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Transposição já é uma realidade

Há muito tempo o povo sertanejo espera pela conclusão da maior obra hídrica do país, o projeto 
da Transposição do Rio São Francisco. A incerteza é substituida, aos poucos, pela expectativa 
da mudança de vida, cada vez mais próxima. Municípios como Custódia e Sertânia já vêem o 
líquido chegar, passando pelos canais, e a certeza de dias melhores também. Para a maioria, a 
notícia da chegada das águas do 'Velho Chico'representa um sonho realizado. Semiárido > Pág 7
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Temer vem ao Nordeste inaugurar nova 
etapa da obra, desta vez, em Monteiro. 
Presidente quer conquistar simpatia 
dos paraibanos.

Cine Theatro de Triunfo completa 95 anos 
de fundação se destacando como ícone 
do audiovisual e artes cênicas do Sertão.

Governo oferece 65 vagas para gesto-
res municipais receberem capacitações 
voltadas para suas áreas de atuação. 

A Receita Federal iniciou a Declaração 
do Imposto de Renda 2017. Fique atento 
ao prazo!

Arcoverde terá primeira brinquedoteca 
em feira livre do Brasil. Novo espaço terá 
equipe e estrutura especial para crianças.

Reprodução

Caprinos e Ovinos 

Economia > Pág. 6

Produtores de 46 municípios do Estado serão 
beneficiados pelo projeto Inova Social, que 
tem como objetivo o for talecimento da pro-
dução de leite.
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

De mito à realida-
de; mais de 100 anos 

de história caracteri-
zam a  Transposição do Rio 
São Francisco. Sempre vis-
ta  como uma solução para 
a seca, essa obra vem sendo 
cogitada e discutida desde a 
época do Império. O Impe-
rador D. Pedro II, tentou pe-
nhorar as jóias da coroa para 
viabilizar a transposição, não 
obteve êxito. Trazer águas do 
rio São Francisco para os esta-
dos do nordeste setentrional, 
CE, RN, PB e PE – sempre 
foi um desejo de muitos, isso 
corroborou para transformar 
o projeto da Transposição 
em um dos maiores mitos 
do Brasil. Sempre propagado 
como a solução mais efetiva 
para enfrentar o problema da 
seca, passou por várias gera-
ções de Nordestinos, dividida 
entre crédulos e incrédulos. 
No início do século passa-
do, diante das polêmicas da 
época a respeito do assunto, 
o Padre Cícero profetizava 
dizendo  que “O Sertão vai 
virar mar”.  E nesse contex-
to, o projeto da Transposição 
do São Francisco foi inserido.  
Hoje, podemos afirmar que a 
Transposição  é uma realida-
de irreversível. As águas do 
São Francisco já percorreram 
metade do caminho da trans-
posição no Eixo Leste, entre as 
cidades de Petrolândia no Ser-
tão pernambucano, chegando 
a cidade de Monteiro no Cariri 
paraibano. Um projeto que 
quando concluído, irá bene-
ficiar 12 milhões de pessoas e 
acabar definidamente  com a 
seca. E nesse ritmo evolutivo, 
o Sertão vai conquistando o 
seu tão merecido espaço. Nes-
ta edição, mostramos a alegria 
que contagiou alguns pólos 
carnavalescos do sertão. O 
Cenário energético  nordesti-
no  será Foco  de debates no 1º 
Forum de energia do Sertão, 
que será realizado em Petroli-
na no Vale do São Francisco, 
para discutir  fontes alterna-
tivas de produção de energia 
para o Sertão. Essas e outras 
notícias lhe convidam a entrar 
nesta edição. Seja Bem Vindo! 
Boa Leitura!!!

Fique por Dentro

Observatório JS Vender: Arte ou ofício?

Vender não é 
apenas matemá-

tica. Passou a ser 
psicologia, exigin-

do conhecimentos da mente 
do cliente, visando descobrir 
desejos e necessidades muitas 
vezes desconhecidos, exigin-
do do profissional muito re-
lacionamento, para adquirir 
confiança. Palavras como rap-
port, empatia, feedback, ainda 
pouco conhecidas, ou até des-
conhecidas, por muitos profis-
sionais de venda, incorporam-
-se ao vocabulário e começam 
a fazer parte da profissão, e ele 
passa a usá-las, até sem saber 

os seus significados. Neste novo 
milênio, vendedor não vende 
mais produtos ou serviços, mas 
sim relacionamentos. Não mais 
enfatiza as características dos 
produtos, e sim os benefícios, 
transformando-os em valores. 
Vender deixou de ser apenas 
arte e passou a ser arte-ciência, 
onde o conhecimento passou a 
ser o motor propulsor da profis-
são, ao ponto de alguns defen-
derem a “Engenharia de Ven-
das”, tamanho a complexidade 
e variedade de conhecimentos 
aplicados para o profissional 
desenvolver bem a profissão. 
Com atraso, estamos entrando 

em uma era em que vender está 
deixando de ser falta de opção 
profissional ou desemprego. Cur-
sos técnicos e universitários pre-
param o profissional que adentra 
ao mercado com outra visão e 
múltiplos conhecimentos. Testes 
psicodinâmicos, aliados aos de 
conhecimento, selecionam o per-
fil adequado: boa comunicação 
e expressão, domínio do idioma, 
boa lógica, facilidade de relacio-
namento, liderança, entre outros, 
proporcionam contratação, com 
margem de erro próximo a zero. 
Este ainda receberá toda a orien-
tação técnica sobre o produto ou 
serviço que irá trabalhar e “sai do 

forno” pronto, preparado, bem 
diferente da realidade de anos 
atrás. Bem-vindo à nova rea-
lidade. Se você é aspirante ao 
cargo de vendedor saiba que 
entrará em uma profissão de-
safiadora. Um dia de trabalho 
nunca será igual ao outro. En-
tusiasmo tem de ser palavra de 
ordem. Paciência e persistên-
cia um caminho a perseguir. 
Aquele que desiste no primeiro 
“não” está no lugar errado, por 
isso a profissão é apaixonante, 
diferente de todas as outras.

Wilton Viana Jr.
www.cabecadevendedor.com.br
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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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Uma programação especial 
vai comemorar o Dia Interna-
cional da Mulher no IF-PE Ins-
tituto Federal do Sertão Cam-
pus Pesqueira, à partir das 14h, 
no auditório do Campus, no dia 
07 de março. Os estudantes 
participarão de uma roda de 
diálogo com a presença de cer-
ca de dez profissionais de di-
versas áreas profissionais que 
discutirão o tema “Empodere-

O município de Afogados 
da Ingazeira ganha uma nova 
unidade de ensino a partir des-
te mês. A moderna escola está 
localizada no município de São 
João Velho e vai beneficiar alu-
nos das comunidades de São 
João Velho, São João Novo, 
Lajedo, Boqueirão, Caiçara, 
Cachoeira dos Dois Riachos, 
Belém, Manoel Soares e Três 
Umbuzeiros. A unidade contou 

A Faculdade de Ciências 
Aplicadas e Sociais de Petroli-
na (Facape),  está com processo 
seletivo simplificado aberto até 
o dia 09 deste mês para contra-
tação de professor substituto 
de matemática.  As inscrições 
serão realizadas apenas pelo 
site da Instituição, mediante 
preenchimento de ficha e pa-
gamento da taxa de R$ 100. 
Os candidatos devem validar 

Uma parceria entre o cam-
pus Ouricuri do (IF-PE) Ins-
tituto Federal - Sertão - PE e 
a Prefeitura do município, fir-
mada através de um Termo de 
Cooperação, vai ofertar vagas 
para curso na modalidade de 
Formação Inicial e Continuada 
(FIC), com objetivo de prepa-
rar os candidatos para o Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). As aulas estão previs-

-se, solte o seu cabelo e reafir-
me sua identidade”. Dentre os 
palestrantes, destacam-se o 
grupo Encrespa Geral do Reci-
fe. O Encrespa é um Instituto 
de promoção humana, de de-
senvolvimento social e cultu-
ral, criado em 2013. O projeto 
incentiva o uso do cabelo na-
tural, crespo e cacheado, a va-
lorização da auto-estima, esté-
tica e identidade negra. 

com investimentos de R$ 1,3 
milhão da Prefeitura e do Mi-
nistério da Educação. De acor-
do com a prefeitura, as par-
cerias têm refletido nos bons 
resultados do ensino público 
no município, que já alcançou 
metas previstas para 2021 no 
IDEB. Além disso, a rede mu-
nicipal é considerada uma das 
10 melhores de Pernambuco 
pelo IDEPE.

a participação no processo,  
na Central de Atendimento 
ao Discente da Facape (CAD) 
e apresentar a documentação 
exigida em edital. No dia 15, 
uma avaliação eliminatória e 
classificatória será realizada e 
o resultado divulgado no dia 
20. Mais informações sobre a 
seleção estão disponíveis no 
site www.facape.br, na sessão 
"Concursos".

tas para início até abril  deste 
ano. De acordo com as institui-
ções envolvidas, está prevista 
a criação de um novo curso de 
graduação para a unidade com 
início de atividades a partir de 
2019. A contrapartida para a 
iniciativa foi a cessão das salas 
de aula, laboratórios e cantina 
do Núcleo de Ensino Superior 
Deputado Felipe Coelho,  para 
uso do IF Sertão-PE.

