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Pedalando até a Bahia

Ganhe o Mundo

Triunfo

Ataques a bancos

Esportes > Pág. 14

Educação > Pág. 9

Um grupo de seis pessoas par-
tiu de Petrolina e passou qua-
tro dias até chegar a Salvador 
de bicicleta. 

São José do Egito 

Educação > Pág. 10

Secretaria de Educação anunciou novos 
cursos que serão oferecidos pela UPE a 
partir deste ano

Primeira turma de 2017 conta com 21 
estudantes sertanejos das regionais de 
Petrolina e Salgueiro

Cine Teatro Guarany foi palco de apresen-
tações de artistas de Serra, Carnaíba e 
São José do Belmonte na 1ª edição da 
“Mostra  SerTão Musical”

De acordo com o balanço, relativo a  2016, 
do Sindicato dos Bancários, o Sertão teve 
nove agências afetadas, representando 
16% dos bancos atingidos 

Sonhos e infância no roteiro de Nova 
Iorque, filme rodado em Serra Talhada
A mais nova produção do cineasta pernambucano Leo Tabosa retrata ainda a perda da 
inocência e o abandono. A pesquisa de locação foi feita pelo fotógrafo e produtor cul-
tural Álvaro Severo, natural da cidade. Elenco conta com Hermila Guedes. As gravações 
já foram encerradas e a película, agora, se encontra em fase de montagem, no Ceará. 
Expectativa é de que, no final deste semestre, ela esteja pronta para ser encaminhada 
aos festivais. Cultura > Pág .12

Economia > Pág. 6

Museu Cais do Sertão 
Segunda etapa tem previsão  de entrega para 
novembro de 2017. No novo equipamento, 
funcionarão: Centro Cultural com salas de aula, 
Auditório e espaço para exposições temporárias, 
além de um restaurante na cobertura
Turismo > Pág. 15

Cultura > Pág. 13
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

O Sertão pernam-
bucano iniciou  2017 

com  ventos favoráveis  
impulsionando o seu desen-
volvimento. Já nos primeiros 
dias de janeiro,  dia 03,  o mu-
nicípio de Serra Talhada   re-
cebeu a visita dos secretários 
de estado Sebastião Oliveira 
(Transporte) e Felipe Carreras  
(Turismo), que juntamente 
com a diretoria e equipe téc-
nica  da Azul Linhas Aéreas  
aprovaram a capacidade téc-
nica da pista de pouso e deco-
lagem do aeródromo de Serra 
Talhada para vôos comerciais.  
No final deste mesmo mês,  os 
municípios de Floresta e Serra 
Talhada  receberam a visita do 
Presidente Michel Temer, que 
inaugurou a estação de bom-
beamento (EBV-3) do Eixo 
Leste da transposição do São 
Francisco que faz parte do pro-
jeto de Integração do São Fran-
cisco. Ainda no local, foram 
assinadas mais duas ordens 
de serviços  no valor de R$40 
milhões de reais para início do 
projeto do Ramal do Agreste, 
orçado em 1.2 bilhões de reais, 
que terá uma  extensão de 70.8 
quilômetros e irá beneficiar  72 
municípios pernambucanos. 
Logo em seguida,  a comitiva 
composta pelo ministro da In-
tegração Nacional  Hélder Bar-
balho e o governador Paulo Câ-
mara (PSB), seguiu para o mu-
nicípio de Serra Talhada onde 
foi inaugurado o campus do 
Instituto Federal do Sertão (IF 
Sertão-PE). Também partici-
param do evento  os ministros 
da Defesa, Raul Jungmann 
(PPS), das Cidades, Bruno 
Araújo (PSDB), da Educação, 
Mendonça Filho (DEM), e de 
Minas e Energia, Fernando Be-
zerra Coelho Filho (PSB.   Em 
Petrolina, o prefeito  Miguel 
Coelho  discute um novo for-
mato para o  centro industrial 
do município  passar da atual  
competência do Governo do 
Estado,  para competência do  
município.  Segundo Miguel 
Coelho, a transição para a ges-
tão da Prefeitura facilitará a 
atração de mais empresas para 
a cidade.  Esperamos que os 
ventos continuem favoráveis, 
o Sertão agradece. Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS Dicas sobre o Chopp

C o m e ç a n d o 
do começo, li que 

a denominação 
dessa bebida vem 

de Schopp, expressão alemã 
que define o volume equi-
valente a 300 mil. Nessa 
quantidade estão contidas 
120 calorias – o mesmo que 
um copo de suco de laranja. 
O problema é que ninguém 
bebe 10 sucos na mesma 
noite e aí está porque o suco 
não dá barriga, e o chopp é 
condenado sem culpa. Algo 
muito importante é a tem-
peratura ideal que detona a 
expressão “Quanto mais ge-

lado melhor”, pois não é. A 0º 
C a bebida tira a sensibilida-
de das papilas diminuindo a 
sensação de aroma e sabor. O 
ideal é que ele chegue à mesa 
com cerca de 8º C e, para isso, 
é necessário que seja tirado 
da máquina entre 0º C e 2º 
C. Óbvio que essa exatidão só 
é interessante para os apaixo-
nados pelo chopinho de fim de 
tarde, no pós-expediente. Salvo 
para os aposentados – como 
eu – para quem qualquer hora 
é hora. Chopp estraga? Claro. 
Como tudo na vida, tem prazo 
de validade e oxida facilmente. 
Um barril deve ser consumido 

em 10 dias, no máximo. Assim, 
os bares mais frequentados 
são os que servem os melhores 
chopps, uma vez que o estoque 
é consumido rapidamente. E 
qual a diferença entre chopp e 
cerveja, se os ingredientes são 
os mesmos? É que esta recebe 
uma pasteurização a mais e tem 
forma diferente de engarrafar. 
Tratamentos diferentes, sabores 
diferentes, dando a impressão 
que o chopp é mais leve. Mas, am-
bos são formulados igualmente. 
Outra discussão de mesa de bar, 
é o tal do Tamanho do Colarinho. 
Uns pedem logo “sem colarinho”, 
outros o exigem, mas o ideal é 

com 3 cm de espuma, pois ela 
mantém o gás, protegendo do 
contato direto com o oxigênio. 
Este contato pode fazer o chopp 
amargar. Eu morei 6 anos na 
Terra do Chopp, o Rio de Ja-
neiro, onde existem mais de 10 
fabricas dessa bebida, incluindo 
as artesanais. E é lá que se en-
torna 78 milhões de litros por 
ano, ou seja, 30% do consumo 
brasileiro. Finalizando, basta 
saber que o copo de chopp que 
é o padrão nacional, 300 ml, há 
muito foi batizado de “Cario-
quinha”. Um brinde a todos.

José Artur Paes

desde 2006
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O Jornal do Sertão  adota tinta ecológica em 
seu processo produtivo. Todos os seus produtos 
são impressos com a tinta Agri-Web™, produzida 
pelo Flint Group com matérias-primas renováveis, 
biodegradáveis e que emitem menos compostos 
orgânicos voláteis (VOC) na atmosfera.
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José Patriota, prefeito 
de Afogados da Ingazeira, 
ficará afastado da gestão 
do município por conta de 
uma intervenção cirúrgica 
de médio porte. De acor-
do com a assessoria de 
imprensa da prefeitura, a 
cirurgia, realizada no Hos-
pital Português, no Recife, 
transcorreu na mais ab-

A Companhia de Desen-
volvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf) investiu R$ 95 mil 
para melhorias na estrutura 
utilizada por produtores ru-
rais da Associação de Mora-
dores da Ilha do Massangano, 
no Sertão de Pernambuco. 
Os recursos do Orçamento 
Geral da União foram desti-
nados à Codevasf por emen-

O Campus de Serra Talhada 
do IF Sertão-PE oferece inscri-
ções gratuitas para processo se-
letivo complementar para o cur-
so de Técnico em Refrigeração e 
Climatização. São 20 vagas com 
aulas no período da tarde, com 
ingresso ainda neste semestre. 
Os interessados podem se inscre-
ver pela internet até o dia 05 de 
fevereiro, necessitando apenas 
ter concluído o Ensino Médio, 

O município de Flores, no 
Sertão do Pajeú, inaugurou 
sua Casa de Apoio no Recife 
este mês. O imóvel está loca-
lizado no bairro da Boa Vista, 
no centro da cidade, e tem ca-
pacidade para receber 26 pes-
soas, entre pacientes e acom-
panhantes. O serviço tem 
como objetivo atender aos 
pacientes em tratamento na 

soluta normalidade e sem 
qualquer tipo de intercor-
rência. O prefeito teve alta 
no último dia 24 de janeiro 
e segue de licença médica 
por duas semanas. Quem 
assume a prefeitura neste 
período é o vice-prefeito, 
Alessandro Palmeira de 
Vasconcelos Leite, o San-
drinho.

da parlamentar. A iniciativa 
disponibilizou trator agrícola 
e grade aradora para a loca-
lidade. Com a iniciativa, 100 
famílias rurais estão sendo 
beneficiadas. No anúncio da 
ação, estiveram presentes o 
superintendente regional da 
Codevasf, em Pernambuco, 
Aurivalter Cordeiro, e o Mi-
nistro de Minas e Energia, 
Fernando Filho.

possuir documento de identifi-
cação com foto e CPF. Também 
é possível se inscrever presencial-
mente na sede administrativa, lo-
calizada na Rua Irineu Alves Ma-
galhães, 985, ABBB. A prova será 
realizada no dia 12 de fevereiro. O 
edital com todas as informações 
do processo seletivo, bem como 
a inscrição, podem ser acessados 
pelo site http://www.ifsertao-pe.
edu.br/.

