorâneo no Ceará). 
A companhia pretende 
iniciar o serviço em abril 
deste ano e as viagens es-
tão previstas para quartas, 

sextas, sábados e domin-
gos. 

Segundo comunicado 
da companhia, a proposta 
ainda passa por análise da 
Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac). Portanto, 
os valores das passagens 
devem ser anunciados 
após a validação da opera-
ção pelo órgão regulador. 
De acordo com o diretor de 
Planejamento de Malha da 
Azul, Daniel Tkacz, as atu-

ais viagens ao destino, lo-
calizado no litoral oeste do 
Ceará, podem durar cerca 
de quatro horas, no trajeto 
por via terrestre com saída 
de Fortaleza.

Em julho, a Azul deve 
disponibilizar voos tam-
bém às segundas-feiras, 
projetando aumento de 
demanda. De acordo com 
a Companhia haverá tam-
bém conexões a partir dos 
aeroportos de Viracopos, 

turiSmo

Voos estão previstos para iniciar em abril de 2017 com partidas as quartas, sextas, sábados e domingos Mês de julho terá voos extras, também devem ser disponibilizados 
voos às segundas-feiras 
em Campinas, e Guarulhos, 
em São Paulo, e do aero-
porto de Belo Horizonte. 
Os voos devem decolar do 
Recife às 13h07 e chegar ao 
destino às 14h35. No retor-
no, as aeronaves partem às 
15h05 e chegam ao Recife 
às 16h42. 
Dicas:

A quantidade de leitos 
de Jeri é limitada, por isso, 
faça sua reserva com ante-
cedência. Por ser uma Área 

de Preservação Ambiental, 
é preciso respeitar regras 
rígidas, como não dirigir 
fora das áreas demarcadas, 
nem nas dunas, colher con-
chas, pedras ou caçar ani-
mais. Apesar de ser bom o 
ano todo, a melhor época 
para visitar o destino é en-
tre julho e fevereiro, já que 
tem mais dias de sol e mais 
vento, o que torna a praia 
um paraíso para quem pra-
tica windsurf e kitesurf.
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