Pesqueira 
Dia Internacional da Mulher no Campus do IF-PE

Afogados da Ingazeira
Reforço na rede pública de ensino

Petrolina
Seleção para professor substituto

Ouricuri 
Enem ganha curso especial
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Política

Instituto MDA para a Confede-
ração Nacional dos Transportes 
(CNT), Temer tem apenas 10,3% 
de aprovação dos brasileiros. Em 
outubro de 2016 este número 
representava 14,6%, enquanto 
44,1% o consideram ruim ou pés-
simo (contra 36,7% da pesquisa 
anterior). 

Em fevereiro, as águas do São 

Aluisio Nunes é o novo ministro 
das relações exteriores

Inauguração do novo trecho da 
transposição  terá presença de Temer
A inauguração deste etapa será em Monteiro, na Paraíba. Ainda em fevereiro, a 
água do Rio São Francisco chegou a quinta estação de bombeamento, em Sertânia

O presidente Michel Te-
mer entrega mais uma etapa da 
Transposição do Rio São Francis-
co no início deste mês de março, 
desta vez, no município de Mon-
teiro, na Paraíba. A confirmação 
foi publicada no jornal paulista 
"Estadão" e também cita a pre-
sença do ministro da Integração 
Nacional, Hélder Barbalho. Além 
dos paraibanos, a maior obra de 
infra-estrutura hídrica do País, 
quando totalmente concluída, irá 
beneficiar mais de 12 milhões de 
pessoas em 390 municípios de 
Pernambuco, do Ceará e do Rio 
Grande do Norte.

Ainda de acordo com o Esta-
dão, com a popularidade em que-
da, o presidente busca a simpatia 
dos paraibanos com a visita. De 
acordo com uma pesquisa divul-
gada em fevereiro desde ano pelo 

Caberá a Aloysio Nunes re-
presentar o Brasil em compro-
missos internacionais e junto 
a embaixadas estrangeiras no 
país, além de chefiar as delega-
ções estrangeiras no exterior. 
O novo chanceler assumiu em 
maio de 2016 a liderança do 
governo no Senado, depois que 
Temer assumiu a presidência, 
ainda durante o governo inte-
rino. Na próxima terça-feira 
(07), Aloysio Nunes e o novo 
ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública, Osmar Serraglio, 
tomam posse em solenidade no 
Palácio do Planalto. 

O comunicado da esco-
lha de Aloysio Nunes Ferreira 
como titular das Relações Ex-
teriores,  foi feito na semana 
passada pelo porta-voz da Pre-
sidência, Alexandre Parola. Se-
gundo Parola, o parlamentar é 
um homem público com "larga 
experiência política" no Exe-
cutivo e no Legislativo e tem 
longa trajetória em defesa das 

Francisco chegaram à quarta es-
tação de bombeamento (EBV-4) 
do Eixo Leste, no município de 
Custódia, no Sertão pernambu-
cano, completando um percurso 
de 96,5 quilômetros do trecho. 
Por gravidade, ela seguiu até a 
quinta elevatória (EBV-5), loca-
lizada em Sertânia, no Sertão do 
Moxotó, no dia 1º de março. 

causas da diplomacia brasilei-
ra e da agenda internacional 
do Brasil. "Seu período como 
presidente da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa 
Nacional do Senado é exemplo 
claro do elevado valor e das 
importantes contribuições que 
o senador Aloysio Nunes traz 
para a promoção e a defesa 
dos interesses de nossa política 
externa", afirmou o porta-voz. 
Aloysio Nunes Ferreira tem 71 
anos e é senador desde 2011. 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br
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Agência Senado

 Michel Temer busca simpatia dos eleitores paraibanos

Aloysio Nunes é o novo ministro 
do Governo Temer
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Política

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

das vagas dos cursos oferecidos 
pelo Cefospe sejam destinadas a 
servidores municipais de todo o 
Estado. "A iniciativa tem como 
objetivo estimular, no âmbito da 
administração pública, um am-
biente de permanente integra-
ção institucional, intercâmbio 
de conhecimentos e capacitação 
dos agentes públicos", informa o 
órgão em nota. Cada município 
poderá inscrever um represen-
tante por curso, podendo ter no 
máximo 4 inscritos por cidade. 
O servidor deverá preencher a 

Curso de capacitação assegura 
vagas para gestores municipais

José Patriota reeleito presidente da Amupe

Parceria entre Governo do Estado e Amupe disponibiliza 65 vagas em cursos do Cefospe 
para gestores municipais, número que representa 10% do total de vagas do programa

O Centro de Formação dos 
Servidores e Empregados Públi-
cos do Estado de Pernambuco 
(Cefospe), disponibiliza 65 va-
gas para servidores municipais, 
especialmente gestores, em 13 
cursos diferentes,  para o mês 
de março. A iniciativa faz parte 
de um trabalho em conjunto do 
governo do Estado, através das 
Secretarias de Planejamento e 
Gestão (Seplag), de Adminis-
tração (SAD), e da Associação 
Municipalista de Pernambuco 
(Amupe). Os primeiros cursos 
começarão a ser apresentados 
no dia 06/03 e seguem cro-
nograma por todo o mês, com 
aulas até o dia 31, realizadas na 
sede do Cefospe, na Rua Tabira, 
s/n, Boa Vista, Recife. Entre os 
cursos ofertados pela institui-
ção, estão os cursos de Gestão 
para Resultados no Setor Pú-
blico e o Básico de Contratos 
Administrativos, além do curso 
de  Noções Básicas de Marke-
ting para Organizações Públi-
cas, Introdução ao Manejo Sus-
tentável de Águas Pluviais. De 
acordo com a Seplag, o objetivo 
da iniciativa é garantir que 10% 

ficha de inscrição, que é encami-
nhada aos municípios por email, 
e enviar para o endereço escrito-
riodeprojetos@seplag.pe.gov.br. 
As inscrições serão confirmadas 
após o recebimento da ficha de 
inscrição devidamente preen-
chida e obedecendo à ordem de 
chegada e o número de vagas de 
cada curso.  De acordo com a Se-
plag, o não comparecimento do 
servidor inscrito implicará em 
suspensão de sua participação 
em outros cursos por um perío-
do de seis meses. 

Em Assembleia Geral, a 
Associação Municipalista de 
Pernambuco (AMUPE) ele-
geu os componentes executi-
vos para o biênio 2017/2018. 
O prefeito de Afogados da In-
gazeira, José Patriota, foi re-
eleito presidente da institui-
ção, além da vice, Ana Célia 
Farias, prefeita de Surubim, e 
o tesoureiro João Batista Ro-
drigues, prefeito de Triunfo 
e outros 37 componentes. A 
eleição ocorreu com grande 
participação dos prefeitos e a 
posse será realizada no dia 28 
de março, data em que a as-
sociação comemora cinco dé-
cadas de fundação. De acordo 
com a AMUPE, a chapa única 
se destacou por representar os 
13 partidos (PSB, PDT, PSD, 
PTB, PR, PMDB, PT, DEM, 

PP, PSD, PMN, PSDB e PRP), 
além de assegurar uma maior 
representação das mulheres, 
que além da vice-presidente, 
Ana Célia Farias, conta com a 
Secretaria da Mulher, dirigi-
da pela prefeita de São Bento 
Una, Débora Almeida.  Se-
gundo a Associação, a chapa 
representa todas as regiões do 
Estado, significando a vonta-
de e a disposição dos gestores 
na busca pelo desenvolvimen-
to regional e estadual.

Na ocasião, José Patrio-
ta agradeceu a confiança da 
maioria dos prefeitos per-
nambucanos e dos partidos, 
para esta nova etapa, o que 
lhe dará mais responsabili-
dade para gerir a Amupe. “É 
uma diretoria de renovação, 
lembrando que se a Amupe 

já começasse dividida sairia 
enfraquecida. Ela trabalha 
em defesa dos municípios e 
é para eles que nós prefeitos 
temos que lutar unidos”, afir-
ma. 

Em reunião de trabalho 
realizada antes da eleição, 
foi  traçado um organograma 
de trabalho, onde os prefei-
tos vão poder dar a sua con-
tribuição nas diversas áreas 
como: Saúde, Educação, Ilu-
minação Pública,  Desen-
volvimento Rural, Moradia , 
Pacto federativo , Saneamen-
to Básico, Resíduos Sólidos, 
Previdência Social, Seguran-
ça Pública, Ordenamento e 
Mobilidade Urbana, Eficiên-
cia Energética, Fortalecimen-
tos dos Consórcios Públicos, 
entre outros.