Capital pernambucana. O es-
tabelecimento receberá ape-
nas pacientes encaminhados 
ao Recife pelo Hospital Gené-
sio Francisco Xavier, confor-
me regras estabelecidas pela 
gestão municipal. Na Casa 
de Apoio, uma coordenadora 
trata de questões administra-
tivas e auxiliares cuidam da 
manutenção do ambiente. 

Afogados da Ingazeira
Prefeito se afasta devido à intervenção cirúrgica

Petrolina
Melhorias estruturais para produtores

Serra Talhada
IF SERTÃO-PE realiza seleção complementar

Flores
População, agora, tem Casa de Apoio no Recife
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(PGR), que tem a responsabilida-
de de analisar os documentos e 
decidir sobre quais pontos irá pe-
dir abertura de investigação. 

Diante do contexto, um le-
que de interrogações se abriu. 
Presidente da seccional pernam-
bucana da OAB, Ronnie Duarte 
avalia que pode ocorrer um pe-
queno atraso na Operação Lava 
Jato, que não deve, no entanto, 
atrapalhar o rumo do processo.  
"Haverá um atraso, pois quem 
assumir a relatoria da Operação 
vai precisar estudar o processo, 
mas acredito que a Lava Jato não 
sofrerá prejuízo. Isto ficou claro 
após a presidente do STF autori-
zar a continuidade dos trabalhos 
pelos juízes que auxiliavam Teo-
ri", afirma. O dirigente lembrou 
ainda que a OAB Nacional pediu 
a Presidente do STF celeridade 
neste processo. O ex-ministro da 
Justiça, o pernambucano José 

Edson Fachin é novo relatorMuitas expectativas recaem 
sobre o futuro da Lava Jato
Após o acidente aéreo, que vitimou o ministro Teori Zavascki, pegando o Brasil 
de surpresa, um leque de interrogações se abriu sobre os rumos da Operação

A presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministra 
Carmem Lúcia, homologou 77 
delações premiadas de funcioná-
rios e executivos da Odebrecht no 
último dia 30 de janeiro, na con-
dição de plantonista no recesso da 
Corte. A decisão da ministra teve 
como objetivo não atrapalhar o 
processo da Operação Lava Jato 
após a morte do ministro relator 
do processo, Teori Zavascki, no 
mês passado, em um acidente áe-
reo, no Rio de Janeiro, que pegou 
o País de surpresa.

Até a realização da homologa-
ção das delações e sorteio do novo 
relator, uma série de discussões 
foram abertas, com interpretações 
distintas do regimento interno 
do STF. Após a decisão da minis-
tra, o material foi encaminhado à 
Procuradoria-Geral da República 

No sorteio eletrônico realiza-
do pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), o ministro Edson 
Fachin foi definido como novo 
relator da Lava Jato. Ocupan-
do o cargo, ele passa a ser res-
ponsável por supervisionar o 
processo na Corte. Fachin era 
um dos nomes mais cotados 
entre os ministros para as-
sumir a relatoria e, para par-
ticipar do sorteio, precisou 
solicitar sua transferência da 
Primeira para a Segunda Tur-
ma do STF. De acordo com o 

Paulo Cavalcanti, sobre a perda 
de Zavascki, analisa o seguinte: 
"A morte de Teori é uma grande 
tragédia pessoal. Ele estava no 
auge de sua carreira, com o maior 
caso de investigação de corrup-
ção do País. Ele compreendia o 
anseio da população brasileira 
pela celeridade no processo, que 
investiga a elite de políticos e em-
presários. Mesmo que vá alguém 
com o mesmo compromisso que 
ele, é uma perda enorme. Porque 
deve haver atraso. Ele já conhecia 
todo o processo", lamenta.  De 
acordo com José Paulo, o nome 
de Edson Fachin era o mais in-
dicado para assumir a relatoria. 
O jurista pontuou que Fachin, 
além de possuir perfil reservado 
(assim como Teori), também é 
um dos ministros que possui me-
nos processos pendentes em sua 
mesa, tendo solucionado mais de 
sete mil processos em 2016.  

Regimento Interno, os minis-
tros que possuem prioridade 
para transferência são os mais 
antigos. Como Fachin era o 
mais novo na turma, não teria 
esta prerrogativa. A presiden-
te do STF, a ministra Carmem 
Lúcia, consultou o colegiado e 
recebeu a confirmação oficial 
de todos que deixariam o ca-
minho livre para Fachin. Fa-
zem parte da Primeira Turma 
os ministros: Marco Aurélio 
Mello, Luiz Fux, Rosa Weber e 
Luís Roberto Barroso. 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Nelson Jr./STF

Edson Fachin foi nomeado ministro do STF em 2015, por Dilma Roussef



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 10 anos integrando a região - De 01 à 15 de Fevereiro de 2017 / Edição 1534

Política

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

Para a quarta, apenas ficarão os 
maiores salários”, explica Ânge-
lo. De acordo com a prefeitura, 
o valor da Multa da Repatriação 
foi usado por meio de cheques 
sem empenhos e em gastos de 
forma duvidosa. O ex-prefeito 
do município, Guga Lins, con-
testa a informação de que os 
recursos do FPM não teriam 
sido usados para pagamento de 
folha salarial. "Nossa gestão pa-
gou os salários e 13º de todos os 
funcionários efetivos das secre-
tarias ligadas à Prefeitura. Nós 

Prefeito de Sertânia denuncia dívida
e divide salários em quatro parcelas

Morre Marisa Letícia e Lula autoriza doação de orgãos

O prefeito eleito assegurou a todos os funcionários a quitação dos salários atrasados 
de dezembro de 2016. Ex-prefeito contesta informação de que não teria pago a folha

Em Sertânia, no Sertão do 
Moxotó, o prefeito eleito Ângelo 
Ferreira denuncia descumpri-
mento de orientações do Minis-
tério Público de Pernambuco e 
do Tribunal de Contas do Esta-
do por parte da gestão anterior. 
Segundo o prefeito, os salários 
dos servidores efetivos do mês 
de dezembro não foram pagos 
pela gestão anterior. Os órgãos 
de controle emitiram alertas aos 
municípios sobre os recursos 
da Multa da Repatriação, que 
deveriam ser utilizados, priori-
tariamente, para quitar folha de 
pagamento. 

Na segunda quinzena de 
janeiro, Ângelo Ferreira entre-
gou proposta de pagamento à 
diretoria do Sindicato dos Ser-
vidores Municipais de Sertânia 
(Sintemuse), estabelecendo 
quatro parcelas, sendo a pri-
meira no valor de R$ 650 para 
todos os cargos. Segundo a pre-
feitura, o dinheiro já estaria na 
conta dos funcionários no dia 21 
de janeiro. De acordo com o ex-
-deputado estadual, está assegu-
rado o pagamento em até quatro 
parcelas para quem tem os sa-
lários mais altos. “Na segunda 
parcela, boa parte da dívida já 
estará amortizada. Na tercei-
ra, quase que a totalidade dos 
funcionários já terá recebido. 

tínhamos uma programação 
de realizar os pagamentos, en-
tretanto, devido ao bloqueio do 
gerenciador financeiro no dia 
30, não conseguimos realizar as 
movimentações. Por isso ape-
nas os salários dos profissionais 
efetivos do Hospital ficaram em 
aberto", explica o ex-gestor. O 
ex-prefeito falou ainda que exis-
tia recurso em caixa para efetuar 
os pagamentos pendentes, en-
tretanto, a gestão atual preferiu 
fazer o acordo com o sindicato 
para parcelamento.

A devolução de valores pagos
na rescisão de contratos imobiliários

Quem atua na esfera do Direito Imobiliário constantemente 
se depara com problemas envolvendo a devolução de valores, 
por parte dos vendedores aos compradores, principalmente 
quando estes últimos desistem da contratação, normalmente 
por impossibilidade financeira decorrente dos momentos de 
crise econômica.

É preciso ficar claro que os compradores, mesmo dando 
causa ao desfazimento do negócio de compra e venda de imó-
vel, ainda assim possuem o direito de ver ressarcidos os valores 
que pagaram, sendo justo apenas que lhes seja abatida uma 
multa. Além disso, acaso o imóvel já tenha sido efetivamente 
entregue aos compradores, deverão eles pagar aos vendedores 
pelo uso do bem - como se fosse uma espécie de “aluguel” - o 
que se chama de taxa de “fruição”.

Mas, em regra, o problema reside exatamente no valor da 
multa que dever-se-ia aplicar aos compradores pelos vendedo-
res.

Não raramente os vendedores estipulam cláusulas de perda 
total dos valores pagos ou, então, de retenção de grande parte 
destas quantias - muitas vezes de 30% (trinta por cento), 40% 
quarenta por cento, 50% (cinquenta por cento) e até vezes mais 
- o que não se justifica, já que significar-se-ia um enriqueci-
mento ilícito dos vendedores às custas de um empobrecimento 
desarrazoado dos compradores, o que se pode admitir em nos-
so ordenamento jurídico, pelo menos do ponto de vista legal.

