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Inundados pelo sentimento
de que o Sertão virou mar

Há gerações, os sertanejos esperavam por isso e, agora, nem todos sabem como lidar com o 
“novo”. A chegada das águas da Transposição do Rio São Francisco tem gerado euforia e alguns 
percalços também. Registros recentes dão conta de mortes por afogamento ao longo dos canais 
e outra consequência complicada é a sujeira que vem sendo depositada como resultado de ativi-
dades de lazer. O Ministério da Integração Nacional intensificou campanhas de conscientização.
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Presidente da Câmara de Timbaúba, Josi-
naldo Barbosa é reeleito para comandar 
a União dos Vereadores de Pernambuco.

Do total de selecionados na edição 2017, 40% são do 
Sertão. Foram contemplados nomes de Ouricuri, 
Petrolina, Trindade, Bodocó e Arcoverde.

Durante visita ao Sertão do Moxotó,
Paulo Câmara defendeu maior diálogo
sobre a Reforma da Previdência.

Prefeitos sertanejos julgam reforma da
previdência necessária, mas não admitem 
mexer em direitos adquiridos, a exemplo da 
aposentadoria do trabalhar rural.

Reprodução

Ganhe o Mundo
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Hotel da bandeira Ramada Encore terá 
investimentos de R$ 22 mi.Um Centro de 
Tradições do Sertão e um residencial em 
Lagoa Grande estão ainda entre os apor-
tes a serem feitos pelo mesmo grupo.

D
iv

ul
ga

çã
o

Hesíodo Góes/Seturel-PE



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 11 anos integrando a região - De 01 à 15 de Abril de 2017 / Edição 1572

Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

E lá se vai o mês de 
março fechando o 

primeiro trimestre do 
ano,  deixando um indelével  
registro  no calendário de da-
tas dos  grandes eventos do 
Sertão.   A chegada das águas 
da Transposição do São Fran-
cisco  já é uma realidade para 
os sertanejos. Os primeiros 
municípios a receberem as  
águas do rio,  foram  os muni-
cípios de Custódia e Sertânia,  
esses em Pernambuco e, logo 
em seguida, o privilegiado foi 
o município de Monteiro no 
Sertão da Paraíba. Assim, os 
canais do raio Leste da Trans-
posição foram concluídos com 
a chegada  das águas ao des-
tino final.  A transposição pa-
rece inundar sertanejos com 
o sentimento de que o Sertão 
virou mar. Mas nem todos sa-
bem como lidar com o “novo” 
e conscientização passou a ser 
a palavra de ordem. Há gera-
ções, os sertanejos aguarda-
ram ansiosos pela chegada 
das águas, agora, o problema 
é que  nem todos sabem lidar 
com ela. Registros  recentes 
dão conta de mortes por afo-
gamento ao longo dos canais; 
outro fato complicador,  é a 
sujeira que vem sendo depo-
sitada como resultado das ati-
vidades de lazer.  Em política, 
a Reforma da Previdência gera 
alerta à prefeitos do  Sertão 
de Pernambuco, sobretudo 
no que diz respeito a decisão 
do presidente Temer  de tirar 
servidores  estaduais e muni-
cipais da proposta original, 
deixando que municípios e 
estados façam a suas próprias 
reformas.  À partir da Cons-
tituição, o trabalhador rural 
tem garantido seu direito a 
aposentadoria e é preciso ter 
um tratamento diferencia-
do.  Em educação, o muni-
cípio de Serra Talhada, no 
Sertão do Pajeú é destaque. 
A  (UPE)  Universidade de 
Pernambuco, campus Serra 
Talhada,  tem a terceira me-
lhor nota de medicina do es-
tado  na avaliação da (Ana-
sem)  Avaliação Nacional 
Seriada de Estudantes de 
Medicina. Seja muito bem 
vindo, Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS Pernambuco, Coração do Brasil

Era uma vez 
um povo aguerri-

do, de porte altivo 
que, tendo como 

maior virtude a modéstia, 
foi logo colocando o Rei dos 
Animais em seu brasão e fi-
cou conhecido como o Leão 
do Norte. E, talvez por isto, 
em plena segunda guerra 
mundial, as Forças Armadas 
Aliadas para o Atlântico Sul 
escolheram Recife para ins-
talar o seu Quartel General, 
bem ali, ao lado do saudoso 
Bar Savoy. As maiores pro-
vas da nossa imodéstia vão 
desde a recomendação às 