O atraso na entrega de imóveis 
adquiridos na planta

É muito comum, na compra e venda de imóveis ain-
da na planta, que as empresas de construção atrasem a 
entrega do imóvel, sem que com isso haja maiores con-
sequências jurídicas em seu desfavor, já que, em regra, a 
contratação é formalizada por Contrato de Adesão – que 
retira do comprador o direito de discutir suas cláusulas 
– trazendo, sempre, disposições mais benéficas às em-
presas que ao consumidor.

Além disso, nos contratos de compra e venda de imó-
veis na planta, as construtoras, ou incorporadoras, nor-
malmente se permitem atrasar a entrega da obra por um 
prazo médio de 180 (cento e oitenta) dias, sem que com 
isso traga no Contrato qualquer direito de reclamação, 
ou mesmo indenizatório, ao comprador.

Aos nossos olhos, a imposição desta moratória em fa-
vor das empresas construtoras quebra, completamente, 
o equilíbrio e a bilateralidade obrigatórios dos Contratos 
consumeristas, até porque a entrega do bem é exatamen-
te a contraprestação do comprador, momento em que en-
tendemos que somente haveria paridade de disposições 
acaso o consumidor também pudesse postergar seus pa-
gamentos pelo igual prazo de 06 (seis) meses, o que não 
lhe é permitido no Contrato.

Por isso, entendemos ser totalmente ilegal este tipo 
de disposição moratória, motivo este que o Judiciário 
tem concedido nestes casos a inversão das multas con-
tratuais também em benefício consumidor, trazendo-lhe 
ganhos financeiros decorrentes do atraso da entrega da 
obra. 

Vale destacar, que nem mesmo a habitual desculpa 
utilizada nestes casos, de excludente de responsabilida-
de por força maior, face aos grandes índices pluviomé-
tricos do período da construção, et cetera, pode servir de 
escudo às construtoras, já que o consumidor não pode 
ter para si transferida a responsabilidade pela ausência 
ou erro de avaliação e/ou estudo prévio da viabilidade 
da realização construção no prazo determinado no Con-
trato, devendo, sim, ser as mesmas responsabilizadas no 
caso da ocorrência de atraso da entrega da obra.

É assim, inclusive, que o nosso Poder Judiciário vem 
se portanto em casos análogos, concedendo aos com-
pradores o direito de inversão das multas contratuais, 
que normalmente são colocadas apenas em seu desfavor, 
passando, então, a prejudicar também as próprias cons-
trutoras. 

Além disso, o atraso na entrega de imóvel adquirido 
na planta, dá, ainda, ao comprador, o direito em ser in-
denizado por lucros cessantes, de acordo com o valor do 
aluguel que o consumidor razoavelmente lucraria acaso 
tivesse recebido o imóvel no prazo contratualmente pre-
visto – sem qualquer prorrogação – no patamar mensal 
de 1% (um por cento) sobre o valor venal do imóvel.

Aulas são ministradas na sede do Cefospe, no Recife
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barris por dia, revelando uma 
alta de 14,2% em relação ao 
mesmo mês em 2016, e uma 
queda de 1,6% na compara-
ção com o mês anterior. 

Já a produção de gás na-
tural superou em 13, 1% a 

Produção de petróleo em alta pré-sal bate recorde

Angela Merkel se reune com Trump

De acordo com informa-
ções divulgadas pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gas 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), no mês de janeiro, a 
produção de petróleo no Bra-
sil totalizou 2,687 milhões de 

As agências de notícias in-
ternacionais informaram que a 
chanceler alemã Angela Merkel 
vai se reunir com o presiden-
te norte-americano Donald 
Trump, em Washington, no 
dia 14 de março. O encontro foi 
confirmado por uma fonte do 
governo alemão à France Press, 
além de um funcionário do go-
verno americano à Reuters. 
Este será o primeiro encontro 
dos dois chefes de estado após 
um início conturbado das re-
lações, com desentendimentos 

Brasil

Mundo

produção do mesmo mês em 
2016, com  109,9 milhões de 
metros cúbicos por dia. Este 
dado representa uma queda 
de 1,6% em relação ao mês 
anterior. Segundo a ANP, a 
produção total de petróleo 
e gás natural no país foi de 
aproximadamente 3,378 mi-
lhões de barris de óleo equi-
valente por dia. Ainda de 
acordo com a ANP, o campo 
de Lula, na Bacia de Santos, 
foi o maior produtor de pe-
tróleo e gás natural, produ-
zindo uma média de 729,5 
mil barris por dia de petróleo 
e 31,6 milhões de metros cú-
bicos ao dia de gás natural. A 
produção de petróleo de Lula 
é a maior já registrada por 
um campo no Brasil, supe-
rando o recorde anterior do 
próprio campo em dezembro 
de 2016, que foi de 710,9 mil 
barris diários.

Pré-sal
O balanço da ANP tam-

bém revelou que a produção 
do pré-sal foi recorde em 
janeiro, totalizando apro-
ximadamente 1,588 milhão 
de barris de óleo equivalen-
te por dia, superando a de 
dezembro de 2016, quando 
foram produzidos em média 
1,571 milhão de barris de óleo 
equivalente por dia. A produ-
ção, oriunda de 73 poços, foi 
de aproximadamente 1,276 
milhão de barris de petró-
leo por dia e 49,5 milhões de 
metros cúbicos de gás natu-
ral por dia, um aumento de 
1,1% em relação ao mês an-
terior. A produção do pré-sal 
correspondeu a 47% do total 
produzido no Brasil, segundo 
a ANP.

Campos produtores 
Os campos marítimos 

produziram 94,9% do petró-
leo e 80,4% do gás natural. A 
produção ocorreu em 8.521 
poços, sendo 746 maríti-
mos e 7.775 terrestres. Os 
campos operados pela Pe-
trobras produziram 94,2% 
do petróleo e gás natural.

Concessões
Em janeiro de 2017, 288 

concessões, operadas por 
26 empresas, foram res-
ponsáveis pela produção 
nacional. Destas, 81 são 
concessões marítimas e 
207 terrestres. Vale ressal-
tar que, do total das con-
cessões produtoras, duas 
encontram-se em atividade 
exploratória e produzindo 
através de Teste de Longa 
Duração (TLD), e outras 
oito são relativas a contra-
tos de áreas contendo acu-
mulações marginais. 

sobre comércio e a lei de migra-
ção de Trump. 

Após um telefonema em 
janeiro deste ano, o novo pre-
sidente norte-americano e 
Merkel, emitiram um comuni-
cado conjunto após telefonema 
em janeiro, destacando a im-
portância da aliança da Otan e 
prometendo trabalharem jun-
tos no combate ao terrorismo. 
Poucos dias depois, Merkel cri-
ticou o banimento temporário 
de Trump a cidadãos de sete pa-
íses de maioria muçulmana. Ela 

também destacou repetidamen-
te a importância de uma im-
prensa livre quando perguntada 
sobre comentários negativos de 
Trump a respeito da mídia.

O encontro entre os dois 
provavelmente vai contemplar 
uma variada gama de assuntos, 
incluindo a economia global, 
comércio, a luta contra o Estado 
Islâmico, a ONU e as relações 
com a Rússia e a China. Angela 
Merkel tinha boa relação com o 
antecessor de Trump, o demo-
crata Barack Obama.

Os campos marítimos produziram 94,9% do petróleo e 80,4% do gás natural
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Chanceler alemã encontrará Trump pela primeira vez
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Projeto beneficia a caprino 
ovinocultura do Sertão

Termina período defeso e 
pesca é liberada 

Declaração do Imposto de Renda 2017

Araripina terá seleção com 
salários que chegam a R$ 2 mil

Criadores de caprinos e ovi-
nos do Sertão do Pajeú e Mo-
xotó serão beneficiados por um 
projeto de fortalecimento da ca-
prinovinocultura da Secretaria 
de Agricultura e Reforma Agrá-
ria (SARA) e da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). Através de um pro-
jeto chamado Inova Social serão 
implementadas iniciativas que 
beneficiarão 450 produtores de 
46 municípios pernambucanos 
e paraíbanos.  

A implantação do projeto 
foi discutida pelo secretário de 
Agricultura e Reforma Agrária, 
Nilton Mota e o chefe-geral da 
Embrapa Caprinos e Ovinos, 
Marcos Bonfim. De acordo com 
os órgãos, o objetivo é aumentar 
a produção de leite de caprinos 
e ovinos, melhorar o processo 
de beneficiamento e de comer-
cialização do produto que será 
utilizado na produção do queijo. 

De acordo com a secretaria 
de Agricultura e Reforma Agrá-
ria, serão investidos R$ 5 mi-
lhões, por meio do BNDES. O 
projeto vai fomentar e fortale-
cer a cadeia e será executado ao 
longo de cinco anos. As primei-
ras atividades serão as oficinas 

A prefeitura de Araripina, 
no Sertão de Pernambuco, lan-
çou edital para seleção simpli-
ficada com mais de 60 vagas 
para candidatos dos níveis fun-
damental, médio e superior. A 
depender do cargo, as remune-
rações dos aprovados podem 
chegar a R$ 2mil. As vagas são 
para auxiliar de serviços gerais, 
serviço social, pedagogo, psi-
cólogo, administrador de base, 
entrevistador, digitador e facili-
tador de oficina. 

