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Em Serra Talhada (PE)  a Hertz  inicia  
a construção da  primeira Usina de 
Reciclagem de Lixo no Brasil.

Esta edição marca a estreia da seção 
"Por cada canto", que vai explorar em 
detalhes, todo mês, as potencialidades 
de um município diferente do Sertão. 
Para começar, vamos conhecer mais 
das características da Economia, do 
Turismo e da Cultura de Custódia. 

Caixa Econômica Federal abre agências 
duas horas mais cedo para atender aos 
beneficiários do (FGTS).

A Enoteca Luigi Pérsico, em Lagoa 
grande,  é uma incógnita para em-
presários das vitivinícolas locais.

Estudantes do IF do Sertão embarcaram para os Estados 
Unidos da América e vão estagiar na empresa Norte-ame-
ricana Amazon Prodece Network, sediada em Vineland, 
cidade localizada no estado de Nova Jersey, EUA.

Sertão entra no ritmo do Carnaval

A folia em boa parte dos municípios sertanejos está garantida. A festa em Petrolina vai contar com 28 
grupos musicais distribuídos em dois polos culturais. Em Arcoverde, a tradicional Folia dos Bois vai ani-
mar a população nos quatro dias de momo. Em Sertânia, a festa será concentrada na praça central e 
contará com atrações para todos os gostos. Um destaque especial desta edição é do Carnaval antecipa-
do de Juazeiro da Bahia, tradicionalmente realizado pelas ruas da cidade, reunindo milhares de foliões. 
Turismo > Pág .12 e 13
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Sempre na vanguar-
da dos fatos e aconte-

cimentos, o Jornal do 
Sertão coloca em suas mãos 
mais um exemplar de suas 
edições quinzenais. Buscan-
do informação e conteúdo di-
ferenciado para seus leitores, 
o Jornal do Sertão traz,  a 
partir desta edição uma série 
mensal de reportagens espe-
ciais sobre os municípios do 
Sertão pernambucano que se 
destacam pela atividade eco-
nômica, pela produção cultu-
ral e artística, e pela  valori-
zação social, além de tantos 
outros atributos de relevân-
cia. O Por Cada Canto vai 
mostrar um pouco da região 
sertaneja, e propiciar um 
incentivo para os sertanejos 
conhecerem cada vez mais o 
seu território. Nesta primei-
ra edição, O Por Cada Can-
to mostra o município de 
Custódia e as peculiaridades 
de sua economia, e  traz en-
trevistas de alguns empresá-
rios do município. A época é 
de Momo e a alegria começa 
a tomar conta das ruas. Aqui, 
trazemos uma abordagem do 
calendário carnavalesco de 
alguns  municípios do Sertão 
e mostramos que o festival 
de cores e alegria estará  ga-
rantido no tríduo momesco.  
Mas como nem tudo é car-
naval, vamos ao quotidiano. 
Em Serra Talhada, a constru-
ção de uma usina de recicla-
gem de lixo, além de resolver 
o grande  problema sanitário 
da cidade, servirá de exem-
plo para outros municípios 
que sofrem com o mesmo 
problema. Com a constru-
ção dessa usina, o municí-
pio pode tornar-se a capital 
da reciclagem no nordeste. 
Para enfrentar a seca no se-
mi-árido pernambucano, a 
Compesa está licitando obra 
de perfuração de poços como 
uma forma de  minimizar os 
efeitos da seca. O Ministério 
do Meio Ambiente (MMA), 
avalia a implantação de um 
sistema de dessanilização 
para o semi-árido pernam-
bucano. Essas e outras no-
tícias e informações fazem 
parte dessa edição.
Boa Leitura.

Fique por Dentro

Observatório JS A Essência da Liderança 
O Monge e o Executivo

"Existem livros 
em que a gente fica 

pensando: por que 
não fui eu quem es-

creveu? Assim acontece comigo 
com o livro O Monge e o Exe-
cutivo. Além da narrativa que 
prende o leitor, os conceitos de 
liderança ensinado pelo autor 
nos faz refletir e vai contra o 
que muita gente pensa e aplica 
sobre o papel de um líder.

Resumido, o livro conta 
a história fictícia de um em-
presário bem sucedido, John 
Daily, que percebe que está 
fracassando na sua vida pes-
soal e profissional, e decide se 
enclausurar por sete dias em 

um mosteiro beneditino, para 
participar de um retiro sobre 
liderança, ministrado por um 
frade, Leonard Hoffman, que já 
foi um empresário de sucesso e 
bastante influente.

O autor defende que a base 
da liderança é o servir, ou seja, 
um grande paradoxo, antes o 
bom líder era aquele que sabia 
mandar, hoje para liderar ele 
deve servir. Nesse aspecto é 
sempre bom deixar claro que 
servir é fazer o que os outros 
precisam e não o que eles que-
rem. Também que respeito e 
cuidado com as pessoas são 
virtudes indispensáveis a um 
grande líder, no século XXI, e 

que devemos.
Liderança: É a habilidade 

de influenciar pessoas para tra-
balharem entusiasticamente 
visando atingir aos objetivos 
identificados como sendo para 
o bem comum.  Nesse conceito 
atual de liderança identificamos 
quatro palavras chaves, grifa-
das. A primeira é habilidade, 
que é simplesmente uma capa-
cidade que pode ser aprendida, 
treinada e desenvolvida. A se-
gunda é influenciar, ou seja, le-
var as pessoas a fazerem o que 
desejamos.   Contemporanea-
mente entusiasmo é utilizado 
para descrever o prazer maior 
de fazer alguma coisa, ou desen-

volver alguma atividade com 
paixão e dedicação, man-
tendo o espírito ativo. E, por 
fim, bem comum, que define 
os benefícios que podem ser 
compartilhados por várias 
pessoas.  Portanto, se você 
tem dificuldade em fazer com 
que sua equipe dê o melhor 
de si no trabalho e, também, 
gostaria de se relacionar me-
lhor com sua família e seus 
amigos, convido você a jun-
tar-se ao grande número de 
pessoas que, assim como eu, 
teve a oportunidade de ler 
este best seller.
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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 Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL) de Sertânia inaugu-
rou neste mês de fevereiro,sua 
sede própria, Após 16 anos 
de fundação. A solenidade de 
inauguração contou com a pre-
sençado prefeito, Ângelo Fer-
reira, deempresários filiados, 
vereadores e os ex-presidentes 
da entidade, Eudes Barbosa e 
Madson Galindo.  Ele anun-
ciou ainda a homenagem a dois 

Uma boa oportunidade 
para entrar no mercado de 
trabalho. Estão abertas incri-
ções para cursos de Camarei-
ra, Artesanato em Material 
Reciclável e Embalagens de 
Papel em Arcoverde. A ação 
é uma parceria da Prefeitura 
de Arcoverde com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR) e será ofere-
cida nos turnos da manhã e 

O Gravatá Jazz Festival 
promete movimentar a ci-
dade nos dias do Carnaval, 
de 25 a 28. O evento con-
tará com encontro de Or-
questras de Frevo e Jazz. A 
grade é mais enxuta que as 
anteriores, mas com bas-
tante qualidade, como o 
guitarrista Nuno Mindelis, 
o saxofonista Leo Galdel-

Entre os dias 28 e 30 de 
abril, o Hospital Dom To-
más, em Petrolina, no Vale 
do São Francisco, promove-
rá seu II Congresso de On-
cologia. Como parte da pro-
gramação, a instituição abre 
inscrições no dia 06 de mar-
ço para trabalhos científicos, 
com previsão de encerra-
mento para o dia 17 do mes-

importantes empresários do 
município: José Paulo de Oli-
veira (seu Cazuza), nome dado 
ao novo edifício e, Arlindo Bar-
bosa Ramos (seu Duca), nome 
do auditório construído nas 
instalações. O ato contou com 
o show do cantor Chico Arru-
da acompanhado do filho, João 
Arruda. O novo endereço fica na 
Praça João Pereira Vale, próxi-
mo à Prefeitura, no Centro. 

da tarde. No caso do curso de 
Camareira, ao término da ca-
pacitação, os alunos estarão 
aptos a trabalhar em hotéis, 
pousadas e outros meios de 
hospedagem. Os três cursos 
serão ministrados no Cen-
tro de Inclusão, localizado 
na Avenida José Bonifácio, 
nº 603, São Cristóvão. Para 
mais informações, o telefone 
do centro é o (87) 3822-4557.

mam, a cantora america-
na Annika Chambers, Igor 
Prado Band, Rosa Marya 
Colin, Allycats, Dasta Go-
mes & The Smokin Snakes, 
Taryn Szpilman,Adriano 
Grineberg  . Para conferir 
a programação comple-
ta, acesse a fanpage www.
facebook.com/gravataja-
zzfestival.

mo mês. A seleção será feita 
por uma comissão científica 
composta por profissionais 
da Apami. Apenas inscritos 
no Congresso podem subme-
ter trabalhos. O edital e mais 
informações estão disponí-
veis na página do facebook 
do congresso no endereço: 
https://www.facebook.com/
congressodeoncologia.