crianças para que não reve-
lem a sua origem pernambu-
cana e, assim, não humilhem 
o próximo. O nosso hino diz, 
modestamente: Pernambuco, 
Coração do Brasil; És a fon-
te da vida e da história; Nova 
Roma de bravos guerreiros; 
Pernambuco imortal, imortal. 
É pouco? O Arquipélago de 
Fernando de Noronha, como 
o mundo todo sabe, é fruto do 
acúmulo dos sedimentos que 
os rios Capibaribe e Beberibe 
transportaram para o mar, ao 
se unirem para formar o Oce-
ano Atlântico. Agora, enve-
redando pelo quesito moda, 

temos o Armazém Narciso; a 
mais antiga loja de tecidos da 
América Latina. A Associação 
Comercial de Pernambuco, fun-
dada em 19 de junho de 1839, 
completou 178 anos de gloriosa 
existência, agora em 2017. O 
Shopping Center Recife tem a 
maior área destinada ao comér-
cio, em toda a América Latina 
e Caruaru a maior feira-livre do 
país. E foi em Pernambuco que 
um Zeppelin atracou pela pri-
meira vez, na América do Sul. 
A Torre do Jiquiá, para Zeppe-
lin, é a única do tipo que ainda 
permanece de pé, em todo o 
mundo. Para que não pensem 

que não sabemos construir 
vias urbanas, a Caxangá é a 
maior avenida em linha reta 
da América Latina e a Plata-
forma para Pedestres, na BR 
101, em frente à Sudene, foi 
a primeira com “elevadores” 
em todo o Brasil. E tivemos a 
honra de não só tê-la viabili-
zado como mantido por dois 
anos, via nossa empresa de 
mídias externas, com anun-
ciantes de primeira linha. Na 
próxima quinzena, continu-
aremos dissertando sobre a 
nossa modéstia. Até lá.

José Artur Paes 

desde 2006
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Entre 26 e 29 de julho, 
a Associação Brasileira de 
Odontologia (ABO) – Regional 
Petrolina realizará o 18º Con-
gresso de Odontologia do Vale 
do São Francisco e o 3º Con-
gresso Internacional. A ex-
pectativa é de que o  encontro 
reúna  cirurgiões dentistas, es-
tudantes e auxiliares de saúde 
bucal de seis estados brasilei-
ros. De acordo com a organiza-

 O Espaço Duchef, em 
Petrolina, já famoso pelas 
feijoadas aos sábados, lança 
novo serviço com almoço te-
mático inspirado na Páscoa.  
As receitas elaboradas pelo 
chef Rafael Yamaguti são de 
encher os olhos, entre elas, 
o Peixe em Crosta de Cas-
tanha, a Moqueca de Peixe, 
Coco e Banana, e o Grati-
nado de Bacalhau. O espaço 

O município de Parnami-
rim foi premiado com o título 
de Prefeitura Amiga da Mu-
lher 2017, concedido pela Co-
missão Paritária da Mulher, 
da Assembleia Legislativa de 
Pernambuco. Também foram 
agraciados:  Cabo de Santo 
Agostinho, Lagoa do Carro 
e Santa Cruz do Capibaribe. 
Os critérios de avaliação fo-
ram os destaques pelo con-

A Comissão de Justiça 
da Assembleia Legislativa 
de Pernambuco aprovou, 
no último dia 27 de março, 
a doação de um terreno do 
Estado. de cinco hectares, 
para o município de Arco-
verde, no Sertão do Moxotó. 
A prefeitura do município, 
por sua vez, pretende repas-
sar o terreno a particulares 
para viabilizar a construção 

ção, já estão confirmados pro-
fissionais renomados, a exem-
plo de Renato Vasconcelos, 
Juliana Ramacciato e Daniel 
Cassano, além do professor 
peruano Rony Hidalgo, que 
vai ministrar o curso Desenho 
Personalizado do Sorriso e La-
minados Diretos com Resinas. 
Mais informações e inscrições 
estão disponíveis no site www.
abodepetrolina.org.br.

funciona em temporadas e 
com reservas, nas quintas e 
sextas de abril, quando os 
pratos custarão R$ 35, in-
cluindo harmonização com 
uma taça de vinho à escolha 
do cliente. Entre as opções, 
os rótulos varietais Syrah 
2015 e Cabernet Sauvignon 
2015, ambos da Rio Sol, 
produzidos no Vale do São 
Francisco.

junto de políticas públicas 
para as mulheres, formação 
de redes estruturadas, com 
organismos municipais de 
defesa dos direitos das mu-
lheres, adesão ao FEM Mu-
lher, existência de Conselho 
da Mulher, de Centros de 
Referência, além de ações de 
promoção da saúde feminina 
e campanhas educativas, en-
tre outros.

de um Shopping Center. O 
colegiado manifestou-se, 
por unanimidade, pela cons-
titucionalidade do Projeto 
de Lei nº 1238/2017, apesar 
de deputados alertarem que 
a operação pode contrariar o 
interesse público. A questão 
será discutida na Comissão 
de Administração Pública e 
ainda não tem data definida 
para ser votada. 