Segundo o edital do certa-
me, os currículos dos candi-
datos passarão por avaliação e 
os contratos dos selecionados 
terão duração de um ano, po-
dendo ocorrer prorrogação pelo 
mesmo período. Os critérios 

No início deste mês, o perío-
do de defeso, (quando a pesca é 
proibida), foi encerrado este mês 
e os pescadores da região do Vale 
do São Francisco foram liberados 
para pescar na região. A proibi-
ção teve início em novembro de 
2016 e, com o término, a prática 
da pesca está autorizada com re-
des e tarrafas, seguindo as res-
trições do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama). O 
período de defeso é de extrema 
importância para a reprodução 
dos peixes. Segundo o Ibama, du-
rante este período, quatro pesca-
dores foram multados e aplica-
dos R$ 4 mil como punição. O 
Instituto registrou um número 
50% menor de apreensões na 
região em relação ao ano passa-
do. Além disso, este ano, foram 
apreendidos 40 mil metros de 
redes, quantidade abaixo ao do 
ano anterior, que alcançou 80 

de mobilização onde os técnicos 
da Embrapa e Sara/IPA vão 
identificar as principais deman-
das dos produtores. 

Segundo Nilton Mota, se-
cretário de Agricultura e Re-
forma Agrária, a parceria se-
gue orientação do governador 
do Estado de executar mais 
ações com menos recursos. "A 
partir desse diagnóstico va-
mos promover a transferência 
de tecnologia e de conheci-
mento visando o aumento da 
produção por meio do melho-
ramento genético, técnicas 
de boas práticas de manejo 

para a seleção dos candidatos 
são ser brasileiro nato ou na-
turalizado, possuir idade mí-
nima de 18 anos e, no caso dos 
homens, é preciso apresentar a 
certidão de cumprimento das 
obrigações militares. O prazo 
para inscrição segue até o dia 07 
de março, das 8h às 12h e 14h 
às 17h, na sede da Secretaria de 
Desenvolvimento Social de Ara-
ripina, localizado na Rua Fran-
cisco Ramos Nogueira, 199. O 
procedimento ainda pode ser 
feito via Correios, com envio 
dos documentos indicados no 
edital. De acordo com a prefei-
tura, a previsão de divulgação 
do resultado final com a lista 
dos aprovados será divulgada 
no 15 de março. 

Serão investidos R$ 5 milhões do BNDES através de parceria com a Secretaria de Agricultura 
e a Embrapa, visando atender 450 produtores de 46 municípios de Pernambuco e da Paraíba

dos animais e de produção de 
alimentos para garantir um 
produto final de qualidade, 
gerando maior rentabilidade 
ao setor", pontua. 

No encontro, também par-
ticiparam integrantes da Em-
brapa Caprinos e Ovinos, Oli-
vardo Facó (chefe adjunto de 
Pesquisa e Desenvolvimento); 
Antônio Silvio do Egito Vas-
concelos e Nívea Regina de 
Oliveira Felisberto Perdigão 
(pesquisadores), além do pre-
sidente do Instituto Agronô-
mico de Pernambuco (IPA), 
Gabriel Maciel.

EconoMia

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Até o dia 28 de abril, os 
contribuintes que recebe-
ram rendimentos tributá-
veis acima de R$ 28.559,70 
em 2016, devem declarar o 
imposto de renda à Receita 
Federal. De acordo com a 
contadora de Serra Talha-
da, Graça Melo, também 

são obrigados a declarar 
neste ano,  os contribuintes 
que receberam rendimen-
tos isentos, não tributáveis 
ou tributados na fonte, cuja 
soma tenha sido superior a 
R$ 40 mil no ano passado, 
(confira abaixo mais infor-
mações). "É importante ficar 

atento aos prazos de entrega 
da declaração, pois a multa 
para o contribuinte que não 
fizer a declaração ou entre-
gá-la fora do prazo será de, 
no mínimo, R$ 165,74. O va-
lor máximo correspondente 
a 20% do imposto devido", 
destaca, Graça Melo.

mil metros. Os números levam 
o analista ambiental do Ibama, 
Vanderlei Pinheiro, a afirmar 
que os pescadores estão um pou-
co mais conscientes . "Esse é um 
processo longo de conscientiza-
ção, mas significa também que 
tivemos poucas viagens, com o 
contingenciamento financeiro, 
a pesca tem diminuído bastante 
e outra coisa, os pescadores es-
tão com muito medo de perder 
o seguro defeso. Além do fator, 
que 50% do peixe consumido 
na região vêm de outros estados, 
ou são criados em cativeiro", en-
fatiza. O profissional alega que 
apesar da liberação, existem res-
trições previstas no regulamento 
do Instituto. "Eles podem pes-
car, mas seguindo o regulamen-
to do IBAMA, ou seja, usando 
malha tamanho mínimo inferior 
a 140 milímetros. Quem for pego, 
estará sujeito as mesmas san-
ções", declara Pinheiro. 

Ação visa aumentar a produção de leite de caprinos e ovinos
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Águas do "Velho Chico" chegam a 
municípios do Sertão Pernambucano

Petrolina sediará 1º Fórum de 
Energia do Sertão

Para Severino Gomes de Lima, de 66 anos, trabalhador rural aposentado, a notícia é 
muito mais que esperada. "Temos que agradecer a Deus por essa benção", afirma

O projeto da Transposição do 
Rio São Francisco é uma promes-
sa de mudança de vida aguardada 
com muita ansiedade pelo povo 
sertanejo. Gente que se habituou 
a utilizar água de poço, impró-
pria para consumo humano, para 
garantir a sua sobrevivência da 
família e dos animais.  É comum 
ver e ouvir relatos de longas ca-
minhadas para buscar água em 
carros de boi, como única forma 
de obter este líquido precioso. A 
chegada das águas do 'Velho Chi-
co' a alguns municípios do Sertão, 
representa para muitos, um so-
nho realizado.  

Seu Severino Gomes de Lima, 
mais conhecido como seu Bidóia, 
de Sertânia, no Sertão do Moxotó, 
é um dos 12 milhões de sertanejos 
que serão beneficiados pelo pro-
jeto. Trabalhador rural desde os 
oito anos de idade, Bidóia conta 
que desde pequeno conviveu 
com a escassez de água. "Eu me 
criei no município de Brejinha, 
depois de São José do Egito. En-
tre 6 e 22 anos de idade a gente 
transportava água em tambores, 
em carros de boi, por duas levas. 
Andávamos 12 quilômetros para 
obter água para beber, cozinhar, 
para lavar roupa, dar água aos 

animais, para tudo", lembra seu 
Severino. Seu Bidóia fala sobre 
a expectativa de mudança na  
difícil situação dos criadores 
de animais com a falta de água. 
"Eu não digo que vai melhorar 
100%, vai melhorar 110% para 
gente, criador nordestino, que 
precisa da água para os ani-
mais", afirma. De acordo com 
seu Severino, trabalhador rural 
aposentado e hoje presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Sertânia, existem hoje 
cerca de 14 mil trabalhadores as-
sociados no município. Destes, 
apenas 3,5 mil estão com as ma-
trículas em dia com a instituição. 
Como representante dos agricul-
tores e criadores rurais, Severino 
garante que ver a água chegar é a 

O município de Petrolina, 
no Vale do São Francisco, sedia-
rá, no mês de abril, o 1º Fórum 
de Energia do Sertão. O evento 
abordará temas como o cenário 
energético nordestino, as fontes 
alternativas de produção de ener-
gia e o  presente e futuro do setor 
energético na região do sertão. A 
iniciativa é da Unidade Regional 
da Federação das Indústrias do 
Estado de Pernambuco (FIEPE) 
e vai ofertar 300 vagas e será 
realizado no dia 28 de abril. O 
evento contará com talk show, 
workshops, cases, debates e 
palestras com alguns represen-
tantes das maiores instituições, 
empresas  e autarquias ligadas à 
energia no Brasil. Entre as pre-
senças já confirmadas, o minis-
tro de Minas e Energia, fernando 
Filho. Além dele, são aguarda-
dos  professores e especialistas 
da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), repre-
sentantes da Companhia Hidre-
létrica do São Francisco (Chesf), 
da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), do Grupo Neo-
energia e do Instituto Solar de 
Jülich (SIJ), da Alemanha.

 Entre os assuntos que serão 
abordados, se destacam o ce-
nário energético nordestino; as 
fontes alternativas de produção 

de energia; presente e futuro 
do setor energético na região do 
sertão; energia elétrica na indús-
tria, tarifas e custos; setor ener-
gético brasileiro; modernização 
e sustentabilidade. O diretor 
da unidade regional da FIEPE, 
Albânio Nascimento, justifica a 
realização do evento, afirmando 
que a “energia é um dos princi-
pais componentes da indústria. 
“Em alguns setores específicos, 
ela representa o insumo mais 
importante, o custo mais eleva-
do de toda a produção. Uma mí-
nima oscilação pode representar 
insegurança, aumento de custos 
ou, até mesmo, a inviabilidade 
de negócios e uma consequente 
queda na economia”, analisa o 
diretor.