Sertânia
CDL Sertânia inaugura sede própria

Arcoverde
Assistência social promove cursos

Gravatá
Jazz também tem espaço durante a folia

Petrolina
II Congresso de Oncologia no Dom Tomás
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Política

seguida, a indicação será votada 
no plenário. Após a aprovação, 
Moraes será então nomeado pelo 
presidente Temer. Caso seja 
aprovado pelo Senado, Moraes 
herdará um acervo de 7,5 mil 
processos que estavam no Ga-
binete de Teori Zavascki, com 
exceção para as ações da Lava 
Jato. Entre os documentos, 

Temer indica ministro para compor 
o Supremo Tribunal Federal
 A indicação de Alexandre de Moraes aconteceu após a definição do novo relator da 
Lava Jato, ministro Edson Fackin, em sorteio eletrônico realizado no plenário do STF

O ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Alexandre de Mo-
raes, foi indicado pelo presidente 
Michel Temer para compor o 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
Após a confirmação do nome de 
Moraes pelo Senado Federal, ele 
substituirá Teori Zavascki, morto 
em janeiro em um acidente aéreo 
no Rio de Janeiro. O anuncio ocor-
reu durante um pronunciamento 
à imprensa do porta-voz da Presi-
dência, Alexandre Parola. "As sóli-
das credenciais acadêmicas e pro-
fissionais do doutor Alexandre de 
Moraes o qualificam para as ele-
vadas responsabilidades do cargo 
de ministro da Suprema Corte do 
Brasil”, afirmou Parola. O minis-
tro será submetido à sabatina na 
Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania do Senado (CCJ), 
composta por 27 senadores. Em 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Alexandre de Moraes será sabatinado no Plenário do STF

Humberto Costa rejeita 
indicação de Ministro
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O líder do PT no Sena-
do, Humberto Costa (PE), 
disse ser “preocupante” a 
indicação do ministro da 
Justiça, Alexandre de Mo-
raes (PSDB), para compor o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). Para Humberto, a es-
colha de Moraes é “ruim para 
o País” e atende a “interesses 
políticos”. O senador afir-
mou ainda que a indicação 
de Moraes pode prejudicar 
a isenção da Suprema Cor-
te, já que o ministro é filiado 
ao PSDB desde 2015. “O mi-
nistro é filiado a um partido 
político que, inclusive, é alvo 
de investigação e faz parte 
do governo Temer, que está 
completamente comprome-
tido na Lava Jato. Não tem 
nenhum tipo de isenção para 
julgar questões importantís-
simas para o País”, afirmou 
o senador. “Como ministro, 
por mais de uma vez, Alexan-
dre de Moraes deu demons-

trações de não conseguir 
gerir a segurança pública 
brasileira. Foi assim quando 
estourou a crise penitenci-
ária, que acabou com mais 
de 100 mortes nos presídios 
brasileiros, cidades sitiadas e 
muita dor e sofrimento para 
centenas de famílias. Como 
alguém que fracassou na se-
gurança vai ser indicado para 
o Supremo?”, questionou o 
senador.

O Senador Humberto Costa criti-
ca indicação do ministro

:Lia de Paula / Agência Senado

estão a constitucionalidade da 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal e a descriminalização das 
drogas. O indicado deverá ser, 
ainda, revisor dos processos da 
Lava Jato no plenário do STF e 
ocupará a Primeira Turma. Até 
a sabatina no Senado, Moraes 
segue afastado do Ministério 
da Justiça.
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Economia

Saque do FGTS inativo facilitado
Agências abrirão duas horas mais cedo para atender aos beneficiários que queiram saber o 
saldo ou retirar dúvidas. Os saques só poderão ser realizados entre 10 de março e 14 de julho

A Caixa Econômica Fede-
ral passa a abrir suas agên-
cias duas horas mais cedo 
para atender aos benefici-
ários que queiram saber o 
saldo ou retirar dúvidas re-
ferentes ao saque do Fundo 
de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). Os saques só 
poderão ser realizados entre 
10 de março e 14 de julho. 
A Caixa também vai abrir as 
agências nos primeiros sába-
dos dos cronogramas men-
sais de pagamento, nos dias 
18 de fevereiro, 11 de março, 
13 de maio, 17 de junho e 15 
de julho.

Também será possível 
acessar o site www.caixa.gov.
br/contasinativas ou ligar 
para 0800-726-2017 para 
obter informações sobre o 
benefício. Neste canais, será 

possível saber valor, data e 
local mais convenientes para 
os saques. De acordo com a 
Caixa, os beneficiários tam-
bém podem acessar o apli-
cativo FGTS para saber se 
têm saldo em contas inativas. 
Entretanto, os saques só po-
dem ser feitos em contas que 
foram desativadas até 31 de 
dezembro de 2015.

Para receber os valores, 
os beneficiários terão quatro 
opções. Quem tem conta-
-corrente na Caixa poderá 
pedir o recebimento do cré-
dito em conta pela internet. 
Não há restrição de valores. 
Para quem tem poupança, o 
crédito em conta será feito 
automaticamente. O saque 
também poderá ser feito em 
caixas eletrônicos, desde que 
o valor não ultrapasse R$ 3 
mil. Para valores até R$ 1,5 
mil, é possível sacar o bene-

fício apenas com a senha do 
Cartão do Cidadão. Para cré-
ditos até R$ 3 mil, o saque no 
caixa eletrônico deve ser fei-
to com o Cartão do Cidadão e 
a respectiva senha. A retirada 
do FGTS inativo também pode 
ser feita em agências lotéricas 
e correspondentes Caixa Aqui, 
com a apresentação do Cartão 
Cidadão, a senha e um do-
cumento de identificação. O 
valor máximo de saque está 
limitado em R$ 3 mil. Por úl-
timo, o cidadão também pode 
retirar o dinheiro diretamen-
te nas agências bancárias. Os 
documentos necessários são o 
número de inscrição do PIS e 
o documento de identificação 
do trabalhador. É recomenda-
do levar também o compro-
vante da extinção do vínculo 
(carteira de trabalho ou termo 
de rescisão do contrato de tra-
balho).

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Sertão Esportivo

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

Faça você mesmo: transforme sua 
televisão em uma smartTV

Não é novidade que a televisão está servindo cada 
vez mais como grandes monitores com acesso a internet 
e menos para assistir a programas de TV tradicionais. 
Mas, como aproveitar o conteúdo da internet e outras 
vantagens do mundo on-line utilizando uma TV antiga, 
sem conexão à Internet e sistema operacional?

Uma forma simples e barata é utilizar cabos HDMI 
ou VGA utilizando um computador que você já tenha. 
Assim, você pode usar o notebook sempre que quiser 
navegar na Internet em uma tela grande ou optar pelo 
desktop, caso queira criar uma central de mídia fixa. 
Essa dica é muito interessante, principalmente para 
quem tem muitos gigabytes de filmes, séries e músicas 
baixados. Neste caso, o uso de um teclado ou mouse 
sem fio vai ajudar muito.

Outra forma muito legal de ter uma smartTV sem ter 
que trocar sua TV antiga, é utilizando gadgets (dispo-
sitivos eletrônicos portáteis) para tal finalidade. Existe 
uma variedade disponível no mercado brasileiro mas, 
as que mais recomendo são: ChromeCast e AppleTV.  O 
ChromeCast é muito indicado para quem utiliza smar-
tphones com sistema Android, pois além de acessar a 
internet através de sua TV, você pode também conectar 
seu celular Android e transmitir ou controlar sua TV 
através do mesmo. Já para quem tem iPhone, a reco-
mendação é o gadget AppleTV pois, como utiliza o mes-
mo sistema, neste caso o ios, você vai poder aproveitar 
mais os recursos disponíveis.

Tanto o ChromeCast como o AppleTV, não necessi-
tam de um smartphone para utilizá-los. O smartphone 
só os deixam mais interativos. A instalação é muito sim-
ples e você mesmo pode fazer. Divirta-se!

Calendário de Saque das contas inativas do FGTS

Abertura do Calendário Trabalhadores Nascidos

10 de Março Janeiro e Fevereiro

10 de Abril Março, Abril e Maio

12 de Maio Junho, Julho e Agosto

16 de Junho Setembro, Outubro e Novembro

14 de Julho Dezembro

Agências abrem duas horas mais cedo para auxiliar beneficiários
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Serra Talhada pode se tornar a 
Capital da Reciclagem do Nordeste

Nova Diretoria na Associação 
Comercial de Arcoverde

Valle Fruit constrói fábrica e 
produzirá  polpa em Petrolina

Com investimentos de 
R$ 30 milhões, A Hertz do 
Brasil Participações Ltda, 
sediada no Rio Grande do 
Sul, inicia a construção da 
sua primeira Usina de Re-
ciclagem de Lixo no Brasil. 
O local escolhido foi o mu-
nicípio de Serra Talhada, no 
Sertão do Pajeú. A empresa 
já possui operação no Uru-
guai e chega à capital do 
Xaxado como objetivo de 
tornar o município a Capital 
da Reciclagem no Nordeste, 
com expectativa de gerar 
700 empregos diretos.

Em sua fase inicial, 06 
galpões serão montados 
para abrigar unidades de 
processamento, além de 
tanques de geomembrana de 
impermeabilização do solo 
e um biodigestor com ace-
lerador de partículas. Em 
dois meses, esta etapa será 
concluída.  “A usina está em 
processo de montagem, mas 
já contamos com 30 pesso-
as trabalhando no cuidado 
com o lixo. Após o Carnaval, 
quando chegar o reator da 
usina, este número vai subir 
para 50”, explica Glaydson 
Lima, diretor comercial da 
Hertz, que está acompa-
nhando de perto a implan-
tação do empreendimento. 