Atento a estas questões, o nosso Poder Judiciário vem tu-
telando o direito dos compradores nestes casos, anulando as 
cláusulas contratuais desproporcionais, trazendo equilíbrio às 
relações contratuais imobiliárias, de parte a parte. As multas 
gigantescas e abusivas, são em regra anuladas e os comprado-
res acabam tendo por abatido o percentual entre 5% (cinco por 
cento) a 10% (dez por cento) dos valores pagos a título de mul-
ta. E não mais que isso.

E quando os vendedores são empresas que exploram o 
ramo de imóveis, como por exemplo as construtoras e incorpo-
radoras, nestes casos os compradores ainda têm direito à apli-
cação de todas as normas protecionistas do Código de Defesa 
do Consumidor, robustecendo ainda mais o arcabouço jurídico 
em seu favor.

Diferentemente é a Comissão de Corretagem que, apesar 
de ser inicialmente de responsabilidade dos vendedores, pode 
ser repassada aos compradores, por meio da estipulação de ex-
pressa cláusula contratual neste sentido. 

Em se tratando de construtoras e incorporadoras, além de 
necessitar de prévia estipulação contratual para haver o repas-
se de tal Comissão de Corretagem aos compradores, deverá 
haver também, expressamente, no Contrato, o destaque do va-
lor da Comissão que está sendo repassada, pois, em não sendo 
assim, são os vendedores que deverão arcar com tais quantias.

Por fim, a cobrança por parte dos vendedores aos compra-
dores da chamada da Taxa de Assessoria Técnico-Imobiliária é 
completamente ilegal e indevida, mesmo que conste taxativa-
mente no Contrato imobiliário.
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Em razão de compli-
cações causadas por um 
Acidente Vascular Cere-
bral (AVC) hemorrági-
co, a ex-primeira-dama e 
mulher do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
Marisa Letícia da Silva, de 
66 anos, teve morte cere-
bral confirmada no dia 02 
de fevereiro. Lula e famí-
lia autorizaram a doação 
dos órgãos de Marisa. Em 
postagem nas redes so-
ciais, Lula agradeceu as 
manifestações de carinho 
e solidariedade recebidas. 
O corpo da ex-primeira-

-dama foi velado no Sin-
dicato dos Metalúrgicos 
do ABC, em São Bernardo 
do Campo (ABC Paulista), 
cidade em que reside a fa-

mília Lula. Marisa estava 
internada em estado gra-
ve no Hospital Sírio-Liba-
nês, em São Paulo, desde 
24 de janeiro.

D
iv

ul
ga

çã
o

Ângelo fez acordo com Sindicato de Servidores e parcelou salários atrasados de dezembro

Marisa Letícia,  ex-primeira dama, morre aos 66 anos de idade
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Política

Plano de expansão envolve 
orçamento de R$ 250 milhões

O investimento do Governo 
Federal, por meio do Ministério 
da Educação (MEC), foi de R$ 
11,7 milhões. Durante a inaugu-
ração, foi assinada a liberação 
de mais R$ 2,1 milhões para fi-
nalizar a compra e instalação de 
equipamentos para o Campus. 
De acordo com o Planalto, esse 
investimento faz parte de um 
plano do MEC para a expan-
são, adequação e modernização 
das instalações dos institutos 
federais com orçamento de 
R$ 250 milhões para este ano. 
Hoje, o Brasil tem 41 institutos 
e centros federais de ensino 
técnico e tecnológico, com 644 
unidades em todo País. Temer 
assinou ainda o repasse de R$ 
91,8 milhões para estados e mu-
nicípios, destinados à comple-

mentação ao piso salarial dos 
professores, cujos governos não 
atingem o mínimo exigido por 
lei. De acordo com informações 
do Planalto, para 2017, será um 
total de R$ 1,297 bi EM repasses 
para nove estados.

tes). O aluno serra-talhaden-
se, Alan Jones Heliodoro, 26 
anos, que estuda Técnica em 
Logística, aprovou a estrutu-
ra do Campus. “Vamos poder 
estudar melhor porque va-
mos ter a nossa biblioteca, o 
nosso setor de informática, o 
próprio ginásio. É nosso, não 
é emprestado de ninguém. É 
uma evolução”, comentou. 

Com a entrega do Cam-
pus Serra Talhada, municí-
pios próximos também são 
beneficiados, como Brejinho, 
Calumbi, Carnaíba, Flores, 
Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, 
Quixaba, São José do Egito, 
Solidão, Santa Cruz da Baixa 
Verde, Santa Terezinha, Ta-
bira, Triunfo e Tuparetama. 
O diretor-geral da unidade, 
Givanilson Magalhães, clas-

Campus do IF Sertão, em Serra,
inaugurado por Michel Temer
A unidade oferece os cursos técnicos de Logística, Eletrotécnica e Refrigeração e Climati-
zação, além de Técnico em Segurança do Trabalho na modalidade Ensino à Distância

O presidente da Repúbli-
ca, Michel Temer, inaugurou, 
em Serra Talhada, o Campus 
do Instituto Federal do Ser-
tão. A nova unidade de ensi-
no tem 12 salas de aula, oito 
laboratórios, auditório, refei-
tório, anfiteatro e ginásio po-
liesportivo, todos adequados 
às regras de acessibilidade. 
O equipamento conta com 
5.600 metros quadrados e já 
começa o ano letivo com 350 
alunos do ensino médio e téc-
nico estudando e conhecendo 
a nova casa, que, antes, fun-
cionava em salas cedidas pela 
prefeitura. 

Durante a cerimônia, Te-
mer declarou a satisfação 
de inaugurar o novo equipa-
mento. "Nós temos tido esta 
satisfação de verificar que 
estamos com os olhos no pre-
sente, abrindo este Instituto, 
reinaugurando este Instituto, 
mas com os olhos postos no 
futuro. Porque, aqui, ficou 
evidenciado que sem Educa-
ção, não há solução", afirmou 
o presidente. Temer agrade-
ceu ainda ao prefeito do mu-
nicípio, Luciano Duque, pela 
cessão do terreno para cons-
trução do Campus. Duque, 
embora filiado ao PT, tem tido 
uma relação cordial com o go-
verno Paulo Câmara. Recen-
temente, participou da visita 
à pista nova do aeroporto de 
Serra junto com os secretários 
Felipe Carreras (Turismo) e 
Sebastião Oliveira (Transpor-

Reprodução/Twitter

Temer inaugura Campus IF Sertão em Serra Talhada

Reprodução/Twitter/Michel Temer

Em Floresta, foco na Transposição
Visitando o município 

de Floresta, no Sertão per-
nambucano, pela segunda 
vez, o presidente da Repú-
blica, Michel Temer, inau-
gurou a obra da estação de 
bombeamento EBV-3 do 
Eixo Leste do Projeto de In-
tegração do Rio São Fran-
cisco. Segundo o Ministério 
da Integração Nacional, a 
nova estação impulsionará 
a água do Rio São Francisco 
por uma extensão de 60,9 
quilômetros, com destino 
à Paraíba. No local, foram 
assinadas ainda duas or-
dens de serviço, no valor de 
R$ 40 milhões, para o iní-
cio do projeto do Ramal do 
Agreste, que vai beneficiar 
72 municípios pernambu-

canos. Orçado em R$ 1,2 
bilhão, o Ramal do Agreste 
terá 70,8 quilômetros de 
extensão.

De Floresta, a comitiva, 
que contou com o ministro 
Helder Barbalho (Integra-
ção Nacional) e com o gover-
nador Paulo Câmara (PSB), 
seguiu para a o município 
de Serra Talhada, onde foi 
inaugurado o novo campus 
do Instituto Federal do Ser-
tão (IF Sertão-PE), às 11h. 
Também participaram os 
ministros da Defesa, Raul 
Jungmann (PPS), das Cida-
des, Bruno Araújo (PSDB), 
da Educação, Mendonça 
Filho (DEM), e de Minas e 
Energia, Fernando Bezerra 
Coelho Filho (PSB).

sificou a inauguração como 
um "presente".  “Isso repre-
senta uma grande força nas 
nossas atividades, no serviço 
que vamos prestar, não só em 
Serra Talhada, mas em toda a 
região do Pajeú”, afirma. Atu-
almente, a unidade de Serra 
Talhada oferece os cursos téc-
nicos de Logística, Eletrotéc-
nica e Refrigeração e Climati-
zação, além do curso Técnico 
em Segurança do Trabalho na 
modalidade Ensino à Distân-
cia. As modalidades de ensino 
superior dos cursos de Enge-
nharia Civil, Engenharia de 
Produção e licenciatura em 
Física estão em fase de forma-
tação. Quando todos os cur-
sos estiverem funcionando, o 
campus terá 1200 alunos e 60 
professores.

Temer planeja liberar R$ 1,297 bi 
para equiparação de piso salarial
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Em Pernambuco, Caruaru e 
Petrolina perdem agências do BNB

Em Petrolina, idosos e estudantes devem 
recadastrar cartão de bilhetagem eletrônica

Municípios recebem último 
repasse do FPM de janeiro 

Miguel Coelho quer município 
responsável por distrito industrial 

O Banco Nacional do 
Nordeste (BNB) anunciou, 
neste início de 2017, uma 
redução de sua rede de aten-
dimento com o fechamento 
de 19 agências em todo o 
País. Em Pernambuco, essa 
redução afetará os municí-
pios de Caruaru e Petroli-
na, que deixarão de ter duas 
unidades. De acordo com o 
banco, a iniciativa está inse-
rida em um conjunto de me-
didas que tem por objetivo 
redirecionar a estratégia e 
melhorar a eficiência opera-
cional. 