Reprodução

realização de um sonho. "É uma 
expectativa que a gente não tem 
nem palavras para dizer o quanto 
vai ser valoroso ter água de quali-
dade aqui. Temos que agradecer 
a Deus e aos governantes que tor-
naram isso realidade", afirma.   O 
Projeto atualmente possui 90% 
de conclusão e beneficiará 12 mi-
lhões de pessoas em 390 localida-
des nos estados de Pernambuco, 
Ceará, Paraíba e Rio Grande do 
Norte, e ainda as 294 comunida-
des rurais às margens dos canais.   
Orçadas em R$ 9,6 bilhões, as 
obras, com 477 quilômetros, es-
tão em fase final nos eixos norte e 
leste. O projeto é uma prioridade 
do governo federal e passa pelos 
estados do Ceará, Pernambuco, 
Paraíba e Rio Grande do Norte.

 Água do São Francisco chegou a Sertânia, no Sertão do Moxotó

Fernando Filho participará do evento

 Divulgação
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Concurso cultural conscientiza 
"Água juntos vamos preservar" 
Projeto convida alunos da rede pública de ensino a produzirem desenhos, vídeos e 
projetos sobre a temática de preservação da água. Os vencedores serão premiados

sEMiárido

Sertão Esportivo
Cultura

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

Sob os poros da poética

ATURALIDADE
Gilson Brasil*

Sou do sertão
Lá do nordeste
Sou de SERRA.

VILLA de Lampião
Sempre mais BELLA,

TALHADA por natureza 
A capital do XAXADO

No feminino a BELEZA.
Do sol quente

E da mata branca, 
Que com pouca
Se enverdeja.

Por quem conheci
É muito amada,
Sou Brasileiro,

Pernambucano;
Sou de SERRA TALHADA.

*Gilson Magalhães Brasil, conhecido por Gilson Brasil, nas-
ceu em Serra Talhada em 21 de junho de 1961 Gilson Brasil é 
membro da ASL “Academia Serra-talhadense de letras”, ocu-
pando a Cadeira 21, que tem como patrono o também Serra-ta-
lhadense Professor Olímpio Magalhães. Sua produção literária 
esta publicada em coletâneas e jornais local: Villa Bella Jornal, 
Coletânea de poesia do Grupo Desafio e Selecta de poesias da 
ASL. No início dos anos 80, participou do 3º concurso Raimun-
do Correia de Poesia e recebeu menção Honrosa. O seu poema 
“GERMINAÇÃO”, foi publicado na coletânea do concurso pela 
editora Shogun Artes do Rio de Janeiro. Em 2003 publicou o 
conto “O Reino Rico e o Reino da Inveja”. Gilson Brasil continua 
escrevendo e publicando, onde e quando é possível.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Cooperativa Agropecuária de Cabrobó - COAPECAL convoca os seus cooperados para comparecerem à Assembléia Geral 
Ordinária, que fará realizar na sede, Avenida São Francisco, Nº 357-Centro, nesta cidade, no dia 19 de março do corrente ano, em 
primeira convocação, às 7 horas, com 2/3 dos seus associados, em segunda convocação, às 8 horas, com metade mais um dos 
seus cooperados, ou em terceira e última convocação, às 9 horas com, no mínimo, dez associados, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1 - Relatório de Gestão do Conselho de Administração; 2 - Balanço Contábil do Exercício de 2016 acompanhado do 
Parecer do Conselho Fiscal; 3 - Destinação das sobras ou rateio das perdas; 4 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Posse; 
5 - Fixação do valor das cédulas de presença dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e produção do presidente; 
6 - Plano de Trabalho para o exercício de 2017. Para efeito de quorum, declara-se que o total de cooperados nesta data é de 29.

Cabrobó/PE, 22 de fevereiro de 2017.
ED CAVALCANTI RAMOS
Presidente da COAPECAL

a Secretaria de Educação do 
Governo do Estado e entidades 
privadas. Segundo a Compesa, 
a ação faz parte da programa-
ção da comemoração ao Dia 
Mundial da Água. Durante todo 
o mês de março, a companhia 
vai mobilizar as principais esco-
las das regiões do Sertão, Reci-
fe, Zona da Mata, Agreste e do 
Distrito Estadual de Fernando 
de Noronha, com ações educati-
vas que estimularão os alunos a 
se envolverem no projeto. Para 
participar, basta estar matri-
culados regularmente no Ensi-
no Fundamental, Médio ou na 
Educação para Jovens e Adultos 
(EJA). Os alunos podem apre-
sentar trabalhos com propostas 
e reflexões sobre o uso susten-
tável e racional da água potável 
e sua distribuição nas cidades 
de Pernambuco, além de for-
mas de conservar e proteger os 
mananciais para a produção 
de água. A Companhia informa 
ainda que os trabalhos feitos 

Pelo sexto ano consecutivo 
a seca assola o estado de Per-
nambuco, ocasionando a escas-
sez do recurso natural essencial 
para a vida humana: a água. 
Neste contexto, a proposta do 
Concurso Cultural  "Água: jun-
tos vamos preservar - Ano 3" 
torna-se um grande meio para 
a conscientização e incentivo 
de jovens estudantes de escolas 
públicas possam transformar 
suas idéias de preservação da 
água em desenhos, vídeos ou 
projetos. Podem participar do 
concurso, alunos da rede pú-
blica de ensino do Sertão e de 
todas as regiões do Estado, in-
cluindo Fernando de Noronha. 
As inscrições são gratuitas e 
poderão ser feitas até o dia 12 
de abril. Os trabalhos vence-
dores serão expostos no Shop-
ping RioMar Recife durante as 
comemorações da Semana do 
Meio Ambiente, no mês de ju-
nho. A iniciativa é promovida 
pela Compesa em parceria com 

em desenhos deverá  ter como 
autores crianças dos primeiros 
anos iniciais do Ensino Funda-
mental (6 a 10 anos) e precisam 
ser elaborados em papel tama-
nho A4, utilizando lápis de cor, 
giz de cera e caneta hidrocor. A 
categoria vídeo (curta-metra-
gem) será voltada para alunos 
dos anos finais do Ensino Fun-
damental (10 a 13 anos) e EJA 
(fases 3 e 4). A orientação é 
produzir um DVD de filme com 
duração de cinco minutos - nos 
formatos avi, mp4 ou mov. Para 
os estudantes do Ensino Médio 
e EJA (Médio) o desafio é elabo-
rar projetos com a temática do 
concurso, adotando uma pers-
pectiva reflexiva, preventiva e 
interdisciplinar. Serão premia-
dos os três primeiros lugares 
de cada categoria e também 
os professores orientadores. 
Todas as informações e regula-
mento podem ser acessados no 
edital do concurso publicado no 
site www.educacao.pe.gov.br.

O concurso faz parte da programação da campanha educativa da Compesa para o Dia Mundial da Água
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De acordo com o monitora-
mento da situação da seca reali-
zado pela Agência Pernambuca-
na de Águas e Clima (APAC), as 
chuvas para os meses de março e 
abril deste ano podem ficar pró-
ximas da média nas microrregi-
ões do Sertão do Pajeú e Sertão 
do Araripe. A previsão climática 
é realizada de acordo com os 
modelos meteorológicos e com 
a configuração da atmosfera e 
dos oceanos. Nas outras regiões 
do Estado, a previsão é de chu-
vas abaixo da média. De acordo 
com a Apac, na região Nordeste, 
em janeiro deste ano, houve ex-
pansão da estiagem para o sul 
da Bahia, e pouca alteração nas 
demais áreas da Região Nor-
deste, que já se encontravam no 

grau mais severo de seca medido 
pelo Monitor de Secas. Segun-
do a agência, chuvas acima do 
esperado apenas no Maranhão 
e em pontos isolados do Cea-
rá e Piauí, onde houve uma 
redução da intensidade da 
seca. Segundo o órgão, em 
Pernambuco, em janeiro de 
2017, as chuvas permanece-

sEMiárido

Chuvas próximas da média no 
Sertão do Pajeú e Moxotó

Petrolina busca parcerias para 
aumentar segurança no trânsito

Apac prevê precipitações para as regiões sertanejas dentro da média para os meses 
de março e abril. Nas outras regiões do Estado, a previsão é de chuva abaixo da média