A Associação Comercial 
de Arcoverde (ACA) reali-
zou neste mês cerimônia da 
posse da nova mesa direto-
ra para o biênio 2017-2018. 
Celia Rejane Vidal Maciel 
foi eleita presidente, tendo 
como  vice, Rodrigo Henri-
que Souza de Araújo. Para a 
primeira-secretaria da insti-
tuição, Wanda Maria Freire 
Queiroz foi a escolhida, se-
guida por José Wellington 
Cordeiro Maciel (2º Secre-
tário), Maria Ivone de Lima 
(1ª tesoureira) e Miguelito 
Rodrigues Almeida Junior 
(2º Tesoureiro). Na parte 
administrativa, Elidaine Al-

O município de Petroli-
na, no Vale do São Francisco, 
terá uma nova fábrica ainda 
no segundo semestre deste 
ano. O empreendimento atu-
ará na produção de polpas 
de frutas e terá mão de obra 
qualificada. A Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co da cidade firmou  parceria 
com uma  empresa inves-
tidora, a mesma,  já possui 
um terreno de 16 mil metros 
quadrados para implantação 
da indústria. 

A fábrica de polpa de fru-
tas Ice Fruit receberá o nome 
de Valle Fruit e ficará locali-
zada na  Estrada da Banana, 
zona norte do município, e 
terá como responsável pe-
las atividades o empresário 
Abdoval Gomes de Lima. De 
acordo com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-

De acordo com o prefeito 
do município,Luciano Du-
que, na segunda etapa, será 
instalada a Unidade de Pro-
cessamento de Logistica 
Reversa, responsável pela 
Reciclagem de embalagens 
industriais. Na terceira 
etapa, o objetivo será a ob-
tenção de energia a partir 
de dois mecanismos, o da 
geração de gás, com uso do 
biodigestor, e o da incinera-
ção, de materiais como lixo 
inerte e papel. A energia ge-
rada será para consumo da 
própria usina. Com relação 
à geração de empregos, den-
tro de três anos, a expectati-
va é que sejam gerados 700 
empregos diretos. "Cerca de 

Construção da Usina de Reciclagem de Lixo é resultado de parceria do governo munici-
pal com a Hertz do Brasil Ltda e conta com investimentos privados de R$ 30 milhões

90% desta mão de obra será 
de Serra Talhada, que é pre-
parada, com oferta de inú-
meros cursos, como o Sis-
tema S. Além disso, a Hertz 
promoverá ainda capacita-
ções dentro da usina", afir-
ma Duque.  E acrescenta: 
"Dentro de oito meses a usi-
na deve estar funcionando 
plenamente. Com relação a 
questão ambiental, isso será 
fantástico para Serra Talhada 
e Pernambuco. O momento é 
de alegria e angústia. Encon-
tramos uma solução e não ve-
mos a hora de vê-la concluí-
da". Segundo Faeca Melo, Se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico do município, 
a utilização dos serviços da 
usina no reaproveitamen-
to dos resíduos sólidos do 
município vai representar 
economia para os cofres pú-
blicos, já que os custos com 
lixão são altos além dos da-
nos ao meio ambiente. "A 
prefeitura fará a coleta sele-
tiva e pagará pelo processa-
mento na Usina com custos 
reduzidos", explica. Em uma 
área de 35 hectares, doada 
pelo município em regime 
de comodato, também serão 
instaladas uma indústria de 
máquinas e uma injetora de 
plásticos. A concessão é váli-
da por vinte anos. 

buquerque se elegeu direto-
ra administrativa, Nivaldo 
Sampaio, diretor de marke-
ting, Antonio Siqueira, dire-
tor de núcleos empresariais, 
Mario Paulo Souza, diretor 
de produtos e serviços e 
Maria Rosimar da Silva, di-
retora de responsabilidade 
fiscal. No Conselho Fiscal 
da Instituição para o biênio 
2017-2018, ficaram: Sérgio 
Franklin Santos Cordeiro, 
Jussara Pereira Barbosa e 
Ana Kátia Cavalcanti Luce-
na. Como suplentes, estão:  
Rodrigo Enrique Sarmento, 
Jaime Espósito Filho e Edja-
nilton Santos. 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

co do município, as obras, 
que tiveram inicio no dia 01 
de fevereiro, estão previstas 
para serem concluídas ainda 
no segundo semestre deste 
ano. “A secretaria se com-
prometeu a dar  todo apoio 
logístico para que o empreen-
dimento esteja pronto o mais 
rápido possível e comece a 
produzir. Com a fábrica pro-
duzindo podemos garantir 
mais empregos, afirma José 
Batista. A empresa foi criada 
desde 2007, em Petrolina, e 
é especializada em polpa de 
frutas e creme de açaí. E hoje, 
“Graças ao potencial da fruti-
cultura irrigada da região, ela 
está construindo sua própria 
fábrica de produção de pol-
pas e irá dobrar o número de 
funcionários, dos atuais 25 
para 50 empregos diretos, in-
formou o secretário.

Tanques de geomembrana vão impermeabilizar o solo

 Serão construídos 06 galpões para unidades de processamento

Integrantes do biênio 2017-2018 tomam posse

ACA
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Perfuração de poços para 
enfretamento da seca

Sistemas de dessalinização 
para o semiárido 

Compesa está licitando obra de perfuração de poços com investimento de R$ 54 mi-
lhões. A iniciativa tem objetivo de enfrentar os efeitos da seca que já dura seis anos

Com investimentos de 
R$ 54 milhões do Ministé-
rio da Integração Nacional, 
a Companhia Pernambucana 
de Saneamento (Compesa) 
vai perfurar 16 novos poços 
profundos no município de 
Ibimirim, no Sertão do Moxo-
tó. O processo de licitação da 
obra já está em andamento. A 
iniciativa é uma das alternati-
vas encontrada pela institui-
ção para enfrentar a seca que 
castiga o Estado há seis anos 
consecutivos. De acordo com 
a companhia, o empreendi-
mento vai dar continuidade à 
construção do Sistema Adutor 
dos Poços de Tupanatinga.

Segundo a Compesa, o Sis-
tema Adutor de Tupanatinga 
é formado por uma bateria 
de 20 poços, (destes, quatro 
já foram perfurados) e terá 
capacidade de operar uma 
vazão de 200 litros de água 
por segundo. O volume é sufi-
ciente para atender a popula-
ção de sete municípios locali-
zados no Agreste: Venturosa, 
Pedra, Buíque, Tupanatinga, 
Itaíba, Águas Belas e Iati. Al-
guns destes municípios já se 

Uma reunião realiza-
da no Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), em 
Brasília, buscou avaliar 
o Programa Água Doce 
(PAD). Na pauta do deba-
te, a implantação de siste-
mas de dessalinização em 
170 comunidades rurais 
localizadas no semiárido 
pernambucano.  A inicia-
tiva é executada pela se-
cretaria de Agricultura e 
Reforma Agrária (SARA) 
em conjunto com o MMA. 
Na ocasião, o secretário da 
pasta Nilson Mota esteve 
presente.

encontram em colapso, ten-
do seu fornecimento de água 
mantido por carros pipa. De 
acordo com a instituição, os 
poços terão, em média, 300 
metros de profundidade e irão 
extrair água do Aquífero Ta-
caratu, situado em Ibimirim e 
pertencente à Bacia Sedimen-
tar do Jatobá. O investimento 
prevê ainda a construção de 
estrada de acesso, estações de 
bombeamento e uma adutora 
de cerca de 80 km de extensão, 
que vai interligar o Sistema 
Adutor dos Poços de Tupana-
tinga à Adutora do Agreste. 

"Assim vamos conseguir ante-
cipar o uso dos trechos de tu-
bulações já assentadas da Adu-
tora do Agreste, enquanto não 
chega água da Transposição do 
Rio São Francisco", informou 
Roberto Tavares. De acordo 
com o presidente, a expectati-
va é concluir o processo de lici-
tação em dois meses, tendo em 
vista que tudo será feito dentro 
do modelo de RDC (pregão). 
A previsão é iniciar a obra no 
mês de abril e colocar o Siste-
ma Adutor dos Poços de Tupa-
natinga para operar no prazo 
de 10 meses.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Grupo se reuniu no Ministério do Meio Ambiente para falar sobre o Programa Água Doce

Divulgação

Serão investidos R$ 54 milhões em perfuração de poços profundos

marketing@jornaldosertaope.com.br

CONQUISTE mais clientes 
anunciando AQUI!

O coordenador nacio-
nal do PAD, Renato Fer-
reira, a gerente do pro-
grama, Regina Santos, os 
analistas ambientais Sa-
muel Coelho, Anderson 
Bezerra e Alexandre Saia, 
o técnico da A&S, Mar-
cos Albuquerque, também 
participaram da reunião. 
Além de Silvia Valdez, da 
Ambientalis Engenharia, 
do secretário executivo de 
Agricultura Familiar de 
Pernambuco, José Cláu-
dio Silva e do coordenador 
estadual do PAD, Bartolo-
meu Vieira.
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Estudantes sertanejos desbravam 
novos horizontes nos EUA

Univasf terá campus 
definitivo em Salgueiro

Jovens participam de estágio na Amazon Produce Network, importadora de frutas

Sair do país para estudar e 
conhecer novos horizontes é o 
sonho de muitos jovens pernam-
bucanos. Em Serra Talhada, a 
conquista deste projeto virou 
realidade em forma de estágio 
nos Estados Unidos da América. 
Neste mês, quatro estudantes do 
IF Sertão-PE embarcaram em 
busca de novas experiências na 
empresa norte-americana Ama-
zon Produce Network, sediada 
em Vineland, cidade localizada 
no estado de Nova Jersey. 