Petrolina
Congresso reúne profissionais de seis estados

Gastronomia
Almoço temático inspirado na Páscoa

Parnamirim
Políticas para mulheres rende prêmio

Arcoverde
Cessão de terreno para Shopping é aprovada
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Política

comprometido, deficitário, inclu-
sive a parte dos municípios.

Ele acredita que é preciso fa-
zer ajustes, já que a expectativa de 
vida do brasileiro aumentou, en-
tretanto, realça a necessidade de 
haver equilíbrio. "A forma como 
a Reforma da Previdência está 
sendo colocada, suprime muito 
os direitos, muitas conquistas. 
É preciso ter mais transparência 
nos números, apontar melhor 
aquilo que tem a receber, para 
ver se precisa ter um corte tão 
drástico como o que está sendo 
proposto”, sugere o dirigente da 
Amupe. Ele indaga: “Por que só 
tirar do lado dos trabalhadores? 
É preciso ter um corte linear".

Do Sertão do Moxotó, em 
Sertânia, o prefeito Ângelo Fer-
reira diz que de, do jeito que está, 
a Reforma da Previdência não 
deveria ser aprovada. "Tem que 

Câmara prega diálogoPrefeitos querem reforma, 
sem mexer em direitos
Ângelo Ferreira grifa que, desde a Constituição, o 
trabalhador rural tem garantido a sua aposentadoria

No Sertão pernambucano, 
a Reforma da Previdência gera 
alerta entre os prefeitos, sobretu-
do no que diz respeito à decisão 
do presidente Michel Temer de 
tirar servidores estaduais e mu-
nicipais da proposta original, dei-
xando que municípios e estados 
façam suas próprias reformas. 

Presidente da Amupe, o pre-
feito de Afogados da Ingazeira, 
José Patriota, aponta intenção 
do Governo Federal de aprovar 
as mudanças nas regras da apo-
sentadoria “como um rolo com-
pressor” e lembra que municípios 
também estão “deficitários”.

Patriota adverte: "Previdên-
cia quem legisla é a União, deve 
ser tratado lá. Essa iniciativa é 
uma forma de não receberem 
pressão dos servidores estaduais 
e municipais. Todo o sistema está 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

levar em consideração os direi-
tos adquiridos, tem que construir 
uma proposta nova. Já existem 
muitas emendas de uma série de 
deputados para alterar a propos-
ta original. Um exemplo é essa 
questão do tempo de serviço, a 
idade", defende o gestor.

Ângelo destaca ainda que é 
injusto que os trabalhadores pa-
guem pelo prejuízo causado pe-
las grandes empresas devedoras 
da Previdência Social. "Na reali-
dade, a previdência está quebra-
da, mas tem que cobrar de quem 
deve, das grandes empresas, co-
brar de quem tem dado prejuízo 
à previdência e manter os direi-

tos adquiridos, do trabalhador 
rural, das pessoas que precisam 
da aposentadoria. Desde a Cons-
tituição, o trabalhador rural tem 
garantido a sua aposentadoria. 
Para eles, é preciso ter um tra-
tamento diferenciado", finaliza 
o prefeito.Em reunião recente, 
em Fortaleza, os governadores 
do Nordeste concordaram que 
há necessidade de se implantar 
medidas para reformar a previ-
dência brasileira, mas grifaram 
a necessidade de se proteger, 
especialmente, os trabalhadores 
rurais, as mulheres e o acesso 
aos Benefícios de Prestação Con-
tinuada (BPC).

Durante visita ao Ser-
tão do Moxotó, o governa-
dor Paulo Câmara defendeu 
maior debate sobre a Re-
forma da Previdência. Em 
entrevista à rádio de Arco-
verde, o socialista observou 
o seguinte: “É uma reforma 
que abrange todas as pes-
soas. Hoje, quem já está no 
sistema, os aposentados, 
que já estão usufruindo da 
previdência, e as pesso-
as que ainda vão entrar no 
mercado de trabalho. Não é 
coisa que a gente possa fa-
zer só pensando no imedia-
to. A gente tem que pensar 
nos próximos 20, 30, 40 
anos. Vai exigir de nós mui-
ta capacidade de discussão 
e de diálogo”, declara o go-
vernador. O secretário de 
Administração, Milton Co-
elho, disse que o “governo 
não tem pressa para fazer 
essa discussão”. E comple-
tou: “Esse é um problema 
nacional, é uma questão de 
todos os Estados”.