Em nota, o Banco do 
Nordeste informou “que 
essas medidas alinham-se às 
demandas e desafios apresen-
tados por nossos clientes, in-
vestidores e sociedade e ocor-
rem como resposta a um cená-
rio cada vez mais desafiador, 
no qual se exige a melhoria 
contínua da produtividade e 
da eficiência das instituições”. 
Não foi informado o quanto o 

Entre os dias primeiro 
e 31 de março, os idosos e 
estudantes que possuem o 
cartão BIP, do sistema de 
bilhetagem eletrônica de 
Petrolina, devem realizar o 
recadastramento, que passa 
a ser biométrico. De acordo 
com nota enviada pela em-
presa, os cartões que não 
forem atualizados serão blo-
queados após este período. 
O recadastramento, que é 

No primeiro encontro ins-
titucional entre o prefeito de 
Petrolina, Miguel Coelho, e o 
presidente da Federação das In-
dústrias do Estado de Pernam-
buco (Fiepe), Ricardo Essinger, 
foi discutido um novo formato 
para o distrito industrial do mu-
nicípio. Atualmente, o centro 
industrial fica sob a competên-
cia do Governo do Estado e, se-
gundo Miguel, a transição para 
a gestão da Prefeitura facilita-
ria a atração de mais empresas 
para a cidade.

Miguel Coelho solicitou 
apoio do empresariado local 
para que o distrito se torne de 
responsabilidade da adminis-
tração municipal. "Já tratei 
também sobre este tema com 
o governador Paulo Câmara. 

As prefeituras receberam 
o terceiro e último repasse do 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) no último 
dia 30. O valor bruto soma 
R$ 3.350 bilhões. Com os 
descontos do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb), o 
valor depositado nas contas 
foi de R$ 2,680 bilhões. De 
acordo com a CNM, Pernam-
buco conta com decêndio no 
valor de R$ 105.568.294,36. 

A Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) regis-
tra um aumento de 8,16% no 
FPM do terceiro decêndio de 
janeiro, no comparativo com 
mesmo período de 2016. Os 
cálculos não consideram os 
efeitos da inflação que, se 

banco deve economizar com a 
medida. A mudança será feita 
em dez dos onze estados onde 
o BNB está presente. 

O BNB ressaltou que o 
atendimento aos clientes será 
preservado, alegando que as 
demais unidades de cada pra-
ça serão fortalecidas com a 

Estamos numa fase de nego-
ciação ainda para que depois 
possamos definir o projeto e 
local desse complexo industrial. 
Nosso objetivo é tornar nossa 
cidade mais competitiva e ga-
rantir mais incentivos para tra-
zer novos negócios para Petro-
lina", explica o prefeito. O novo 
prefeito de Petrolina aproveitou 
a reunião para pedir apoio da 
Fiepe na atração de novos voos 
para a capital do São Francisco. 
"Sabemos a importância que 
uma boa logística propicia para 
a formação de novos negócios e, 
nesse sentido, Petrolina já obte-
ve, recentemente, voos diretos 
de São Paulo, mas ainda é ne-
cessário criar rotas alternativas 
para outras cidades", defende 
Miguel Coelho.

inclusa, reduz o percentual 
de crescimento para 3,05%. 
Segundo a CNM, o mês de ja-
neiro fecha com um balanço 
de R$ 7,618 bilhões repas-
sados aos Municípios bra-
sileiros. Para a Associação 
Municipalista de Pernam-
buco (Amupe), o aumento 
de valores é um sinal positi-
vo e indica uma melhora na 
perspectiva dos indicadores 
financeiros. A Confederação 
faz um alerta, aos gestores 
municipais, para que te-
nham controle das finanças 
locais, já que, para o próxi-
mo mês, é esperado um cres-
cimento de 39% no FPM, se 
comparado com janeiro. De 
acordo com a nota da CNM, 
a instituição acredita que o 
Fundo possa se recuperar ao 
longo do ano. 

Mudanças ocorrem em 10 dos 11 estados onde o BNB está presente.  No País, serão fe-
chadas 19 unidades. Instituição garante que o atendimento aos clientes será preservado

redistribuição das equipes das 
unidades desmobilizadas. “O 
Banco do Nordeste reafirma 
seu compromisso em promo-
ver o desenvolvimento susten-
tável, o bem-estar das famílias 
e a competitividade das em-
presas da Região”, finaliza em 
nota. 
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gratuito, deve ser feito em 
um das lojas BIP, localiza-
das no centro de Petrolina e 
no Expresso Cidadão, locali-
zado no River Shopping. 

De acordo com a empre-
sa, os documentos necessá-
rios para atualização do ca-
dastro no caso dos estudan-
tes, são: a cópia original de 
documento de identificação 
com foto, CPF, comprovante 
de residência (em nome do 

estudante ou de seus geni-
tores), declaração do curso 
emitida pela instituição de 
ensino ou comprovante de 
matrícula (contendo curso, 
duração, grade e horário, 
assinado e carimbado pela 
instituição). Já no caso dos 
idosos, o procedimento é 
mais simples. Basta levar o 
cartão BIP, o documento de 
identificação com foto origi-
nal e o CPF. 

Agência do BNB de Petrolina, inaugurada em 2014

Economia

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br
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Escolas em tempo integral e ações 
de infraestrutura são anunciadas

Ministério debate assistência 
técnica a agricultores

Governador informou que está captando empréstimo, de R$ 600 milhões, junto ao Gover-
no Federal, para dar andamento ao Hospital de Petrolina e ao Hospital Geral do Sertão

Uma série de investimentos 
para Petrolina, entre eles, novas 
escolas em tempo integral, qua-
dras cobertas, programa Chapéu 
de Palha 2017 e obras em barra-
gens e ampliação do esgotamento 
sanitário, foram anunciados pelo 
governador Paulo Câmara em 
agenda na cidade, no último dia 
23. As medidas foram divulgadas 
em evento que contou com a pre-
sença do prefeito Miguel Coelho 
e de autoridades locais. Câmara 
também concedeu entrevista à 
rádio Grande Rio. "Em parceria 
com o Governo Federal, são 36 
novas escolas em tempo integral 
em Pernambuco, quatro delas 
em Petrolina, que vão, a partir de 
2017, iniciar essa transição. As 
unidades de ensino Gercino Coe-
lho, Padre Manoel de Paiva Netto, 
Dom Malan e Jesuíno Antônio 
D’Ávila serão adaptadas para este 
formato", afirmou Paulo Câmara. 
O governador também adiantou 
que vai construir uma escola téc-
nica em Petrolina. "É um cami-
nho importante da Educação, que 
Pernambuco está sabendo trilhar, 
está sabendo construir, com re-
sultados como melhor Educação 
pública do Brasil", pontuou o go-
vernador. Ainda na área de Edu-

cação, foram entregues quatro 
quadras cobertas para as escolas 
estaduais Professor Humberto 
Soares, Jornalista João Ferreira 
Gomes, Professor Manoel Paes 
Barreto e Professora Adelina Al-
meida.  Na área de infraestrutura, 
entre as ações anunciadas, o edital 
do projeto de ampliação do Siste-
ma de Esgotamento Sanitário dos 
bairros Vale do Grande Rio, Pedro 
Raimundo e Jardim Amazonas. O 
projeto está orçado em R$ 1,4 mi-
lhão e beneficiará 12 mil pessoas.  
Durante a agenda, o governador 
assinou uma ordem de serviço 
para construção, recuperação e 
desassoreamento de oito peque-
nas barragens na região do São 
Francisco. 

Uma reunião na Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf), no centro de Petro-
lina, discutiu detalhes sobre a 
assistência técnica que o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) desen-
volverá para os pequenos produ-
tores do município. Na ocasião 
estiveram presentes dois líderes 
do Sindicato da Agricultura Fa-
miliar (Sintraf). 

De acordo com o coordena-
dor geral de produção do Mapa, 
Michel Ferraz, o ministério vai 
criar turmas, como a de Produ-
ção Orgânica, a partir de feve-
reiro. A previsão, segundo ele, 
é de que todo mês um técnico 
também faça visitas aos agricul-
tores familiares de orgânicos. “O 
objetivo é que esses produtores 
levem suas demandas aos téc-
nicos, de modo a serem resol-

vidas”, afirma. O secretário do 
Sintraf, Natalício Luiz, aprovei-
tou o encontro para apresentar, 
aos técnicos do ministério, as 
expectativas dos agricultores 
familiares. "Precisamos de téc-
nicos que expliquem sobre con-
teúdos em relação aos quais não 
temos conhecimento ou domí-
nio, como a aplicação adequada 
de produtos naturais orgânicos", 
pontua.Entre os presentes na 
reunião, estavam a presidente 
do Sintraf, Isália Damacena, o 
secretário de Políticas Agrícolas 
da entidade, Natalício Luiz, além 
de representantes do Mapa, en-
tre eles Michel Ferraz e Pedro 
Corrêa, diretor da secretaria Na-
cional do Produtor Rural e Coo-
perativismo, e superintendentes 
da Codevasf, instituição que será 
responsável pela aplicação do 
treinamento técnicos dos agri-
cultores em Petrolina.