O grupo conta com partici-
pação das alunas Rafaela Santos 
(26 anos), estudante do curso su-
perior de Tecnologia em Alimen-
tos do campus Petrolina, além 
da Rayanny Alves (18 anos), do 
curso técnico de Agropecuária do 
campus Petrolina Zona Rural. Os 
alunos Eraldo Barros (25 anos), 
aluno do curso técnico de Agroin-
dústria e Albério de Sá (22 anos), 
do curso técnico de Agropecuá-
ria, ambos do campus Floresta, 
também participam do estágio 
em terras norte-americanas. 

Em sua primeira viagem in-
ternacional, a estudante Rayanny 
Alves, natural de Orocó, destacou 
como foi a primeira semana de 
estágio. "Eu estou realmente im-
pressionada. A Amazon superou 
todas as minhas expectativas, 
nunca imaginei que apenas em 

O Ministério da Educa-
ção anunciou novo investi-
mento na educação superior 
do município de Salgueiro, 
no Sertão Central, com um 
campus definitivo da Uni-
versidade Federão do Vale 
do São Francisco (Univasf). 
De acordo com o ministé-
rio, ainda este ano os alunos 
da região passarão a contar 
com mais vagas no campus 
com a criação de mais dois 
cursos. Técnicos do Minis-
tério e da Univasf vistoria-
ram prédios da região com 
objetivo de identificar um 
local provisório para a uni-
dade, além de um terreno 
para a construção do cam-
pus. Prefeitos da região, 
que integram o Consórcio 
Intermunicipal de Desen-
volvimento Sustentável do 
Sertão Central – entre eles o 
de Salgueiro, Serrita, Cedro, 
Mirandiba e o secretário de 
Governo de Verdejante tam-
bém participaram da inicia-
tiva. De acordo com Men-
donça Filho, Ministro da 
Educação, a interiorização 
do ensino superior é um dos 

poucos dias eu cresceria tanto, 
está sendo uma experiência in-
crível, esse é o lugar certo para 
aprender, crescer e ser um exce-
lente profissional", avalia. Segun-
do Eraldo Barros, que nasceu na 
zona Rural de Floresta, na fazen-
da São João do Pajeú, o estágio 
tem surpreendido. "A experiên-
cia de estar aqui está sendo me-
lhor do que eu esperava, todos se 
empenham para nos transmitir  o 
que sabem e nos ensinar coisas 
novas. Tem sido uma experiência 
única", destaca o aluno. O foco 
dos alunos é aprimorar ao má-
ximo seus conhecimentos para 
quando retornar, poder aplicar 
no mercado. É o que garante Al-
bério de Sá, natural de Belém de 
São Francisco. "Tem sido uma 

grande experiência estar aqui, 
eu imaginava que o estágio seria 
como qualquer outro, mas não. 
Aqui não se forma um estagiário, 
mas sim grandes profissionais, 
cidadãos do mundo, prontos 
para atuar na área agronômica". 
A aluna Rafaela Santos detalhou 
como foi o primeiro contato com 
a empresa. "A primeira semana 
de estágio tem sido bastante pro-
dutiva, em apenas cinco dias de 
treinamento aprendemos bas-
tante sobre pós colheita e como 
ser uma equipe, um time. Aqui 
na Amazon não somos vários 
estagiários, somos uma equipe e 
estamos vendo como isso funcio-
na na prática. Fomos muito bem 
recebidos pela equipe que tem se 
mostrado disposta a nos passar 
todo conhecimento que já foi ad-
quirido por eles", afirma a aluna.
Os alunos estão inseridos em um 
programa que vai ter a duração 
dois anos. " Estamos muito gratos 
pela oportunidade de estar aqui 
e por todo aprendizado, sabemos 
que o caminho vai ser longo e que 
temos muita coisa a aprender, mas 
o importante já temos: a vonta-
de de nos tornarmos excelentes 
profissionais. Tornamos público o 
nosso agradecimento ao Instituto 
Federal, à empresa Amazon Pro-
duce, representada pelo diretor de 
operações, Glauber Silva, e a toda 
sua equipe. Me sinto verdadeira-
mente feliz por estar fazendo parte 
dessa equipe, todos os dias somos 
motivados a ser o melhor que po-
demos e nunca parar de aprender", 
conclui Rafaela Santos.

Alunos prontos para embarcar rumo aos EUA, ao lado do coordenador Marcos Massuti

Divulgação/IF-Sertão

Antes do embarque, o coordenador Marcos Masutti deu últimas orientações aos alunos Mendonça Filho anunciou nova unidade para Salgueiro

Educação

seus compromissos. "Esta-
mos trabalhando para ofere-
cer aos pernambucanos, em 
especial aos jovens do Ser-
tão, mais acesso à universi-
dade pública. O campus da 
Univasf em Salgueiro será 
realidade. Vamos começar 
com o campus provisório 
e seguir trabalhando para 
viabilizar a obra definitiva”, 
afirmou. Os cursos ofere-
cidos na unidade de Sal-
gueiro serão de Engenha-
ria de Produção e Ciências 
da Computação. De acordo 
com o Ministéio, a Univasf 
tem recebido investimentos 
do órgão. Em 2016, recebeu 
quase R$ 55 milhões para 
custeio e obras. Deste total, 
R$ 2 milhões foram destina-
dos para a Policlínica - Es-
cola do Campus Petrolina. 
Outros R$ 2 milhões foram 
aportados para manutenção 
do Programa Nacional de 
Assistência Estudantil, que 
beneficia estudantes de bai-
xa renda com Bolsa Perma-
nência, Auxílio Transporte, 
Auxílio Moradia e Residência 
Estudantil da Univasf. 

Valter Campanato_agência Brasil

Ascom/ IF-Sertão PE
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Passando por Custódia

Custódia revela potencialidades e 
pode se tornar um distrito industrial 
Buscando inovação e conteúdo diferenciado para seus leitores, o Jornal do Sertão traz, a partir 
desta edição, uma série mensal de reportagens especiais sobre municípios do Sertão de Per-
nambuco que se destacam pela atividade econômica, pela produção cultural, pela valorização 
social, além de tantos outros temas de relevância. O Por Cada Canto vai mostrar um pouco da 
região, incentivando os sertanejos a conhecerem cada vez mais o seu território.

Localizada às margens da 
BR 232 no  Sertão pernam-
bucano, Custódia é passagem 
obrigatória de todo viajan-
te. Localizada a  330km da 
capital,  entre as cidades de 
Arcoverde e Varzinha e com 
uma população de 36.000 ha-
bitantes, a cidade se destaca 
e é conhecida por abrigar a 
Indústria de Dôces Tambaú,  
um cartão de visitas da re-
gião. Nela, você vai encontrar 
o Hotel Macambira, ponto 
de passagem e parada quase 
obrigatória para o descanso 
dos viajantes. Os doces pro-
duzidos localmente abriram 
espaço para uma verdadeira 
indústria alimentícia da qual 
Pernambuco inteiro deve se 
orgulhar e que estampa as 

prateleiras do comércio da 
pequena cidade de pouco 
mais de 36 mil habitantes. A 
marca, no entanto, é reconhe-
cida nacionalmente. Trata-se 
da originalmente sertaneja 
Tambaú Alimentos, que com 
55 anos de história, movi-
menta a economia da região, 
oferecendo cerca de 60 tipos 
de produtos na linha de ato-
matados, condimentos, mo-
lhos e, é claro, o carro-chefe: 
os doces. 

Hugo Gonçalves, que hoje 
é diretor presidente da em-
presa, conta com orgulho a 
história do seu atual negó-
cio que se confunde com a 
da sua família, já que a in-
dústria foi fundada pelo pai 
dele, seu Gerson Gonçalves. 
“A empresa foi criada pelo 

meu pai, que havia saído da-
qui para investir nos doces 
em Campina Grande, mas, 
após três anos, já estava de 
volta. Afinal aqui, no Vale do 
Moxotó e Pajeú, era a região 
que mais produzia goiaba”, 
explicou.

Anos depois, a vocação 
doceira se aliou ao mercado 
de tomates e, com uma visão 
empreendedora, seu Gerson 
passou a investir em novos 
produtos, como extrato de 
tomate e ketchup. “Essa é 
uma linha muito significa-
tiva. Hoje, os atomatados 
representam aproximada-
mente 60% do faturamento 
da empresa”, contou. O jogo 
“virou” e foi retirado o rótu-
lo de apenas uma indústria 
doceira. Há 17 anos, desde 
o falecimento do pai, Hugo 
tomou as rédeas da empre-
sa, com o apoio do seu irmão 
administrador, atual diretor 
financeiro, e da família. O 
bacharel em Direito, no en-
tanto, já vinha dividindo o 
comando da Tambaú com o 
pai há 10 anos.