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Com objetivo  de desen-
volver parcerias e projetos 
voltados para a educação e a 
segurança no trânsito de Pe-
trolina, no Vale do São Fran-
cisco, o prefeito Miguel Co-
elho se reuniu com o diretor 
regional do Serviço Nacional 
do Transporte (SEST) e Ser-
viço Nacional de Aprendiza-
gem do Transporte  (SENAT) 
Simão Dourando, para orien-
tação sobre possíveis  melho-
rias no setor de transporte da 
cidade. Essas são duas entida-
des civis, sem fins lucrativos, 
colaboram nacionalmente, 
atuando na formação e na 
qualificação   de profissionais 
para o segmento  de transpor-
tes. Dentre os temas aborda-
dos no encontro,.evidenciou-
-se a possibilidade da redução 
de acidentes  envolvendo mo-
tociclistas. O SEST/SENAT 
apresentou ainda um projeto 
com foco na orientação dos 

alunos da rede municipal de 
ensino sobre a boa convivên-
cia e educação no trânsito, 
além de uma parceria para 
fornecer capacitação aos pro-
fissionais da prefeitura muni-
cipal e secretarias. "Estamos 
ouvindo diversas instituições 
para que possamos encontrar 
um meio que possibilite  dei-
xar a  nossa cidade mais segu-
ra. O SEST/SENAT tem um 
grande trabalho voltado para 
o trânsito e nossa idéia é já 
firmar essa parceria em março 
ou abril, principalmente, pen-
sando na prevenção de aciden-
tes e educação no trânsito", 
adianta o prefeito Miguel Co-
elho.  A reunião contou ainda 
com a participação do diretor 
da Ammpla, Geraldo Miranda, 
e as secretárias Maéve Melo 
(Educação), Kátia Carvalho 
(Desenvolvimento Social) e 
Lucivane Lima (Gestão Admi-
nistrativa).

ram abaixo do esperado, com 
valores inferiores a 25 mm 
em praticamente todo o es-
tado, apesar de serem espe-
rados acúmolos de chuvas de 
até 125 mm no extremo oeste. 
No Sertão e Agreste do esta-
do, o quadro de seca excep-
cional permanece com efeitos 
de curto e longo prazo. 

Março e abril podem ter chuvas próximo da média

Divulgação
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Os cantores da banda Araketu Tonho Matéria e Linnoy, com o prefeito Miguel Coelho e a 1ª dama 
Lara Secchi no Carnaval de Petrolina 2017.

A blogueira petrolinense Carla Rocha e Ana Nery, esposa do presidente da agremiação Rômulo 
Menezes, ladeadas pelos personagens Catirina e Matheus, no café da manhã do bloco Galo da 
Madrugada 2017 no Recife/PE.

A grande designer 
de acessórios Rose 
Oliveira e a modelo 
Cristiane Magalhães 
após entrevista com 
cinegrafista Samuel 
Moreira, repórter da 
TV Grande Rio Ara-
celly Romão.

Este é o ator Weslley Lucas, radicado em Petrolina/PE, fazendo 
participações na novela RockStory da Rede Globo de Televisão.

O repórter da TV Asa Branca, Danilo César, na cobertura do 
carnaval do Recife/PE pela Globo Nordeste.

***

***

Os cantores paulistanos Marcelo Jeneci, Andrezza Santos, 
e os baianos banda Vivendo do Ocio, multiinstrumentista/dj 
Chico Correa e a cantora Josyara são atrações da 7ª edição do 
festival san franciscano acontecerá nos dias 24 e 25 de março 
no Centro de Cultura João Gilberto em Juazeiro/BA.

Um compacto das obras Navalha na Carne, Dois Perdidos 
Numa Noite Suja, Abajur Lilás e toda a poética do dramaturgo 
Plínio Marcos, será encenada nos dias 04, 05, 11 e 12 de março, 
no Teatro Dona Amélia, no Sesc Petrolina/PE. 

Umbuzada Sonora 2017

3x Plínio 
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A cidade de Arcoverde lança projeto 
educativo inovador para crianças

Floresta sediará o II 
Encontro GEDin Sertão

Um projeto educativo 
inovador está surgindo em 
Arcoverde (PE); a instala-
ção de  uma binquedoteca 
em plena feira livre do mu-
nicípio. Essa será a primei-
ra brinquedoteca do Brasil 
dentro de uma feira livre. 
A proposta apresentada 
tem o objetivo de atender 
às crianças que freqüen-
tam o Centro Comercial de 
Arcoverde (CECORA) aos 
sábados e domingos. De 
acordo com a prefeitura, a 
brinquedoteca foi pensada 
para ser um lugar  de aco-
lhimento  às crianças filhos 
de feirantes e visitantes 
que normalmente freqüen-
tam esse espaço comercial. 
Segundo a prefeita Madale-
na Brito, “Esse será um es-
paço voltado para atender 
aos anseios de país que não 
têm com quem deixar seus 
filhos, e afirma; A infância 
é prioridade no nosso go-

Estudantes, residen-
tes, profissionais e pes-
quisadores da área de 
saúde podem se inscrever, 
a partir do dia 06 de mar-
ço, para participar do II 
Congresso de Oncologia 
do Hospital Dom Tomás, 
em Petrolina. As inscri-
ções serão feitas presen-
cialmente nas recepções 
do Centro de Oncologia 

verno.” O espaço contará 
com psicólogo, pedagogo, 
assistente social e educado-
res sociais desenvolvendo 
atividades lúdicas para as 
crianças, além de compu-
tadores, brinquedos, jogos, 
livros, filmes e gibís e pre-
tende com  isso estimular 

Dr. Muccini/Apami das 
14h às 17h, até o dia 17 de 
março. O evento acontece 
entre os dias 28 e 30 de 
abril no Nobile Suítes Del 
Rio Petrolina.  De acordo 
com a instituição, o en-
contro é voltado para o 
cenário oncológico na re-
gião e apresentará ainda 
experiências desenvolvi-
das no país e no mundo. 

Novo espaço contará com estrutura de profissionais, atividades lúdicas e 
brinquedos da cultura popular para crianças e jovens que passam pelo local

as crianças  a desenvolver 
a concentração, valorizar o 
brinquedo e a cultura popu-
lar, trabalhar o brinquedo 
como meio de desenvolvi-
mento intelectual e social.  
A expectativa da prefeitura 
é inaugurar o novo espaço 
até maio deste ano. 

Educação

Os alunos interessados 
em apresentar trabalhos 
sobre a temática Indígena 
e Quilombola no II En-
contro GEDin Sertão, que 
acontece entre os dias 02 
e 12 de maio já podem se 
inscrever. O envio de co-
municações acadêmicas 
deve ser feito até o dia 31 
deste mês. O grupo atua na 
região de Itaparica desde 
2011 e é formado por pro-
fessores e alunos, que vem 
desenvolvendo uma série 
de projetos de pesquisa e 
extensão com repercussão 
local, regional e nacional. 
O evento é gratuito. 

O GEDin tem partici-
pação em diversos even-
tos e discussões acerca da 
problemática educacional 
relacionada aos povos in-
dígenas e quilombolas na 
região. Segundo o Profes-
sor Eduardo Vergolino as 
mudanças e melhorias são 
contínuas. “Neste segundo 

Encontro,  apresentamos 
uma proposta ainda mais 
acadêmica e grandiosa. 
Teremos palestrantes de 
vários lugares do Brasil, 
como Curitiba, Rio de Ja-
neiro e Recife, que desen-
volvem pesquisas acerca da 
temática Indígena e Qui-
lombola, além de uma forte 
participação da comunida-
de", afirma. www.gedinser-
tao.org estão disponíveis 
mais informações sobre o 
evento. Segundo o Profes-
sor Vergolino as mudanças 
e melhorias são contínuas. 
“A discussão acerca dos di-
reitos dos Povos Indígenas, 
bem como Quilombolas da 
região é de fundamental 
importância para descons-
truir uma série de paradig-
mas e preconceitos arraiga-
dos em nossa cultura. Com 
uma maior aproximação 
entre IF Sertão – Campus 
Floresta e comunidade em 
geral”, declara.

Além disso, o segundo ano 
do evento também terá na 
composição do cronogra-
ma mini cursos em nutri-
ção, psicologia,farmácia, 
fisioterapia e enfermagem 
pediátrica e adulta. As pa-
lestras serão divididas em 
núcleos e abordarão temas 
sobre os câncer de mama, 
infantil, hematológico, in-
testinal, entre outros.

II Congresso de Oncologia em Petrolina

 Equipamento será o primeiro do Brasil

Evento será realizado no Campus IF- Sertão Floresta

 Divulgação
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Educação

Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende

Pernambuco 
Esportes
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A necessidade de direcio-
nar um cuidado diferencial à 
crianças com necessidades es-
peciais e com microcefalia le-
vou a Prefeitura de Arcoverde 
a promover uma capacitação 
específica para profissionais 
de apoio da Educação. De 
acordo com o órgão, existem 
hoje 120 crianças matricula-
das na rede de ensino porta-
doras de alguma necessidade 
especial, entre elas, motora, 
auditiva e cognitiva. No mu-
nicípio, 36 profissionais fa-
zem este trabalho de apoio.