Ivaldo Reges

O representante do ministério informou que serão criadas turmas como 
a de Produção Orgânica a partir de fevereiro 

Crise na Saúde
Sobre a falta de repasses ao  

Dom Malan, justificou: "Todo cui-
dado nosso é de não atrasar recurso. 
Houve problema em dezembro que 
foi contornado", pontuou Câmara. 
O governador falou ainda sobre a 
expectativa de cumprir algumas pro-
messas da campanha eleitoral, como 
o Hospital de Petrolina e do Hospital 
Geral do Sertão. "Esses dois anos 
não deu para tirar do papel. Estamos 
captando empréstimo junto ao Go-
verno Federal de R$ 600 milhões e, 
se tudo correr bem, daremos início 
aos primeiros passos para construir 
os dois hospitais. Teremos obras ou 
finalização de licitação para cons-
truir em 2018 e entregar à popula-
ção", afirmou o governador. 

O secretário Nilton Mota, o prefeito Miguel Coelho e o Governador 
Paulo Câmara anunciaram investimentos para Petrolina

Divulgação
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O Sindicato dos Bancários 
de Pernambuco divulgou dados 
relativos aos ataques violentos 
em agências bancárias em todo 
o Estado durante o ano de 2016. 
De acordo com a instituição, 
os números revelam falha na 
Segurança Pública. No total, 
foram 346 ocorrências, sendo 
250 arrombamentos e explo-
sões. No Sertão pernambucano, 
nove agências foram afetadas, 
representando 16% dos bancos 
atingidos por ataques. Segun-
do a instituição, entre as 346 
ações criminosas ocorridas em 
2016, houve também 34 as-
saltos à mão armada, 36 ações 
em Casas Lotéricas, 10 ataques 
a carros fortes e 16 sequestros. 
Das 56 cidades atingidas, 51,7% 
localizam-se na Região Agreste. 
Os ataques e a violência atin-
gem os bancários, clientes e a 
população em geral. É o que 
demonstram os registros de 
Comunicações de Acidentes de 
Trabalho (CAT), emitidos em 
2016. Dos 712 casos registra-
dos, 230 são relativos a doenças 
psíquicas, sendo 59 delas cau-
sadas por assaltos. De acordo 
com a presidente do Sindicato 
dos Bancários, Suzineide Rodri-
gues, a situação apresentada de-
monstra, segundo ela, descon-
trole das autoridades públicas 
e descaso dos bancos com a po-
pulação e bancários. “Comprar 
armas e viaturas é um paliativo. 
O governo precisa investir em 
inteligência, tecnologia, inte-

gração entre órgãos de seguran-
ça, valorização e condições de 
trabalho para o efetivo policial”, 
aponta. “No Recife, por exem-
plo, existe a Lei 17.684/2010 
que determina um conjunto de 
procedimentos que é ignora-
do pelos bancos e que governo 
municipal não se ocupa em fis-
calizar”, complementa. O Sindi-
cato afirma que buscará diálogo 
com a Associação Municipalista 
de Pernambuco (Amupe), para 
propor aos municípios que ado-
tem legislações com formato 
similar à Lei 17.684/2010, em 
vigor no Recife. “Sabemos que 
não será por si só uma solução, 
porque depende de fiscalização, 
mas é um passo importante”, 
defende Suzineide Rodrigues. 
Já o secretário de Assuntos Ju-
rídicos do Sindicato, João Ru-

fino, que é o representante do 
Nordeste do Coletivo Nacional 
de Segurança Bancária da Con-
federação Nacional dos Traba-
lhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf), alerta que medidas 
básicas de segurança poderiam 
reduzir a violência contra as 
agências, destacando a insta-
lação de biombos nos caixas, 
dispositivos eletrônicos, aciona-
dos remotamente, portas com 
detectores de metais, guarda-
-volumes e vidros blindados.

Sindicato divulga balanço e Sertão 
teve nove agências afetadas

Ministro libera R$ 34 milhões para aeroporto de Serra

Dados são relativos aos ataques violentos em agências bancárias em 2016. Foram 346 ocorrências, 
sendo 250 arrombamentos e explosões. Instituição vai buscar Amupe para propor alternativas

SEmiárido

Sertão Esportivo
Cultura

Por Helena Conserva
E-mail hconserva@gd.com.br
blog: http://escrevehelena.blogspot.com

Divulgação

"De volta á minha terra", Serra Talhada, 
nos tempos do "Menino malino"

O livro "De volta á minha terra" e "Menino malino" , am-
bos de Adelmo Santos, fazem parte do mundo da literatura. O 
primeiro faz um paralelo dos anos 60 e 70 aos dias atuais, do 
que mudou e não mudou em Serra Talhada. Essas narrativas 
têm como ponto de partida experiências vividas pelo autor no 
passado, contadas como são lembradas no presente. O autor 
descreve em 128 páginas como ele encontrou a cidade depois 
de passar 35 anos fora. Já o segundo, "Menino Malino" é um 
livro de memórias em prosa, com 88 paginas que conduzem 
o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias, pois, 
memórias são textos produzidos para rememorar o passado, 
vivido ou imaginado. Nesse o autor escreve sobre a sua infân-
cia e adolescência juntamente com a história de cidade. Essas 
histórias passadas tem a força de unir moradores de um mes-
mo lugar e fazer que cada um sinta-se parte de uma mesma 
comunidade. Isso porque a história de cada indivíduo traz em 
si a memória do grupo social ao qual pertence. Não deixa de 
ser uma experiência humanizadora.  Adelmo Santos e natural 
de Serra Talhada, filho de José Manoel dos Santos e de Maria 
Luzia dos Santos. 

Total de investidas violentas

09 RMR = 16%

09 Zona da Mata =16%

29 Agreste = 51,7%

09 Sertão = 16%

Ministro dos Transpor-
tes, Maurício Quintella vem 
a Pernambuco no dia 17 de 
fevereiro para assinatura de 
convênio, que prevê o re-
passe de R$ 34 milhões para 
a construção do Aeroporto 
Santa Magalhães, de Serra 
Talhada, no Sertão do Pajeú. 
Em dezembro, o Jornal do 
Sertão registrou investimen-
to do Governo Estadual, de 
R$ 6,2 milhões, destinados 

à requalificação da pista de 
pouso e decolagem do equi-
pamento.

Na ocasião, o ministro 
também assinará ordem de 
serviço para obra de duplica-
ção da BR-101, no trecho que 
liga o município de Palmares 
ao Estado de Alagoas. 

O projeto terá investimen-
to de R$ 54 milhões. "Levo 
duas boas notícias para os 
pernambucanos. O ministro, 

que além de companheiro de 
bancada, é meu amigo pesso-
al, tem tido atenção especial 
aos nossos pleitos. Graças a 
esse bom relacionamento, 
temos conseguido destravar 
as coisas, transformando 
projetos em obras”, ressaltou 
Sebastião Oliveira. A agenda 
foi confirmada do Secretário 
Estadual de Transportes, Se-
bastião Oliveira, com o mi-
nistro.

Sindicato considera onda de ataques falta de gestão do Governo Estadual
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jaram entre os dias 24 e 29 
de janeiro. O aluno Jeffer-
son Lima, de 16 anos, que 
estuda na Escola Estadual 
Malaquias Mendes da Sil-
va, localizada em Petroli-
na, estava bem empolgado 
na hora do embarque. Ele 
conta que a irmã viajou 
pelo programa em 2013, 
para um período letivo no 
Canadá. E afirma que viu, 
nessa oportunidade, uma 
forma de aperfeiçoar ainda 
mais seu inglês e conhe-
cer uma nova cultura.“É 
uma experiência brilhan-
te. Espero poder aprender 
muito e agarrar esta opor-
tunidade para aprimorar 
meu inglês e turbinar meu 
currículo”, declarou Jeffer-
son. A superintendente do 

Sertanejos seguem para Nova Zelândia 
e Canadá pelo Ganhe o Mundo
A primeira turma de 2017 do programa de intercâmbio cultural e estudantil do 
Governo de Pernambuco teve seu embarque com 21 alunos do Sertão do Estado

Alunos do Sertão de 
Pernambuco embarcaram 
para a Nova Zelândia e Ca-
nadá pelo programa Ganhe 
o Mundo, do Governo de 
Pernambuco. Ao todo, são 
21 estudantes sertanejos, 
das regionais de Petrolina 
e Salgueiro, seguiram em 
busca de novos conheci-
mentos, através do inter-
câmbio cultural, que pro-
porciona a eles a experiên-
cia de passar um semestre 
letivo aperfeiçoando a lín-
gua inglesa na modalidade 
High School. 

O grupo conta, no total, 
com 181 estudantes da rede 
de ensino pública, que via-

Programa Ganhe o Mun-
do (PGM), Renata Serpa, 
explica que, apesar de um 
quadro econômico compli-
cado para Pernambuco e 
em todo o País, o governo 
estadual conseguiu manter 
o projeto. "Os números do 
programa vêm sendo man-
tidos, o investimento feito 
além do orçamento. É um 
programa que segue com 
toda força, todo sucesso e 
todo reconhecimento do 
nosso alunado e das famí-
lias deles”, destaca Renata. 
No embarque da primei-
ra turma, o governador de 
Pernambuco, Paulo Câma-
ra, e o secretário de Edu-
cação em exercício, João 
Charamba, estiveram pre-
sentes.