Sobre a contribuição para 
o fortalecimento da eco-
nomia do município, Hugo 
lembra que, atualmente, a 
Tambaú emprega em torno 
de 400 pessoas na sua fábri-
ca, dando sempre preferên-

cia à mão de obra local, que 
hoje se especializa nas facul-
dades das cidades próximas. 
“Além dessa quantidade de 
funcionários empregados, 
temos os fornecedores de 
matéria-prima e colabora-
dores indiretos, trabalhando 
em todo o processo. Em nos-
sos profissionais, investimos 
também em capacitação”, 
informou. Mas o empresário 
não poderia deixar de recor-
dar as dificuldades inerentes 
ao período de estiagem no 
Sertão pernambucano. “Es-
pecialmente, de cinco anos 
para cá, os especialistas afir-
mam que é a pior seca dos 
últimos 80 anos”, justificou. 
A empresa é hoje abastecida 
por quatro poços, sendo que 
dois deles encontram-se se-
cos. É necessário comprar 
água por meio de carro-pipa, 
um gasto inesperado. “Não 
me lembrava da última vez 
que havíamos tido essa des-
pesa com água”, lamentou. 
Com a finalização das obras 
da Transposição do Rio São 
Francisco, e chegada d’àgua 
ao município, o empresário 
acredita que a população po-
derá viver um novo momen-
to. Mesmo em meio a um 
cenário de crise, potenciali-
zada na região pela estiagem, 
a Tambaú Alimentos con-

Kamilla Nunes

Diretor Presidente Hugo Gonçalves, grupo Tambaú alimentos

segue manter números que 
impressionam e um ritmo de 
crescimento invejável. Ainda 
em 2015, a empresa cresceu 
18% em relação ao ano ante-
rior. No ano passado (2016), 
o crescimento foi de 12%, 
mantendo uma curva acima 
da inflação.  “A expectativa 
para este ano, anunciada du-
rante a Convenção de Ven-
das com a equipe do Norte 
e Nordeste, é de 15%”, reve-
lou. A matéria-prima, hoje, 
vem de diversas localidades: 
a goiaba, do Vale do São Fran-
cisco; a banana, do Rio Grande 
do Norte e da Bahia; e o con-
centrado de tomate, que vinha 
de Goiás e Minas Gerais, está 
sendo importado do Peru e do 
Chile, por meio de um câmbio 
mais favorável. O projeto mais 
recente da marca trata-se de 
uma nova linha de azeitonas 
em conserva, após cerca de 
um ano de estudo de viabili-
dade. Para o futuro próximo, 
já neste primeiro semestre, 
Hugo vai atender aos pedidos 
da clientela e apostar em um 
produto novo: a maionese, di-
versificando, assim, seu mix. A 
empresa espera chegar, daqui 
a dois anos, ao Centro-oeste, 
com uma unidade processado-
ra de tomates, seguindo uma 
tendência das grandes indús-
trias brasileiras. 

Hélida Enes
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Indústria farmacêutica tecnológica 
tem nome em Custódia

Atan Distribuidor De Custódia para todo o Nordeste

A IMEC Indústria Far-
macêutica fortalece a vo-
cação industrial que tem 
o município de Custódia. 
Sendo uma das três em Per-
nambuco, que hoje estão 
certificadas para produção 
de medicamentos, a em-
presa se destaca com mais 
de 16 tipos de medicamen-
tos na sua linha que tem  19 
anos de mercado. O dire-
tor administrativo, Djalma 
Bezerra, também trabalha 
ao lado do pai, dono deste 
sonho que se tornou reali-
dade e, atualmente, conta 
com quase 200 pessoas na 
produção de remédios só-
lidos e líquidos. Garante o 
empresário que os insumos 
são adquiridos no comér-
cio local. “O IMEC propor-
cionou para a população 
de Custódia oportunidade 
e geração de empregos. O 
jovem que se forma em Far-
mácia, por exemplo, em al-

gum município vizinho, na 
região, pode voltar à cidade 
natal e tem onde trabalhar”, 
explicou. Já a atuação da 
empresa é nacional. “Parti-
cipamos de licitações. Nos-
so carro-chefe atual é o AAS 
infantil. Estamos em 70% 
das prefeituras do Brasil”, 
contou. Oitenta por cento 

da produção vai para a rede 
hospitalar pública e 20%, 
para farmácias. A expectati-
va para o futuro é lançar 10 
novos produtos, por ano. E 
se tornar, em 2020, a maior 
indústria farmacêutica do 
Estado, mais que dobrando 
a geração de emprego em 
cinco anos.

O diretor comercial, Sebas-
tião Atanael Rezende, que atua 
com as Lojas Atan há 19 anos, 
e com o Atan Distribuidor há 7 
anos, confirma a vocação em-
preendedora do custodiense. 
“Começamos com o varejo, mas 
nosso foco hoje é a distribuição 
para outras lojas de Pernambu-
co e de outros Estados, como 
Bahia, Piauí e Paraíba. Apesar 
do atual cenário econômico des-
favorável, nossa empresa vem 
aumentando suas perspectivas 
econômicas. Com isso, sentimos 
a necessidade de buscar maio-
res incentivos e alcançar  novos 
mercados. E para manter o cres-
cimento, estamos implantando 
uma nova operação (centro de 

distribuição) em Campina Gran-
de (PB), para atender o próprio 
Estado paraibano e aos Esta-
dos do Ceará,  Alagoas e do Rio 
Grande do Norte”, acrescenta.
Atualmente a empresa distri-

Segundo o secretário de Ad-
ministração do município, Sálvio 
Amorim, o histórico do desenvol-
vimento econômico da cidade é 
baseado na agricultura de subsis-
tência e na pecuária, com peque-
nos produtores de gado e desta-
que para a caprino e ovinocultura. 
“Mas o longo período de estiagem 
tem prejudicado muito o rebanho 
e a produção do homem do cam-
po”, lamentou. A contribuição da 
indústria, para Sálvio, tem sido a 
“salvação” para a economia local 
e para a população do município. 
“Assim também tem sido com o 
comércio. A cidade tem uma lo-
calização privilegiada, às margens 
de uma BR, e é o centro da região 
do Moxotó. A movimentação de 
pessoas facilita o comércio”, com-
para. De acordo com o secretário, 
a Prefeitura tem, em seu plano 
de governo, a proposta da cons-
trução de um distrito industrial e 
comercial, em um terreno que já 
pertence ao poder municipal. “É 
uma área de 40 hectares à mar-
gem da BR, onde queremos cons-

truir esse polo, para instalar novas 
empresas na cidade”, apresentou. 
Além disso, Sálvio se lembrou 
também da iniciativa do governo 
em pavimentar a PE-310, que liga 
o município à região do Pajeú. 
Uma das preocupações do atual 
governo, segundo o secretário, é 
também a educação do município. 
Pensando nisso, já foi solicitada a 
instalação de um Instituto Federal, 
em Custódia, assim como de uma 
Escola Técnica, minimizando o 
problema da falta de capacitação 
profissional do jovem. 

bui toda linha de produtos da 
Arno, Mondial, Gama, Mul-
tilaser, e Bedin), entre outras 
marcas. Hoje, a empresa em-
prega cerca de 60 pessoas do 
município, e está ampliando os 
horizontes para os colaborado-
res que trabalham no processo 
de distribuição, com vendas in-
terna e externa, aí, esse núme-
ro mais que dobra, chegando a 
130 profissionais diretos. Além 
disso, ele é sócio diretor da R2 
Incorporadora, especializada 
em loteamentos e condomínios 
que, emparceria com a Unni 
Engenharia e a Fronte Imóveis 
geram juntas mais de 500 em-
pregos em empreendimentos 
pelo Nordeste.

Governo municipal almeja 
um Distrito Industrial

Câmara apoia o crescimento do município

Diretor Comercial, Djalma Bezerra  e o presidente, Gilson Castelo Branco

Presidente  da  Câmara Fábio Medeiros

Salvio Francisco de Amorim - Secretá-
rio de administração de Custódia

O presidente da Câmara de 
Vereadores de Custódia, Fábio 
Medeiros, o "neguinho", que 
está no quarto mandato, acredi-
ta que a unidade entre os verea-
dores pode fazer a diferença no 
desenvolvimento do município, 
junto a prefeitura. “Por exem-
plo, estamos criando um projeto 
para construção de um departa-
mento que cuide da energia elé-
trica e da iluminação pública do 
município. Agora, a população 
vai ter a quem se dirigir e fazer 
reclamações”, informou. A Pre-
feitura delegou aos vereadores 
que analisassem essa situação, 
já que a cidade estava às escu-
ras e não tinha local para fazer 
denúncias, segundo o presiden-

te. De acordo com Neguinho, a 
qualificação dos profissionais de 
Custódia também será um pon-
to de atenção no cotidiano dos 
projetos do Poder Legislativo e 
de todos os vereadores.

Sebastião Atanael Rezende, Di-
retor comercial

Hélida Enes

Hélida Enes
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Brenda Emanuella Carvalho Silva, Danilo Ferreira Cavalcante e Amanda Oliveira de Paula, inte-
grantes da comissão de formatura, com o cantor de forró universitário Iohannes em Petrolina/PE.

Os empresários Renzo Carvalho e Laise Oliveira recebendo o diretor do Jornal do Sertão Antônio 
José e a gerente de marketing Hélida Enes na inauguração de sua clínica de estética em Petrolina/PE.

O blogueiro Carlos Britto com a família a esposa Auxiliadora e 
os filhos Milena e Vitor curtindo merecidas férias em Los Ange-
les nos Estados Unidos.