A Formação Específica 

para o Profissional de Apoio 
Escolar e para os Auxiliares 
de Creche sobre os cuidados 
as Crianças com Deficiência e 
com Microcefalia ocorreu por 
profissionais do Mens Sana, 
na Creche Municipal Dr. José 
Rabelo de Vasconcelos. De 
acordo com a prefeita, a ini-
ciativa é fundamental. “Te-
mos a obrigação de receber 
e dar oportunidade a todos 
estes meninos e meninas a te-
rem acesso à educação gratui-
ta e com qualidade”, afirma. 

 De acordo com a secretá-
ria de Educação do município 

Patrícia Padilha, não havia 
crianças com necessidades 
especiais na rede municipal 
em 2012.  "Em 2013, entra-
ram duas e hoje são mais de 
120 que já estão incluídas na 
rede escolar. Algumas já con-
seguem ficar nas salas de aula 
regularmente sem a ajuda de 
um profissional", informa. 
Arcoverde atende em suas 
creches crianças com micro-
cefalia, além dos meninos e 
meninas com problemas mo-
tores, auditivos, cognitivos, 
entre outras, que já estão sen-
do incluídas na rede escolar. 

Alimentação
A prefeitura também de-

cidiu intensificar o aten-
dimento aos alunos com 
necessidades especiais nu-
tricionais, por causa de sua 
condição de saúde. “A minha 
preocupação é que a nossa 
merenda escolar possa aten-
der a cada criança adequa-
damente. Por isso, foi feito 
um cardápio que é também 
encaminhado para os pais 
poderem fazer o acompa-
nhamento”. Pata obter este 
serviço diferenciado, os pais 
devem levar laudo médico 
e entregar aos gestores das 
escolas onde os filhos estão 
matriculados.

 

Cuidados para crianças com 
necessidades especiais
Em Arcoverde, a capacitação para os profissionais de apoio da educação teve objetivo 
de aprimorar cuidados à crianças especiais, entre elas, crianças com microcefalia

Empate no Clássico dos Clássicos. 
Tricolor perde em casa para o Carcará, 
Líder da Competição – Brasileiros na 

Fase de Grupos da Libertadores

O Campeonato Pernambucano segue a todo vapor. Na noite 
desta última quarta feira, dia 01 de março, Sport, jogando com 
alguns reservas (2º) e o Náutico (3º) protagonizaram um jogo 
morno e sem muitas emoções. O Clássico dos Clássicos foi mar-
cado pelos gols de Erick pelo Timbu e Neto Moura pelo Leão. No 
fim do jogo o Sport teve um pênalti ao seu favor, porém, Tiago 
Cardoso segurou firme. 1x1 placar final. 

O Santa Cruz (4º) recebeu o líder Salgueiro (1º), dentro do 
Arruda e foi surpreendido. O Carcará jogou muito bem e fez com 
que o goleiro Júlio César do time tricolor, no primeiro tempo, 
mesmo levando dois gols, fosse um dos personagens. No segun-
do tempo o Santa Cruz melhorou e o Salgueiro continuou com 
seu ritmo. Jogo muito pegado. Já quase no fim do jogo o Santa 
Cruz fez um gol e acabou assim, 2x1 Salgueiro, líder isolado.

A Pré Libertadores acabou. Os dois times brasileiros que es-
tavam nessa etapa passaram para a fase de grupos. O Atlético Pa-
ranaense que havia empatado em casa contra o Deportivo Capia-
tá (PAR) por 3x3, fora de casa venceu por 1x0 e conseguiu passar 
sem grandes problemas. O Furacão está no grupo 4 – Atlético 
Paranaense, Flamengo, San Lorenzo e Universidad Católica.

O Botafogo, time comandado pelo jovem técnico Jair Ventu-
ra, que havia vencido o Olimpia (PAR) por 1x0 no estádio Nilton 
Santos, foi para o Paraguai e perdeu pelo mesmo placar. Decisão 
por pênaltis. Como tem coisas que só acontecem com o Botafogo, 
o goleiro Helton Leite escalado para começar o jogo se machu-
cou no meio do mesmo e então Gatito Fernandez (paraguaio e 
torcedor do Cerro Porteño), que estava recuperado de uma lesão, 
entrou em campo. No momento crucial, nas penalidades máxi-
mas, o herói no Paraguai, foi um paraguaio. Gatito pegou três 
pênaltis, calou o Defensores del Chaco e levou o Glorioso para 
a fase de grupos. O grupo do Alvinegro é o 1º e os componentes 
são – Botafogo, Atlético Nacional, Barcelona de Guayaquil e Es-
tudiantes. 

Município conta com 36 profissionais de apoio da educação e 120 crianças com necessidades especiais

Capacitação foi realizada na Creche Municipal Dr. José Rabelo de Vasconcelos
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cultura

Folia cores e alegria marcaram o 
Carnaval pelo Sertão pernambucano

Momento de alegria e des-
contração, o Carnaval no Sertão 
de Pernambuco deste ano foi 
marcado por muita festa e ani-
mação. Em Petrolina, no Vale 
do São Francisco, o primeiro 
Carnaval promovido pelo prefei-
to Miguel Coelho arrastou cerca 
de 30 mil pessoas por dia para 
o principal polo, na Orla do Rio 
São Francisco. Em Triunfo, o 
Carnaval dos Caretas,  contagiou 
os foliões  com muito frevo, ca-
boclinho, forró, maracatu, sam-
ba e afoxé. Já em Sertânia, a fes-
ta foi para todo mundo e contou 
até com um bloco da boa idade. 
O município de Arcoverde tam-
bém fez a festa com o Carnaval 
Folia dos Bois e apresentação de 
grupos culturais de Pernambuco 
e contou com a presença do Afo-
xé Oxum Pandá; do Maracatú 
Rural Beija Flor de Aliança; do 

Caboclinho Caetés  de Goiana 
e do Maracatú Nação Aurora 
Africana. O músico,  composi-
tor, artesão  Antúlio Madurei-
ra  se apresentou com  músicas 
autorais e também de grandes 
compositores de frevo em home-
nagem a cultura pernambucana 
e fez o público cantar e dançar.  

Na capital do São Francisco, 
a festa ganhou o nome de "Novo 
Carnaval de Petrolina" e atraiu 
cerca de 30 mil pessoas por dia, 
de acordo com a prefeitura. En-
tre a sexta (24) e a terça-feira 
(28), foram apresentados  mais 
de 30 shows nos dois palcos ins-
talados na Praça 21 de Setembro 
e Orla. O evento contou também 
com folia nos bairros da Areia 
Branca e Rio Corrente, além de 
desfile de blocos e cortejos nas 
ruas do Centro.  Entre as atra-
ções, Maciel Melo e Geraldo 
Azevedo. O gestor do município 
garantiu fortalecer o ciclo car-

Shows com atrações locais e regionais deram o tom das principais festas sertanejas, entre eles, 
César Amaral, Nando Cordel, Fulô de Mandacaru, Antúlio Madureira, Josildo Sá e Maestro Forró

navalesco nos próximos anos. 
"Essa multidão é a prova con-
creta que nossa cidade estava 
carente de um grande Carnaval. 
O petrolinense sempre foi um 
grande folião, nato, mas faltava 
resgatar essa essência. Mesmo 
com todas as dificuldades que 
encontramos,  foi possível com 
a ajuda de toda nossa equipe, do 
Governo do Estado e nossos par-
ceiros realizar essa festa incrível. 
Vamos agora nos preparar para 
consolidar e ampliar o Carnaval 
de Petrolina para que esse even-
to se transforme numa referên-
cia para toda a região", destaca 
Miguel. 

Já em Triunfo, no Sertão do 
Pajeú, o Carnaval dos Caretas le-
vou blocos tradicionais, artistas 
locais e outras atrações nordes-
tinas como Fulô de Mandacaru, 
de Caruaru e Jonas Esticado, do 
Ceará. A cidade é considerada 
um dos maiores polos carnava-
lescos do interior do estado  e ar-
rastou uma multidão de foliões 
por suas ruas. Entre as agremia-
ções que circularam na folia, os 
blocos Erem Alfredo de Carva-
lho e Galinha, bloco tradicional 
que completa 27 anos de histó-
ria neste ano. Também houve a 
participação da Orquestra Isaías 
Lima, Os Caretas de Triunfo e 
Bloco Acorda para Tomar Ga-
gau.  

Valorizando os ritmos nor-
destinos e sua expressividade 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

cultural, os artistas locais tive-
ram espaço no Palco do Coreto, 
como a Banda Badalê e a Or-
questra Maestro Madureira. No 
palco principal Pátio Maestro 
Madureira, algumas das atra-
ções foram a banda Voa-Voa, 
Patusco, Josildo Sá, Padú e Us 
Frajolaz e banda Reviver. O pú-
blico intantil também teve vez 
com o Bloco Mamãe eu Quero. 