Educação

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

A Comissão do Vestibular da Faculdade de Integração do Sertão, a FIS, 
prorrogou as inscrições do Vestibular 2017 para o curso de Odontologia até as 19h 
do dia 07 de fevereiro. Apesar da mudança para inscrição, a data do vestibular 
permanece agendada para o dia 12. O Ministério da Educação autorizou a criação 
do curso de bacharelado com projeção para 160 vagas. A abertura do curso de 
Odontologia ocorre no ano em que a Faculdade completa 10 anos de fundação. 
O diretor acadêmico da faculdade, Luis Pereira de Melo Júnior, ressalta que 
a FIS tem se mantido fiel a sua missão, traçada há uma década, de contribuir 
com o desenvolvimento do Sertão do Pajeú. “Nós temos tido a preocupação 
em expandir nossas atividades, tendo como foco toda essa região do Pajeú e 
cidades que fazem divisa com Pernambuco com a oferta do ensino, mas também 
de iniciação científica e de extensão com serviços para a sociedade. É de suma 
importância para a FIS manter essa identidade, construída com a contribuição 
dos docentes e alunos, e tornar a FIS uma referência na interiorização do ensino 
superior fora dos grandes centros do Nordeste”, frisa. As inscrições podem ser 
realizadas no site da instituição (http://fis.edu.br) e, presencialmente, na sede da 
FIS. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 14h às 21h. Apenas no dia 7 de 
fevereiro, o atendimento se encerra às 19h. A sede da FIS está localizada na Rua 
João Luiz de Melo, 2110, no Bairro Tancredo Neves, em Serra talhada. 

FIS prorroga inscrições para vestibular de Odontologia

Ademar Filho

Ademar Filho

 Edição 2017 do Ganhe o Mundo levou 181 alunos para intercâmbio, 21 deles do sertão

O governador Paulo Câmara participou do embarque, no Aeroporto do Recife
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Educação

Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende

Pernambuco 
Esportes
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Está em funciona-
mento, na Casa Verde da 
Compesa, em Arcoverde, 
no Sertão do Moxotó, um 
espaço educativo com a 
proposta de estimular os 
cinco sentidos, o Jardim 
Sensorial. O projeto busca 
proporcionar a interação 
entre as pessoas e a na-
tureza, promovendo ati-
vidades educativas e uma 
experiência de aprendi-
zado para sensibilizar as 
pessoas sobre o seu papel 
na preservação do meio 
ambiente e no desenvolvi-
mento sustentável. 

De acordo com a Com-

pesa, o espaço também 
servirá como uma ferra-
menta de integração entre 
a empresa e a comunidade, 
essencial para o trabalho 
da instituição e para asse-
gurar um crescimento res-
ponsável, preservando os 
recursos naturais. A Casa 
Verde está localizada na 
Rua Augusto Cavalcante, 
512, no Centro de Arcover-
de. O espaço desenvolve 
atividades educativas so-
cioambientais junto à po-
pulação de Arcoverde e re-
gião desde o ano de 2014. 
A visitação é gratuita. O 
local onde o Jardim Sen-

sorial foi implantado, cha-
mado de Casa Verde, leva o 
nome oficial de Centro de 
Educação Socioambiental 
- CESAC. Ele foi inaugura-
do em 2014 com objetivo 
de conscientizar a popu-
lação sobre a importância 
da preservação do meio 
ambiente. De acordo com 
a Compesa, em dois anos 
de funcionamento o espa-
ço recebeu mais de 3 mil 
pessoas. Entre as ações re-
alizadas, 99 oficinas sobre 
o reúso de materiais,  79 
palestras socioambientais 
e cinco cursos ambientais 
promovidos pelo Centro.

Jardim sensorial desperta para 
preservação do meio ambiente
O projeto quer proporcionar a interação entre as pessoas e a natureza, promovendo ativi-
dades educativas e uma experiência de aprendizado sobre o desenvolvimento sustentável

A Secretaria de Educação 
de São José do Egito anun-
ciou os cursos que serão ofe-
recidos pela Universidade 
de Pernambuco (UPE) no 
município a partir deste ano. 
A divulgação ocorreu após a 
visita do pró-reitor da UPE, 
o professor Renato Medei-
ros de Morais, ao local, onde 
será instalado o polo de Edu-
cação da instituição de ensi-
no, no Centro de Inclusão 
Digital. 

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Educação, 
a unidade deverá ofertar os 
cursos de bacharelado em 
Administração, licenciatura 

plena em Letras, Pedagogia, 
Biologia e História. Também 
estão previstos estudos indí-
gena e quilombola, além de 
pós-graduação em Adminis-
tração em Gestão Pública e 
Administração Pública em 
Saúde, Ensino de Biologia 

Cursos da UPE, em São José do Egito, são definidos

e Coordenação Pedagógica. 
Segundo o órgão, ainda não 
está definida a data da sele-
ção de alunos, mas a expec-
tativa é de que seja anun-
ciado em breve cronograma 
com data de inscrições, pro-
vas e início das aulas. 

Início das Competições – 
Brasileiros na Pré Libertadores

Finalmente os Campeonatos Estaduais, Regionais e In-
ternacionais começaram. No fim de semana passado, pelo 
Campeonato Pernambucano, o Náutico e Santa Cruz pro-
tagonizaram, na Arena Pernambuco, um jogo com grandes 
surpresas no fim. O Clássico das Emoções como é chamado, 
foi permeado por brigas, expulsões e gols nos minutos finais. 
O placar final ficou 1x1. 

Após ser derrotado pelo Sport no sábado passado (3x0), 
o time do Central enfrentou nessa quarta o time do Náutico, 
dentro de seus domínios e perdeu por 1x0. Com esse resul-
tado o Timbu assumiu a liderança momentaneamente. Já o 
Tricolor tropeçou novamente. Jogando contra o Belo Jar-
dim, no Arruda, o jogo ficou no 0x0. E amanhã o Leão irá 
enfrentar o Carcará fora de casa, páreo duro para o Rubro 
Negro. Porém, se quiser reassumir a liderança, sem dúvidas, 
precisará jogar bem e vencer o jogo 

A Pré Libertadores começou. Os dois times brasileiros 
que estão nessa fase, Botafogo e Atlético Paranaense, am-
bos jogando em casa, venceram seus jogos com certo sufo-
co. O Furacão, jogando na Arena da baixada, conseguiu uma 
importante e magra vitória contra o Millionários (COL) por 
1x0, gol de Grafite (ex Santa Cruz) de pênalti. O jogo da vol-
ta, na Colômbia, será na próxima quarta.

 Já o Glorioso, vulgo dado para o time do Botafogo, en-
frentou o forte time do Colo Colo (Chile), dentro Estádio Nil-
ton Santos lotado, e venceu por 2x1. O jogo começou bom 
para time Alvinegro que fez dois gols no primeiro tempo, 
porém, com a lesão do volante Aírton no final da primeira 
etapa, o Botafogo, no segundo tempo perdeu na marcação 
e nas subidas ao ataque e o time chileno começou a atacar 
mais e o conseguiu diminuir o placar. O resultado não foi o 
esperado, contudo a Estrela Solitária tem grandes chances 
de seguir adiante na Pré Libertadores. O jogo da volta, no 
Chile, será quarta que vem. 

O Jardim sensorial promove experiência de aprendizado socioambiental

A unidade contará  com estudos  indígena e  qui lombola
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A produtora Nayara Nunes, programadora neurolinguística e coach integral sistêmico, Jena Agra, 
programadora neurolinguística e expert coach Bárbara Dill e a secretária Pollyana Brandão no 
curso ‘Programação Mental Para o Sucesso – Educação Financeira’ em Petrolina/PE.

Violonista Leonardo Andrade, percussionista Silvino Junior, cenógrafa Edneide Torres, cantor 
e compositor Petrônio Munduri, cantora Camila Yasmine e sanfoneiro Ivan Greg no show Lume 
Abrasador de dentro do 'Janeiro Tem Mais Artes 2017' no Sesc Petrolina/PE.

O músico Zé Manoel e cantora Carol Guimarães em recente 
apresentação do show Vazante no Teatro D. Amélia, no Sesc 
Petrolina/PE.

O diretor presidente da Faculdade de Integração do Sertão, 
Luis Pereira Melo, coordenando o novo curso de Odontologia 
dessa renomada instituição em Serra Talhada/PE.

***

***

O Consulado do Sport Clube do Recife em Petrolina/PE 
será inaugurado neste sábado, 04 de fevereiro, às 19h, no Al-
forria Restaurante e Petiscaria, na Vila Eduardo.

A antiga Estação Ferroviária do Bairro Piranga, em Juazeiro/
BA, será revitalizada e transformada em Museu. A cidade de Petro-
lina/PE deveria seguir o exemplo e transformar a nossa antiga Esta-
ção Ferroviária, em centro cultural para a realização de exposições, 
lançamentos de livros, apresentações culturais, o nome até sugiro: 
Centro Cultural Celestino Gomes!