Equipe do espetáculo infantil 'Chico e Flor' que foi premiada 
no festival 23° Janeiro de Grandes Espetáculos no Recife/PE, 
na foto: Leticia Rodriigues, Juliene Moura, Camila Rodrigues, 
Deborah Harummy, Antonio Veronaldo Martins e Cris Crispim.

A FERA SERTANE-
JA VOLTOU! O vice-
-presidente Márcio 
Mathias, o técnico 
Jorge Andrade e o 
presidente Cirineu 
Ribeiro na coletiva 
de imprensa do Pe-
trolina Social Fute-
bol Clube em Petro-
lina/PE.

***

***

A data de realização do festival de música san franciscano, 
edição 2017, será nos dias 24 e 25 de março de 2017 no Centro 
de Cultura João Gilberto em Juazeiro/BA.

Festival Umbuzada Sonora
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Empresários questionam operação 
de Enoteca em Lagoa Grande
Empresários e representantes de entidades ligadas ao setor não recebem informações sobre 
o funcionamento do local, que tem previsão de entrega para novembro deste ano

Apesar da expectativa 
pela entrega da Enoteca 
Luigi Pérsico, localizada em 
Lagoa Grande, no Vale do 
São Francisco, o funciona-
mento e a operacionaliza-
ção ainda é uma incógnita 
para empresários das vitivi-
nícolas locais. O projeto da 
instituição foi criado para 
fomentar o enoturismo do 
município e da região que 
foi lançado em agosto de 
2016 pelo Governo de Per-
nambuco. O prédio, que 
já existia, encontra-se em 
obras há meses e tem pre-
visão de ser concluído em 
novembro de 2017. 

O empresário da Boti-
celli José Gualberto Almei-
da, também presidente do 
Instituto de Vinhos do Vale 
do São Francisco (Vinho-
vasf), critica a falta de in-
formações sobre o funciona-
mento da Enoteca por parte 
do Governo.  "O importante 
não é entregar um prédio. O 
importante é fazer operar a 
instituição da Enoteca. Eu 
acho que ela é má localizada 
e também acho que o custo 
será muito alto para operar. 
Isto é algo que nós disse-
mos desde o início", pontua 
Gualberto. 

O município integra o 
Polo Vitivinícola do Vale 
do São Francisco, que re-
úne sete vinícolas entre o 
Sertão de Pernambuco e o 

Norte da Bahia. O vale vem 
se destacando como mode-
lo de desenvolvimento para 
o Nordeste e também pelo 
enoturismo. "A movimen-
tação é tradicionalmente 
grande. Uma instituição 
como a Enoteca alavanca-
ria o turismo, sem dúvidas, 
mas tem que ser muito bem 
instalada e mobiliada. Com 
bons softwares e equipe 
treinada. É um grande apa-
rato que precisa ser mui-
to bem operado", destaca 
Gualberto. 

Segundo Gualberto, a 
prefeitura do município 
não suporta a manutenção 
de um empreendimento 
como este. O empresário 
faz ressalvas sobre o pro-
jeto, mas não esconde seu 
compromisso com o muni-
cípio. "Estou esperançoso, 

mas temeroso. Eu acredito 
que nosso prefeito é mui-
to ativo, muito dinâmico, e 
acredito que ele empenhará 
os melhores esforços para 
executar isto. De qualquer 
maneira, vamos apoiar no 
que for necessário", afirma. 

Outro ponto que preocu-
pa o empresariado é a falta 
de estrutura na cidade para 
receber os turistas. Segundo 
o presidente da vinícola Rio 
Sol, André Arruda, a falta de 
equipamentos básicos para 
atender os visitantes levou 
a empresa a construir tudo 
dentro da vinícola. "A Rio 
Sol tem tudo dentro da viní-
cola. Fizemos restaurante, 
passeio de barco, banheiros. 
Como a cidade não dá, nós 
fizemos. E o movimento é 
muito bom o ano todo", des-
taca André. 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

José Gualberto,  presidente da Vinhovasf,  está preocupado com 
operacionalização do empreendimento turíst ico da cidade

Fenagri

OS

 

ADVO

GADOS DO BRASIL

presente no Interior

Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE)
Endereço: Rua Rui Calaça, 54 - Espinheiro/Recife/PE - 
CEP: 52.020-110 | Telefones: (81) 3223.0902 / 3231.4121
www.caape.org.br / Facebook CAAPE.Oficial / Instagram caape_oab

Diretoria da CAAPE em reunião ordinária, projetando novas ações e 
assinando novos convênios

Benefícios para a advocacia do 
interior serão ampliados

Ampliar ainda mais as ações no interior do Estado é a meta 
da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernam-
buco (CAAPE), em seu segundo ano de gestão. Neste sentido, 
uma série de atividades está sendo programada.

“Tudo para contemplar a advocacia interiorana, que paga a 
mesma anuidade e, às vezes, até por conta da distância geográ-
fica, não tem acesso aos mesmos serviços ofertados à advocacia 
da capital”, frisa o presidente da CAAPE, Bruno Baptista. Ele 
ressalta, ainda, que se em 2016, o cronograma já foi intenso, 
em 2017, a proposta é intensificar. 

Para tanto, ao longo do ano, a CAAPE deverá apoiar even-
tos esportivos; realizar campanhas de promoção da saúde e do 
bem-estar; auxiliar nas reformas e inaugurações de salas de ad-
vogados, parlatórios, sedes das Subseccionais e estacionamen-
tos; bem como aumentar o número de empresas conveniadas, 
ofertando um maior número de produtos e serviços com des-
contos especiais.

Vale destacar que um marco dentro da proposta de ampliar 
a interiorização das atividades foi a posse, em 2016, dos repre-
sentantes da CAAPE nas 25 Subseccionais da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) em todo o Estado. “Aliados ao exército 
de voluntários que trabalham em prol da advocacia pernambu-
cana, os representantes atuam como elo direto entre os advoga-
dos do interior e a CAAPE”, observa Bruno Baptista.
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Carnaval do Sertão 2017

Folia dos Bois garante alegria 
com 24 troças em Arcoverde

Carnaval de rua ganha destaque em Sertânia

Baile Azul e Branco  movimenta Arcoverde

Mistura de ritmos anima Salgueiro

Durante os quatro dias de 
momo, a Folia dos Bois atrai os 
foliões de Arcoverde e região 
Cidade de entrada no Sertão 
pernambucano, Arcoverde  
conta com vários focos de fo-
lia distribuídos pelo municí-
pio. De acordo com a Prefei-
tura, este ano, serão 24 troças 
animando carnaval com seus 
desfiles. . Desde 1950 a cida-
de recebe apresentações, e por 

O tradicional Baile Azul 
e Branco do Sesc Arcoverde 
promete movimentar a cida-
de do Sertão pernambucano. 
A festa, que é bastante espe-
rada pela população, já faz 
parte do calendário local. A 
atração do baile será a Or-
questra Perfil e o ponto alto 
da noite será o Concurso de 
Fantasias, que vai  premiar os 

isso recebeu o nome “Carnaval 
Folia dos Bois” como forma de 
resgatar as tradições. Para cur-
tir ainda mais o momento e o 
local, a dica é ir além das atra-
ções carnavalescas e procurar 
conhecer os atrativos turísticos 
como o Cinema Rio Branco, o 
Santuário da Divina Misericór-
dia e Alto do Cruzeiro, este últi-
mo com uma visão panorâmica 
parcial da cidade.

participantes. A organização 
da festa entende que alguns 
não gostam de se fantasiar, 
por isso motiva a entrarem 
no clima se vestindo com as 
cores da festa, azul e branco. 
O baile acontece no sábado 
(18), à partir das 22h, na Rua 
Capitão Arlindo Pacheco, 
264, Centro. Os ingressos são 
vendidos no local.

Com objetivo de agradar 
a todos os foliões, a Prefei-
tura de Sertânia incorpo-
ra neste Carnaval todos os 
ritmos em um só espaço, a 
Praça de Eventos Olavo Si-
queira. Os festejos iniciam 
no Sábado de Zé Pereira 
(25), às 22h, com apresenta-
ção de show do artista ser-
taniense César Amaral e em 
seguida, apresentação do 
Grupo de Percussão Patusco 
encerra a noite. No domingo 
(26), a vez é da criançada, à 
partir das 16h30. Os peque-
nos são convidados a vestir 
suas fantasias para brincar 
ao som da banda A Barka 
Maluka, com uma série de 
sucessos infantis em ritmo 
de Frevo. À noite, a Orques-
tra Super Oara e a Banda 

Mais de 20 atrações pro-
metem agitar Salgueiro duran-
te os quatro dias de Carnaval. 
Entre as principais atrações, 
está a dupla jovem Maiara 
e Maraisa, com os sucessos 

DiBôa animam o público 
jovem. Para não perder o 
embalo da folia, na segunda 
(27), às 17h, as bandas  Far-
ra do Imperador e Marreta 

You Planeta, agitam  a noite. 
Na Terça-feira (28), às 17h, 
Ramon Schnayder, Farra de 
Boy e Opera Banda Show en-
cerram a programação. 