Em Sertânia, a Cultura per-
nambucana também foi bastan-
te valorizada e contou, entre as 
atrações do Carnaval popular, 
com apresentação do irreverente 
Maestro Forró e a Orquestra Po-
pular da Bomba do Hemetério, 
que abriram a Folia de Momo da 
cidade. Para o artista, é sempre 
uma grande satisfação levar o 
ritmo do litoral ao sertão. “Esse 
intercâmbio cultural é maravi-
lhoso. Nós trazemos o frevo para 
cá, mas aqui bebemos na fonte 
do Sertão, que é tão rica. Sertâ-
nia é terra de músicos”, comen-
tou. A festa contou ainda com 
a batucada do Patusco e com o 
show especial de Carnaval do 

sertaniense, César Amaral. E os 
festejos continuaram com uma 
matinê infantil da banda A Bar-
ca Maluka. De acordo com a pre-
feitura, este ano a cidade viveu o 
resgate das festas populares com 
o Carnaval de rua e mais de 40 
blocos desfilando. Para o gestor 
do município, Ângelo Ferreira, 
o incentivo é muito importante. 
“Antes, o Carnaval era em lu-
gares fechados, nós trouxemos 
para a praça pública, para o povo 
e estamos resgatando isso”, des-
taca. Em Arcoverde, a Folia dos 
Bois 2017 foi de muito frevo, 
mangue beat, maracatu e afoxé. 
Entre as atrações que animaram 
os arcoverdenses, nomes reno-
mados como Quinteto Violado, 
Antúlio Madureira, Nando Cor-
del, Mundo Livre S.A, Charles 
Theone e Geraldo Maia. Tam-
bém foi promovido o Grande 
Encontro de Grupos Culturais 
também foi promovido com o 
Afoxé Oxum Pandá de Recife, o 
Maracatu Beija-Flor de Aliança, 
a Nação Camaleão de Recife e o 
Caboclinho Caetés de Goiana.
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Nando Cordel se apresentou no Sertão do Estado

 Maestro Forró levou sua irreverência para Sertânia

Prefeitura de Sertânia

Prefeitura de Petrolina
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cultura

O cantor Elisson Castro e a Banda Pega Leve se apresentarão em festival de forró em 
Londres, conhecido por ser um grande encontro de forrozeiros, de 09 a 12 de março

A região do Vale do São 
Francisco, já conhecida pela 
exportação de frutas de ex-
celente qualidade, começa 
a mostrar aos europeus ou-
tras riquezas: o som e o rit-
mo dos nordestinos. Quem 
representará o Nordeste em 
terras estrangeiras será Elis-
son Castro e o Forró Pega 
Leve, eles  vão se apresentar 
em Londres, na Inglaterra. 
A banda mistura forró uni-
versitário, xote e pé de serra 

Há 15 anos, a banda de 
forró “Pega Leve” nasceu 
de uma banda baile que 
tocava em festas sociais 
do Vale do São Francisco. 
A proposta do grupo era 
tocar todos os estilos mu-
sicais, mas a ideia cresceu, 
e se tornou um projeto de 
festas de São João e mais 
convites apareceram. “A 
gente nem tinha nome para 
banda ainda e como nosso 
estilo no forró era o xote, 
leve, com composições que 
falavam de amor, decidi-
mos então por 'Pega Leve'”, 
explica Elisson. O grupo 
gravou ao longo da carrei-
ra dois DVDs, sete CDs au-
torais e nove CDs ao vivo. 
De acordo com os atistas, 
as músicas autorais passa-
ram a ser um dos grandes 

também  se preparam  para 
uma temporada de shows no 
Forró London Festival 2017, 
de 09 a 12 de março. A apre-
sentação será a primeira de 
Elisson e da banda na Euro-
pa e os músicos não escon-
dem a satisfação e alegria de 
mostrar o trabalho no exte-
rior. “O evento é um grande 
encontro de forrozeiros que 
acontece todos os anos em 
Londres. Muita gente boa já 
passou por lá e agora che-

O forró do Vale do São Francisco 
vai ganhar os ares europeus

Dos bailes do interior para o estrangeiro

gou a nossa vez. Nos senti-
mos muito honrados com 
esse momento. O convite 
veio através do cantor Del 
Feliz, que hoje é uma espé-
cie de 'embaixador do forró' 
na Europa”, comenta Elis-
son Castro. Esta já é a sexta 
edição do festival, que reúne 
forrozeiros de várias regi-
ões, e além de shows musi-
cais, também proporciona 
apresentações de dança e 
oficinas sobre a dança no 
forró e sobre os instrumen-
tos: zabumba e triângulo. “A 
cultura nordestina e, princi-
palmente o forró, estão em 
alta na Europa. Essa alegria 
típica do nosso povo e do 
nosso ritmo está atraindo 
os europeus de uma forma 
geral”, destaca Elisson. O 
Forró London Festival 2017 
acontecerá em um circui-
to que reúne vários bares e 
casas de shows em Londres, 
que constantemente divul-
gam a música brasileira. 
Elisson e a banda viajam 
para a capital Inglesa no dia 
7 de março.

diferenciais do grupo, onde 
a maioria das canções do 
grupo são composições de 
Elisson. Entre elas, “sen-
timento acabado” e a mais 
recente, “vai encostando”. 

“As canções surgem do nos-
so coração mesmo e acabam 
mexendo com a emoção das 
pessoas e tornando o nosso 
trabalho eternizado”, afir-
ma o cantor.

De olho na diabetes

Uma dieta adequada é fundamental no tratamento da 
Diabetes, onde há uma preocupação com o que comer para 
manter os níveis de açúcar no sangue controlados, e assim 
evitar consequências como cegueira, problemas renais, fe-
ridas pelo corpo e amputações. A alimentação do diabético 
deve conter alimentos que ajudem a prevenir essas compli-
cações e o surgimento de outras doenças.  Saber o que comer 
torna-se um desafio, por isso, listamos alguns alimentos que 
podem ajudar a controlar a doença.

PEIXES -  Salmão, sardinha, arenque, anchova e cavala, 
são fontes de ômega 3, importantes para o controle glicêmi-
co e prevenção de doenças cardiovasculares. 

AZEITE - Suas gorduras, principalmente as monoinsatu-
radas, como o ácido oleico, estimulam o aumento da secre-
ção de insulina pelo pâncreas.

BATATA-DOCE – Apesar do nome doce, possui baixo ín-
dice glicémico e é rica em fibras, liberando açúcares no orga-
nismo de forma lenta e gradual. Ainda possui carotenoides 
que aumentam a resposta à insulina, ajudando a estabilizar 
a glicose.

CHIA/LINHAÇA – Ricas em fibras e fontes de ômega 3, 
ajudam a reduzir picos de açúcar no sangue e melhoraram a 
ação da insulina.

BRÓCOLIS – Sua grande arma contra o diabetes está no 
cromo mineral, substância capaz de melhorar a ação da in-
sulina, regulando os níveis de glicose no sangue.  

CANELA - Vários estudos demonstram que a canela pode 
diminuir os níveis de açúcar no sangue e melhorar a sensibi-
lidade à insulina.

ABACATE - Rico em ômega 9 que auxilia o metabolismo 
da glicose reduzindo a resistência à insulina. 

BERINJELA - Possui alta concentração de fibras respon-
sáveis pela redução da velocidade da digestão e, com isso, da 
absorção de glicose pelo sangue.

Cuide-se!

Elisson Castro se apresenta na Europa pela primeira vez

Boa parte do repertório da banda é composição de Elisson
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O maior cartão postal de 
Triunfo, o Cine Theatro Gua-
rany, prédio histórico no cen-
tro do  município acaba de 
completar 95 anos de funda-
ção e história. O monumento  
também é considerado uma 
das principais atrações turís-
ticas do Sertão Pernambuca-

no, que esteve entre os 20 fi-
nalistas do concurso das sete 
maravilhas do Estado. 

A arquitetura do Theatro  
em estilo neoclássico locali-
zado às margens da lagoa no 
centro do município,  enri-
quece a beleza da paisagem 
do conjunto arquitetônico ur-

bano da cidade. Sua constru-
ção teve início em 1919 e só foi 
concluída em 17 de fevereiro 
de 1922. Às margens do Lago 
João Barbosa, o prédio atrai 
visitantes de todos os recantos 
e apresenta  ao longo de todo 
o ano espetáculos de teatro, 
música e dança. Anualmente, 

Theatro Guarany completa 95 anos

cultura

Construído em 1922, o imponente Cine Theatro é ícone do audiovisual e artes cênicas 
da região. Recebe também anualmente um festival de cinema do Governo de PE O edíficio foi construído entre 1919 e 1922
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o Governo de Pernambuco, 
através da Secretaria de Cul-
tura e Fundarpe, realizam o 
Festival de Cinema de Triun-
fo, movimentando a cena cul-
tural da região e destacando-a 
como um importante ícone do 
audiovisual e das artes cêni-
cas no interior do estado. O 

Cine Theatro Guarany funcio-
na de segunda a sábado, das 
09h às 12h e das 13h às 17h e 
nos domingos, de 09h às 11h. 
O edifício está localizado na 
Praça Carolino Campos, s/n, 
Centro. Para mais informa-
ções, o telefone do espaço cul-
tural é o (81) 3184-3090. 

A arquitetura do Cine Theatro se destaca no cenário urbano

Reprodução Internet
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