Sport em Petrolina

Museu do Trabalhador Ferroviário

Os atores Raphaela 
de Paula e Rafael 
Moraes com o diretor 
Thom Galiano, logo 
após o espetáculo 
Amaranta - A atriz 
que vai e vem dentro 
do 'Janeiro Tem Mais 
Artes 2017' no Sesc 
Petrolina/PE.
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Serra é cenário do filme Nova Iorque, que 
se passa entre as décadas, de 80 e 90

Hermila Guedes vive 
professora na trama

Uma história que retrata 
sonhos, infância, a perda da 
inocência e o abandono. Es-
tes são alguns dos elementos 
abordados na mais nova pro-
dução de Leo Tabosa, cineasta 
pernambucano que escolheu 
Serra Talhada como cená-
rio para as gravações do fil-
me "Nova Iorque". O diretor 
do curta destaca ainda que o 
drama trabalha de forma ma-
gistral temas como o valor da 
amizade e a importância dos 
momentos que marcam a in-
fância. O roteiro é inspirado 
na infância de Leo. 

Leo Tabosa termina as 
gravações de "Nova Iorque" 
logo depois de participar de 
mais de 50 festivais e conquis-
tar 22 prêmios com o curta 

Leo adianta detalhes vi-
vidos por Hermila Guedes 
com a personagem que in-
terpreta uma professora. 
"Hermila Guedes interpreta 
uma professora que deixou 
o sertão ainda jovem em 
busca do sonho de ser atriz 
na grande São Paulo. Depois 
de 20 anos de tentativas e 
fracassos, ela volta ao ser-
tão para cuidar da sua mãe 
enferma. E, a partir da ami-
zade que constrói com um 
dos seus alunos ela volta a 
vislumbrar a possibilitar al-
cançar o seu sonho", explica 
o diretor. 

O cineasta revela ainda 
que o elenco infantil contou 
com dois processos seleti-
vos, um no Recife e outro 
em Serra Talhada. "Recebe-

"Tubarão". Ele classifica sua 
experiência no Sertão de Per-
nambuco como algo "mágico, 
vivo, poético e encantador". A 
escolha de Serra Talhada para 
a produção surgiu de uma 
grande amizade. "Tive a hon-
ra de conhecer o realizador, 
fotógrafo e produtor cultural, 
Álvaro Severo, natural de Ser-
ra Talhada e grande amigo. 
Ele foi o grande anfitrião que 
me apresentou a cidade e fez 
a pesquisa de locação para o 
filme na pré-produção", conta 
o cineasta. "O elenco infan-
til é formado pelas crianças 
Juan Calado, Gael Madurei-
ra, Francisco Duarte e Tiago 
Matos. Já o adulto é formado 
por Hermila Guedes, Mar-
célia Cartaxo, Cira Ramos, 
Ithamar Gonçalves e Luciano 
Torres. Eles estão muito bem 

mos mais de 30 portfólios. 
Selecionamos quatro crian-
ças no Recife e 11 em Serra 
Talhada, além de nove adul-
tos para figuração", conta 
Leo. O cineasta tem outro 
projeto em fase de finali-
zação. "Também estou tra-
balhando na finalização do 
curta-metragem “Baunilha”, 
rodado em julho de 2016. O 
filme faz parte da trilogia 
do desejo/saudade, que teve 
início com o documentário 
Tubarão, o qual participou 
de mais de 50 festivais de 
cinema e recebeu um total 
de 22 prêmios. No elenco 
de Baunilha, estão: a atriz 
paulista Renata Sarmento, o 
ator campo-grandense, Vi-
nícius Barros, e o pernam-
bucano, Brenno Furrier. 

Roteiro é inspirado na infância do cineasta pernambucano Leo Tabosa. Expectativa é de 
que, no final deste semestre, a película esteja pronta para ser encaminhada a festivais

nos seus respectivos papéis, 
gerando naturalidade e for-
talecendo o arco narrativo da 
trama", revela.  

O link entre Serra Talhada 
e Nova Iorque surge na narra-
tiva, que se passa entre as dé-
cadas de 80 e 90, no momen-
to em que a professora canta 
para o aluno uma canção do 
musical norte americano da 
Broadway. O garoto, que vive 
no Sertão pernambucano, 
sem acesso à informação e 
com poucos recursos cultu-
rais, passa a se interessar 
e a questionar sobre este 
mundo tão distante de sua 
realidade. Conhecer Nova 
Iorque passa a ser o seu 
maior sonho.

 Bastante animado com 
seu trabalho, Leo fala sobre 
sua expectativa. "Meu de-
sejo é que o filme faça uma 
trajetória bonita no cinema. 
Que seja, também, exibido 
nos festivais de cinema do 
interior do Nordeste. Preci-
samos levar o cinema para 
onde não há cinema", de-
fende. Com as gravações en-
cerradas, o filme, agora, se 
encontra em fase de monta-
gem. "Acredito que, no final 
deste semestre, já teremos o 
filme pronto para ser encami-
nhado para os festivais de ci-
nema nacionais e internacio-
nais", adianta o cineasta.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br
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Alvaro Severo

Alvaro Severo

Confeccionado e manipulado pelo artista Raí Bento, da Giramundo Teatro de Bonecos, o Gato integra cenas da película, com a voz de Guga Siqueira. Na foto, a cena insere o animal caminhando na Ferrovia Transnordestina

Equipe grava cena na ferrovia transnordestina, com o ator mirim Juan Calado
Esquerda para direita: Moabe Filho (captura de áudio do filme), Hermila Guedes (atriz), Leo Tabo-
sa (diretor e roteirista), Juan Tavares (ator mirim, sentado), Beto Martins (Diretor de Fotografia)
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Evento cultural gratuito foi promovido pelo Sesc no Cine Tetaro Guarany entre 
os dias 25 e 28 de janeiro, com apresentações de artistas da região do Pajeú

A Fábrica de Criação 
Popular do Sesc realizou 
a 1ª edição da “Mostra 
SerTão Musical” com a 
proposta de propagar as 
composições produzidas 
no interior do Estado e 
aproximar os artistas do 

público. O palco do Cine 
Teatro Guarany foi o ce-
nário de apresentações de 
trabalhos autorais de ar-
tistas dos municípios de 
Serra Talhada, Carnaíba e 
São José do Belmonte. O 
evento foi oferecido gra-

tuitamente à população.
De acordo com o cura-

dor, Lucivaldo Ferreira, 
o objetivo da Mostra é 
fomentar as composições 
produzidas no Sertão, 
principalmente as da re-
gião do Pajeú. "Elas se 
encontram fora do cir-
cuito comercial",  expli-
ca. A compositora Elis 
Almeida abriu a primeira 
noite do evento, parti-
cipando da sessão “Dois 
dedos de prosa”,  quando 
falou sobre o seu proces-
so de criação, como com-
põe e quais são as suas 
referências musicais.  Em 
seguida, um concerto 
de abertura com o poeta 
e compositor Henrique 
Brandão, de Serra Talha-
da, levou ao palco a tradi-

SerTão Musical tem sua
primeira edição em Triunfo 

ção oral do Pajeú. A pro-
gramação também incluiu 
a cantora e percussionis-
ta Jéssica Caitano, que 
falou sobre o seu trabalho 
com influências do Coco 
de Roda, da Ciranda e 
do Maracatu. A banda “A 
Dobra” também conver-
sou sobre a sua atuação 

com música rizomática. 
Nos últimos dias,  a grade 
teve ainda o maestro car-
naibano Cacá Malaquias, 
que realizou um concerto 
colocando em foco ritmos 
como o Chorinho, o Fre-
vo e o Samba e Anchieta 
Dalí,  com a música regio-
nal do Pajeú. 

Anchieta  Dalí apresentou a música regional do Pajeú

O músico Henrique Brandão fez um concerto durante a programação
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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

Um grupo de petrolinenses 
apaixonados por bicicleta rea-
lizou uma verdadeira aventura 
neste início de 2017. Os seis in-
tegrantes do grupo encararam 
uma pedalada de cerca de 540 
quilômetros, que saiu da Ilha do 
Fogo, em Petrolina já na divisa 
com Juazeiro, com destino a 
Salvador, na Bahia. Foram qua-
tro dias de uma viagem intensa 
nas magrelas, que contou com 
o apoio da Polícia Militar da 
Bahia durante todo o percurso. 
O grupo planeja um longão para 
Brasília em 2018.

Rinaldo Moura, de 51 anos, 
organizador da pedalada, conta 
que a viagem foi muito tranqui-
la e a única intercorrência que 
aconteceu foram dois pneus 
furados. “A experiência é mui-
to boa. Durante toda a viagem, 
não temos luxo, as roupas são 
mínimas. São momentos ím-
pares. Além da atividade física, 
a gente reflete sobre a vida”, 
conta. Segundo Rinaldo, o gru-
po pedalava durante todo o dia 
e, ao anoitecer, pernoitava em 
alguma unidade da PM. 

Já para a fonoaudióloga Ro-
simery Quintino, de 31 anos, 
a pedalada para Salvador foi 
bem desgastante, mas compen-
sou. “Eu costumo participar de 
pequenas competições, mas 
essa foi a minha pedalada mais 
longa. Foi muito sofrido e des-
gastante, mas foi muito bom. 

Pedalar é viciante”, afirmou 
animada. Ela foi a única mulher 
do grupo e também a mais jo-
vem, que confessou, ao Jornal 
do Sertão, que o retorno seria de 
carro, já que o esforço físico foi 
muito intenso para todos. 

O empresário João Carlos 
de Paula, de 55 anos, é um gran-
de admirador da prática espor-
tiva e a considera essencial para 
o bem estar e a saúde. “A ex-
periência foi espetacular, uma 
verdadeira terapia. Você relaxa, 
reflete. Eu costumo dizer que 
velho é aquele que não faz nada. 
E posso dizer que foi um mo-
mento histórico, daqueles que 
vou contar para os meus netos 
e bisnetos”, confessou João. 
O empresário é o participante 
com a maior idade do grupo. 