Programação
Sábado - 25/02 (22h) Abertura, César Amaral e o Fole na Folia, Patusco

Domingo - 26/02 (16h30) Matinê infantil: A Barca Maluka, Orquestra Super Oara, Banda DiBôa

Segunda - 27/02 (17h) Farra do Imperador, César Amaral e o Fole na Folia, Marreta You Planeta

Terça - 28/02 (17h) Ramon Schnayder, Farra de Boy, Opera Banda Show

Serviço 

Carnaval de Sertânia 2017

Local: Praça de Eventos Olavo Siqueira

De 25 a 28 de fevereiro

já conhecidos pelo público, 
"10%", "Medo Bobo" e "Você 
faz falta aqui". Também vão 
se apresentar  os cantores Ge-
raldinho Lins e Gabriel Diniz. 
A festa também vai ser ani-

mada pelas  Bandas  Swinga 
Brasil, Banda Barca Maluka, 
além do Trio Tarcísio Black,  
juntamente  com a Orquestra 
Cultura Pernambucana, e  do 
Maestro Forró e Tayron. 

  

A festa é concentrada na Praça de Eventos Olavo Siqueira, no Centro

Maestro Forró, uma das atrações do carnaval de Salgueiro
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A Folia de Bois é uma grande tradição arcoverdense
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Carnaval do Sertão 2017

Máscaras carnavalescas 
com material reciclado

Indispensáveis para quem 
vai brincar o Carnaval. As 
máscaras já faz parte da tradi-
ção na folia de Momo. Usadas 
com cores e brilho, elas confe-
rem um toque personalizado 
de  beleza e alegria  à qualquer 
folião. Pensando em incenti-
var o hábito de cuidar do meio 
ambiente e ensinar a reciclar 
materiais, a Casa Verde da 
Compesa, em Arcoverde, no 
Sertão de Pernambuco,  está 
promovendo oficinas gratui-
tas, para ensinar as pessoas  
como confeccionar máscaras 
com materiais encontrados fa-
cilmente em casa. 

 De acordo com a Compe-
sa, já foram realizadas duas 
oficinas de máscaras susten-
táveis,  abertas ao público em 
geral. A previsão é de que até 
o Carnaval  aconteçam mais 
três.  As máscaras  são pro-
duzidas a partir da utilização 
de  materiais  encontrados em 
casa,  que normalmente se-
riam descartados, como caixa 

de papelão ou prato descar-
tável. Se junta a esse material 
tinta guache, lantejoulas, pur-
purina, cola branca ou colori-
da e palito de churrasco. Para 
a coordenadora da Casa Ver-
de, Carmem Tavares, a oficina 
é uma oportunidade para  o 
folião confeccionar as másca-
ras de acordo com o seu gosto, 
além de trazer economia para 
o bolso. “ Unir os festejos de 
Momo à produtos  ecologica-
mente sustentável, é o que as 
oficinas propõem para mu-
dança de hábito em relação 
ao lixo que produzimos, com 
o reaproveitamento de ma-
teriais recicláveis", afirma a 
coordenadora da Casa Verde, 
Carmem Tavares. A Casa 
Verde Compesa fica locali-
zada na rua Augusto Caval-
canti, 512, Centro – Arco-
verde (PE), próximo ao Tiro 
de Guerra. Os interessados 
em participar das oficinas 
devem ligar para o número 
(87) 3822-5370.

Carnaval de Petrolina dá 
destaque à Cultura regional

O município de Petro-
lina, no Vale do São Fran-
cisco, será um dos polos 
oficiais do Carnaval de Per-
nambuco, com folia entre 
25 e 28 deste mês. A pro-
gramação da festa popular 
sertaneja será protagoni-
zada por artistas regionais, 
orquestras de frevo, além de 
contar com dois polos cultu-
rais, um localizado na Praça 
21 de Setembro e outro na 
orla fluvial.   

Nos dois pontos de folia 
haverá apresentação de or-
questras e atrações, totali-
zando 28 grupos musicais. 
No Polo Orla, entre as prin-
cipais atrações, estão Ge-
raldo Azevedo, André Rio e 
a banda Araketu. A energia 
e a tradição do Frevo irão 
tomar conta da Praça 21 
de Setembro,  do Centro. A 
programação ainda conta-
rá com  bandinhas, blocos, 
fanfarras e orquestras de 
chão circulando pela área 
central da cidade nas quatro 
noites de folia.   

"Mesmo com toda a si-
tuação financeira precária 
que herdamos, fizemos um 
grande esforço com o apoio 
de parceiros da iniciativa 
privada e do Governo do Es-
tado para custear os quatro 

dias de festa. É importante 
reforçar que mais de 90% 
das atrações é composta por 
artistas da região. Estamos, 
portanto, valorizando nossa 
gente, nossa cultura e nosso 
Carnaval", destaca o prefei-
to de Petrolina Miguel Co-
elho. De acordo com a Pre-
feitura de Petrolina, a festa 
conta com R$ 300 mil do 
governo municipal, R$ 300 
mil do Governo do Estado, 
além de patrocínios priva-
dos da cervejaria Skol e da 
Pitú, garantindo mais R$ 
100 mil de apoio cultural.   

  
Homenagem

A Prefeitura anuncia 
também a homenageada 

do Carnaval de Petrolina, 
a professora Déa Carvalho, 
eleita pela comissão da Se-
cretaria de Cultura para a 
receber a honraria. Petroli-
nense é  apaixonada por car-
naval, Déa trabalhou duran-
te 30 anos na Prefeitura de 
Petrolina, onde atuou como 
diretora de Cultura, Turismo 
e Esportes. A homenageada 
também contribuiu com a 
realização de festas impor-
tantes na cidade e esteve à 
frente de 18 edições do tra-
dicional Baile Municipal e 
concursos de fantasias. Atu-
almente, Déa Raquel desen-
volve um trabalho como dire-
tora social da Sociedade 21 de 
Setembro, no município.  

Confira a programação do Carnaval de Petrolina 2017:  

Polo Orla (19h às 3h)  
Sábado (25): Antony Sandey, Orquestra Frevo Premier, Ana Costa e Geraldo Azevedo  
Domingo (26): Fabiana Santiago, Gueber Pereira, Jonathan Araújo e André Rio 
Segunda (27): Dubaia, Fernando Junior, Sem Radar e Thiago Carvalho 
Terça (28): Matingueiros, Super Banda, Trio Granah e Araketu  

Polo 21 de Setembro (18h às 0h30)  
Sábado (25): Orquestra de Frevo Visão Musical e Orquestra de Frevo Skalla Musical  
Domingo (26): Orquestra de Frevo Novo Skema e Orquestra de Frevo Joãozinho Maravilha  
Segunda (27): Orquestra de Frevo Novo Skema e Orquestra Joãozinho Maravilha  
Terça (28): Orquestra de Frevo Skalla Musical e Orquestra de Frevo Aquarela 
 
Programação dos cortejos/orquestras de chão no Centro (a partir das 18h) 
Sábado (25): Orquestra de Frevo D Batuki e Bandinha do Chicão 
Domingo (26): Orquestra de Frevo do Bolinha e Orquestra de Frevo Serpente Imperial 
Segunda (27): Orquestra de Frevo Metais de Ouro e Bandinha do Chicão 
Terça (28): Orquestra de Frevo Levanta a Poeira e Orquestra de Frevo A Rebarba 
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Miguel Coelho destacou que mais de 90% das atrações é composta por artistas da região
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Por  Bel Wanderley
Gastróloga

Novos Sabores

Gelatina saudável e gostosa

Hoje em dia com o aumento da preocupação com nossa 
saúde vamos pensando sobre alguns alimentos que nunca sou-
bemos de que realmente eles eram feitos. Um destes é a ino-
cente gelatina, presente praticamente na infância de todos nós. 
Quem não gosta de uma gelatina gostosa e geladinha? O pro-
blema é que a gelatina tradicional é de origem animal e obtida 
por meio da fervura de ossos, tendões, pele e restos de animais 
que são mortos nos abatedouros, geralmente de bois e porcos. 
Além disto, as gelatinas coloridas contém uma grande quanti-
dade de corantes, açúcares e conservantes e químicas que po-
dem gerar problemas de saúde no futuro.

Mas graças ao conhecimento de outros alimentos, temos 
uma opção que fica muito melhor do que a gelatina tradicional e 
que pode ser utilizada para vários preparos, tanto doces quanto 
salgados: o agár agár. Ele é extraído de algas, muito comum na 
alimentação oriental, basicamente composto de fibras (mais de 
90% dela) e que praticamente não tem calorias. Normalmente, 
é comercializado em pó e basta misturar na água e levar ao fogo 
deixando ferver por alguns poucos minutos. Depois é só utilizar 
nas receitas e nem precisa de refrigeração. Além disso, ele tem 
o poder de gelatinizar dez vezes mais que a gelatina de origem 
animal. Esse ingrediente é um pouco mais caro mas, tem mais 
benefícios à saúde, além de render muito bem. Pode ser encon-
trada em lojas de produtos naturais e orientais. 

Então ai vai uma opção muito mais gostosa e saudável para 
nossas crianças: a gelatina de fruta! Basta misturar com o suco 
de frutas preferido, de preferência bem concentrado. Sugiro 
optar por frutas com sabor mais forte, como laranja, uva, bana-
na e abacate. Além disso, você pode aproveitar qualquer receita 
que vá a gelatina tradicional, para colocar ela. Pode tentar mu-
dar a textura de um doce de fruta também. O sabor é, obvia-
mente, muito diferente da gelatina tradicional que conhecemos 
mas, é uma sugestão de troca saudável e que você pode obter 
sabores muito mais refinados do que as opções já prontas.

Espero que tenham gostado e até a próxima!

Juazeiro anima foliões em 
Carnaval antecipado
Festa contou com uma verdadeira mistura de ritmos, levando o tradicional axé 
baiano de Márcio Victor e Psirico e músicas sertanejas pelas ruas da cidade

O último dia de carnaval 
antecipado de Juazeiro foi 
marcado por uma mistura 
de ritmos que trouxe desde 
o tradicional axé até o ser-
tanejo universitário. Na noi-
te deste domingo (12) uma 
multidão acompanhou os 
trios e não queria ver o final 
da festa que mais uma vez 
marcou o início do carnaval 
na Bahia.

A festa começou à tar-
de com o tradicional blo-
co infantil Pimentinha e a 
garotada invadiu a Adolfo 
Viana com muita animação 
e cores. A cantora Simoni 
trouxe para a avenida suces-
sos conhecidos da época do 
Balão Mágico e não deixou 
ninguém parado.  Seguindo 
a programação, “Os Tropica-
listas” vieram homenagean-
do os 50 anos da Tropicália 
com Missinho e vários con-
vidados e tocaram músicas 
que fizeram o público recor-
dar antigos carnavais. O ser-
tanejo Gabriel Diniz arras-
tou público fiel atrás do trio 
elétrico e não faltou forró 
com Targino Gondim.

O público aprovou a di-
versidade de gêneros musi-
cais. “Carnaval é isso, é essa 
mistura que agrada a todos 

os gostos. Juazeiro mais 
uma vez mostra que tem um 
carnaval tradicional e mes-
mo assim, consegue trazer 
inovações que são sempre 
bem-vindas”, destacou o 
professor José dos Santos.

A noite não podia ter-
minar sem o arrastão da 
pipoca com Márcio Victor 
e o Psirico. O circuito Ivete 
Sangalo ficou estreito para 
tanta gente. Sucessos anti-
gos e atuais fizeram o povo 
seguir sem cansaço até a 
orla. “Essa é a maior pipo-
ca do Brasil, nunca vi tanta 

gente! Juazeiro sabe fazer 
carnaval”, exclamou o can-
tor Márcio Victor durante 
uma das músicas.

A cidade se despediu de 
mais um carnaval que já 
deixa saudade. “O carna-
val de Juazeiro é o melhor 
do interior do estado e com 
certeza estaremos aqui na 
avenida novamente no pró-
ximo ano”, afirmou a dona 
de casa Jocilene Barros. A 
folia no circuito teve ainda a 
participação de blocos e foi 
encerrada com muito axé da 
banda Selva Branca.

Os trios elétricos tomaram conta das ruas em Juazeiro

Milhares de foliões curtiram a programação de Carnaval
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E ela chegou! A festa mais esperada pela maioria 
dos brasileiros e amantes do nosso carnaval, de todas 
as partes do mundo. Nessa edição, vamos fazer uma pe-
quena pausa na nossa Rota do Verão para podermos nos 
deliciar e aproveitar um pouco de tudo durante os feste-
jos carnavalescos.

Do litoral ao interior o que não falta são atrações 
para os mais diversos estilos e bolsos. 

Para aqueles que não abrem mão de um carnaval 
mais tranquilo e típico ou até aquele que estão atrás de 
conhecer novos carnavais, o interior está recheado de 
opções, algumas cidades têm belíssimos festejos, como 
Nazaré da Mata com o Maracatu Rural e seus lindos e 
coloridos Caboclos de Lança; Bezerros com os Papan-
gus, Pesqueira com o Carnaval dos Caiporas, Triunfo 
com o Carnaval dos Caretas e tantos outros que podem 
ser descobertos.

Na Capital e região metropolitana o que não falta é 
animação, os pontos mais populares e que atraem mi-
lhares de foliões são os Polos de Recife e Olinda. 

Olinda com os encantos e alegrias em suas ladeiras, 
ondem os foliões sobem e descem atrais dos mais di-
versos blocos e bandas de frevo. Esse ano o tema do 
carnaval da cidade será “Essa Alegria tem história”. A 
abertura das festividades será no dia 23/02, com show 
de Alceu Valença, no palco montado em frente à prefei-
tura, além de 10 polos culturais espalhados pela região, 
entre eles um palco gospel, um infantil e outro LGBT e 
um camarote da Acessibilidade. 

Em Recife está concentrada a maior festa popular do 
estado, são vários polos espalhados por diversos bair-
ros, levando diversão a todos. Este ano, a festa home-
nageia a Centenária Tribo Indígena Carijós do Recife e 
o cantor Almir Rouche. Serão 47 polos, espalhados com 
mais de 2.000 apresentações, todas aconteceram entre 
os dias 24 e 28 de fevereiro. 

O Carnaval do Recife será aberto oficialmente na 
sexta, 24, no Marco Zero, começando com 13 Nações de 
Maracatus, após essa linda apoteose virá a apresenta-
ção do Caboclinho Tribo Indígena Carijós do Recife, que 
comemora 120 anos e para fechar esse início de festivi-
dades, Almir Rouche, que junto a alguns convidados irá 
abrilhantar a festa com ritmos pernambucanos.

E para facilitar ainda mais a vida dos foliões, já está 
disponível para Downlond nas plataformas Android 
e IOS o aplicativo PE no Carnaval, que traz notícias, 
curiosidades, telefones úteis e mapas interativos. O 
aplicativo conta com a mais completo programação, 
onde é possível visualizar cada evento pela cidade de 
Recife, Olinda e os Interiores do estado.

Então aproveitem bastante toda a alegria e diversão 
que o carnaval proporciona e não deixem de comparti-
lhar conosco todas as suas aventuras. 

O Carnaval de encantos

Terreno cedido para o Hospital Geral do Sertão 

Imunização contra Febre Amarela 
é reforçada em Petrolina

O Secretário de Trans-
portes do Estado, Sebas-
tião Oliveira, anunciou 
uma parceria com o em-
presário Germano Duarte, 
da empresa Duarte Cons-
truções, para cessão do ter-
reno onde será construído 
o Hospital Geral do Sertão. 
A unidade de saúde deverá 
atender os  municípios do 
Sertão do Pajeú. A área ce-
dida possui 2,5 hectares e a 
obra ocupará 120m x 210m 
do terreno.

 De acordo com o secre-
tário, a previsão é de que 
a obra de construção te-
nha início ainda em julho 
deste ano.  O responsável 
pela execução da obra será 

A Secretaria de Saúde de 
Petrolina, no Sertão de Per-
nambuco, precisou reforçar 
o estoque das vacinas contra 
Febre Amarela. A procura tem 
sido grande e somente no mês 
de janeiro foram feitas mais de 
600 aplicações. O surto da do-
ença em outras regiões do país 
causou preocupação na popu-
lação que procurou os postos 
de saúde para receber a vacina. 
Na última semana, mais 400 
doses foram distribuídas nos 
postos. A secretaria alerta que 
a população só receba a vacina 
caso esteja com viagem marca-
da para os locais onde há risco 
da febre amarela.

 A secretária de vigilância 
em saúde Marlene Leandro ex-
plica que é preciso comprovar 
a viagem para receber a imu-
nização. “Aqui no estado de 
Pernambuco não somos áreas 
endêmicas para febre amarela. 
Então, as vacinas são disponi-
bilizadas dentro das unidades 
o ano inteiro. Nós recebemos 
para o mês de fevereiro 400 
doses. Já disponibilizamos 200 

Renato Thiebaut, que está 
à frente do Gabinete de As-
suntos Estratégicos do Go-
verno do Estado. Em  virtude 
de sua localização as mar-

gens da BR 232,  o empre-
endimento necessitará ter 
aprovação do sistema viário 
de acesso à unidade hospita-
lar  junto ao DNIT.

Devido à grande procura, estoque de vacina foi reabastecido nas unidades Gercino 
Coelho e Vila Mocó, para atender apenas pessoas que vão viajar para áreas de risco.

SaúdE

para duas unidades que são de 
referência para febre amare-
la, que é a Amália Granja, no 
Gercino Coelho e a Rosa Ma-
ria, na Vila Mocó”, destaca a 
secretária. Marlene alerta que 
aplicar a vacina de forma indis-
criminada pode levar há uma 
preocupação também com os 
efeitos adversos.  “Nós pedi-
mos às pessoas que vão viajar 
para área de risco que levem o 
comprovante de viagem. Mas 
o que está acontecendo é que 
muitas pessoas estão assusta-
das, estão procurando as uni-
dades de saúde de forma in-
discriminada. Elas alegam que 

vão viajar de carro e que não 
tem o comprovante. A gente 
pede a população o bom sen-
so", ressalta Marlene.  A ges-
tora pontua ainda que não foi 
emitido nenhum alerta para o 
Estado de Pernambuco e que 
por isso, não se deve vacinar 
de forma indiscriminada, cor-
rendo risco de faltar para quem 
precisa. "Para se ter uma ideia, 
nós vacinávamos até o ano pas-
sado, cerca de 100 doses por 
mês. Em janeiro disponibili-
zamos 630 doses. Então, a po-
pulação está desesperada e não 
há motivo de pânico", pondera 
Marlene.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br
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Postos receberam mais 400 doses nas últimas semanas

Sebastião agilizará sistema viário de acesso



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 10 anos integrando a região - De 16 à 28 de Fevereiro de 2017 / Edição 15416