Um professor atleta
Rinaldo Moura tem 51 anos 

e é professor de Educação Fí-
sica de uma escola pública de 
Petrolina. Poderia ser uma fi-
gura comum, com uma rotina 

pessoal e profissional, se não 
fosse a sua paixão por pedalar 
e praticar atividades físicas.  O 
professor percebeu que uma 
boa parcela de seus alunos do 
Ensino Fundamental estava 
acima do peso ou obeso, justa-
mente pela vida sedentária. In-
conformado com a situação, ele 
fez um desafio e criou um gru-
po de pedalada, para incentivar 
os estudantes. De acordo com 
Rinaldo, através de um levanta-
mento informal, feito em 2015, 
ele percebeu que 30% dos seus 
alunos estavam com problemas 
de sobrepeso. “Aqui no Sertão, 
o clima é muito quente, o que 
gera desinteresse na pratica de 
atividades físicas. Eu quis provar 
para eles que, quando a gente 
quer, consegue”, conta o profes-
sor, que também pedala no Cir-
cuito Cari e em outras corridas 
de aventura. Segundo Rinaldo, 
ele continua incentivando seus 
alunos a praticarem atividades 
físicas como forma de manter 
mente e corpo saudáveis. 

De Petrolina a Salvador, grupo 
pedala mais de 540 quilômetros
Eles partiram da Ilha do Fogo com destino à Capital baiana. A aventura durou quatro 
dias e contou com suporte da Polícia Militar da Bahia. Seis pessoas integraram a equipe

ESPortE

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Sem milagres

Com a chegada do verão e a proximidade do Carnaval, 
muitas pessoas procuram formas de conquistar aquele 
corpinho de uma hora para a outra, e acabam cedendo às 
dietas milagrosas, que prometem resultados de perda de 
peso em pouco tempo. Dieta da sopa, da lua e da proteína 
são exemplos desses “milagres” que na verdade, podem 
fazer muito mal à saúde.  

As dietas milagrosas são geralmente muito restritivas, 
podendo provocar deficiência de nutrientes essenciais 
para o bom funcionamento do organismo. Além disso, o 
rápido resultado é passageiro e logo o peso volta (às vezes 
até mais do que antes), até porque ninguém aguenta viver 
sob tais restrições por muito tempo.

O corpo humano necessita de todos os nutrientes para 
funcionar (proteína, gordura, carboidrato, vitaminas e 
sais minerais). Para perder peso é necessário APRENDER 
a comer direito, na hora e na quantidade certa. O ideal é 
o equilíbrio.

Pode ser até possível emagrecer com uma dieta famosa, 
se for saudável e aplicável, mas a principal mentira seria 
acreditar que funcione para todos. “Funcionar” depende 
de inúmeras condições, a começar pela individualidade. 
Cada um tem suas particularidades e a alimentação deve 
ser de acordo com a sua rotina de vida e necessidades nu-
tricionais.

Um ponto a considerar é a importância da prática de 
exercício físico que favorece a continuidade da perda de 
peso em longo prazo. 

O nutricionista e o educador físico são os profissionais 
habilitados para te orientar na alimentação e atividade, 
e traçar estratégias para que você alcance os resultados 
esperados. Emagrecer não é tão difícil quanto parece, às 
vezes a forma é que é errada. Depois que se encontra o 
caminho, tudo flui mais facilmente.

Grupo pedalou por quatro dias até chegar ao destino final, Salvador

Arquivo Pessoal
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Calendário reúne cerca de 20 eventos 
e visa a fortalecer cultura da cidade

Segunda etapa do Cais do 
Sertão próxima de ser concluída

Calendários oficiais, que 
realçam os acontecimentos 
culturais, religiosos e sociais 
do povo de cada região, além 
de destacar as demandas tu-
rísticas promovidas pela ges-
tão pública ou pela iniciativa 
privada, são também um ins-
trumento de fortalecimento 
da cultura de uma localida-
de, que tem suas principais 
datas marcadas na memória 
popular. O Ministério do Tu-
rismo e o Governo do Estado 
recomendam que gestões mu-
nicipais elaborem seus Calen-
dários de Eventos. A Prefei-
tura de Arcoverde é uma das 
cidades pernambucanas que 
segue a orientação. 

Na cidade, a prefeitura 
apresentou o Calendário de 
Eventos 2017. “Poucos mu-
nicípios tem a responsabili-
dade social de elaborar um 
calendário de eventos, que é 
uma ação recomendada pelo 
Ministério do Turismo e Go-
verno do Estado.”, pontua o 
secretário de Turismo e Even-
tos, Albérico Pacheco. Na ava-
liação dele, trata-se de uma 
necessidade. “É preciso que 
possua relevância cultural, 
econômica, histórica, assim 
como também possua susten-
tabilidade, quer dizer, que não 
seja um evento pontual e que 
aconteça anualmente”, escla-
rece o secretário.

Entre as datas comemora-
tivas do município, o período 
de São João recebeu desta-
que. A prefeitura definiu que 

A segunda etapa do Museu 
Cais do Sertão Luiz Gonzaga, 
localizado no bairro do Recife, 
área central da Capital per-
nambucana, está próxima de 
ser concluída. As obras tiveram 
início em março de 2016 e a 
previsão de entrega é para no-
vembro de 2017. O local é um 
dos equipamentos turísticos 
mais modernos do Estado. No 
novo equipamento, funcionará 
um Centro Cultural, com salas 
de aula, auditório para 280 
pessoas e espaço para exposi-
ções temporárias, além de um 
restaurante na cobertura.

De acordo com a Secretaria 
de Turismo, Esportes e Lazer, 
logo nos primeiros meses da 
nova gestão, o secretário Fe-
lipe Carreras anunciou a am-
pliação do museu. Em nota, o 
órgão informa que estão pre-
vistos no projeto a construção 
de um edifício de 6.600,83 
m², que já está com estrutura 
pronta e com os serviços rema-
nescentes sendo finalizados. 
“A estrutura é anexa ao pré-
dio de 3.010,56 m² que está 
em funcionamento. O novo 

o mote do período junino será 
exaltar a ala feminina do Rei-
sado das Caraíbas, reconhe-
cendo o protagonismo das 
mulheres na cultura local. Se-
gundo a prefeitura, a festa po-
derá acontecer entre os dias 17 
e 28 de junho. “A prefeita Ma-
dalena está de parabéns por 
dar a verdadeira importância 
a essas mulheres guerreiras do 
Reisado. Ficamos muito feli-
zes pela valorização e o reco-
nhecimento”, ressaltou a pre-
sidente da Câmara Municipal, 
Célia Cardoso.

Pelas datas comemorativas 
presentes no calendário, que 
possui uma composição de 
fotos coloridas e expressivas, 
constam cerca de 20 eventos. 
São eventos religiosos como a 
Festa da Divina Misericórdia, 
a 104ª Festa de Santo Antô-

espaço terá salas de aula para 
cursos, auditório para shows 
e cinema, espaço para expo-
sições temporárias, um bar/
café no térreo e um restauran-
te na cobertura com vista para 
o mar, para o Porto do Recife 
e a cidade”, informa. A Secre-
taria reforça ainda que será 
feita intervenção para tornar 
os dois módulos acessíveis. O 
investimento nesta nova etapa 
é de R$ 23,5 milhões, captados 
a partir de operações de crédi-
to internacionais com o Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID). A arquitetura 
do equipamento segue com as 
mesmas referências do primei-
ro prédio, como a utilização do 
concreto pigmentado, criando 
um ambiente avermelhado, 
típico da cor do solo do Ser-
tão. Pelo projeto, ainda está 
prevista a instalação de uma 
parede de cobogós de concre-
to, produzidos artesanalmen-
te. Além disso, o prédio terá 
uma área com 60 metros de 
sombra e projeto paisagístico 
na cobertura, como forma de 
reduzir a carga térmica. 

Produção é recomendada pelo Ministério do Turismo e pelo Governo do Estado. Em 
Arcoverde, o destaque é para o São João com o tradicional Reisado das Caraíbas

nio e a 99ª Festa da Padroeira 
Nossa Senhora do Livramen-
to, além de outras festividades 
tradicionais como a VII Cami-
nhada do Forró, o 4º Portal do 
Sertão Motofest, a 45ª Festa 
do Agricultor, o III Encontro 
de Bois e Ursos e o Aniversário 
do Coco Trupé. A prefeita Ma-
dalena Brito afirma que, ape-
sar do cenário econômico difí-
cil, continua tendo esperança 
que, este ano, seja melhor. 
“Arcoverde só tem a se orgu-
lhar de poder se mostrar com 
tanto eventos. Mesmo com as 
previsões de dias difíceis, eu 
não tenho medo dos desafios. 
Eu acredito que 2017 será me-
lhor que 2016. Nós estamos 
prontos e continuaremos na 
luta incansável por melhorias 
para nossa cidade”, garante 
Madalena.

 R
ob

so
n 

Li
m

a

As festas juninas arcoverdenses reconhecem o protagonismo das mulheres na cultura local

Secretaria de turismo pretente inaugurar o Centro Cultural em novembro deste ano

Divulgação



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 10 anos integrando a região - De 01 à 15 de Fevereiro de 2017 / Edição 15316