Patriota foi reconduzido ao cargo de presidente da entidade
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Política

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

conhecimento à sua liderança, 
que se consolidou ao longo de 
seu mandato na presidência da 
UVP”, afirma Monteiro.

O deputado federal Silvio 
Costa (PTdoB) também pres-
tigiou o evento em Bonito e foi 
recebido pelos dois candidatos 
ao cargo de presidente da UVP. 
O parlamentar foi incentivado 
pelos vereadores a continuar na 
luta para impedir a Reforma da 
Previdência. "Não vai passar. 
Essa reforma tem chance zero. 
Estamos lutando para liquidá-la 
de vez", respondia o vice-líder 
da oposição. Ao mesmo tempo, 
Sílvio pedia a mobilização dos 

Josinaldo Barbosa é reconduzido 
ao cargo de presidente da UVP
Reeleito com 601 votos, ele, que preside a Câmara de Timbaúba, derrotou André Valen-
ça, vereador e presidente da Câmara de São Bento do Una, que ficou com 291 votos

A União dos Vereadores 
de Pernambuco (UVP) reali-
zou eleição para definir a ges-
tão da entidade para o biênio 
2017/2018, no município de 
Bonito, Agreste Setentrional do 
Estado. O atual presidente, Jo-
sinaldo Barbosa (PTB), vereador 
e presidente da Câmara de Tim-
baúba, foi reeleito para o cargo 
com 601 votos. Já o seu opositor, 
André Valença (PSB), vereador 
e presidente da Câmara de São 
Bento do Una, conquistou 291 
votos. O vice-presidente reeleito 
é Antônio Ferreira (PSB), conhe-
cido como Fiapo, vereador de 
Sertânia.

Cerca de 90 Câmaras do 
Estado são associadas à entida-
de, incluindo representantes da 
Região Metropolitana do Recife, 
da Zona da Mata, do Agreste, do 
Sertão e do São Francisco. Após 
a apuração dos votos, Josinaldo 
Barbosa agradeceu a todos os 
vereadores presentes, rebateu 
críticas da oposição, e citou tre-
chos bíblicos durante o discurso. 
Quem também marcou presen-
ça na eleição foi o senador Ar-
mando Monteiro, líder-mor do 
PTB no Estado, que destacou a 
atuação do presidente reeleito. 
“A vitória de Josinaldo é um re-

vereadores contra reforma de 
Temer.

Logo após o resultado da 
eleição, André Valença (PSB) 
divulgou nota agradecendo os 
votos recebidos e garantindo 
fiscalizar a entidade nos próxi-
mos dois anos de gestão.  “Infe-
lizmente, a Chapa 2 não venceu 
nas urnas, mas venceu na união 
e vontade de fazer uma UVP para 
todos. Continuaremos atentos, 
acompanhando a entidade que é 
essencial para os parlamentares 
municipais. Agradeço a todos 
que ajudaram diretamente e in-
diretamente”, afirma o vereador 
de São Bento do Una.

A Associação Municipalista 
de Pernambuco (Amupe) co-
memorou, no mês de março, 50 
anos de fundação, com a posse 
da diretoria eleita para o biênio 
2017/2018 da entidade. O pre-
feito de Afogados da Ingazeira, 
José Patriota, foi reconduzido 
ao cargo após ser reeleito no 
último dia 15 de fevereiro. Além 
dele, também foram empossa-
dos a vice-presidente, Ana Cé-
lia, que é prefeita de Surubim e 
o tesoureiro, João Batista, pre-
feito de Triunfo. Nesta gestão, o 
presidente pretende buscar no-
vas parcerias, inclusive recursos 
internacionais. Durante o seu 
discurso de posse, Patriota fez 
questão de abordar a projeção 

que a instituição ganha em tem-
pos de crise, onde os gestores 
municipais buscam por recur-
sos. Na ocasião, ele também 
anunciou o modelo de gestão 
que pretende adotar, com ações 
descentralizadas, com diversas 
frentes e grupos de atuação, 
com foco em saúde, educação, 
segurança e previdência. Se-
gundo o presidente, a previsão 
é de que um grupo seja desta-
cado para pressionar e cobrar 
investimentos federais. Entre as 
autoridades presentes no even-
to, o prefeito do Recife, Geraldo 
Júlio, o governador do Estado, 
Paulo Câmara, o presidente do 
Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco (TCE-PE), Car-

los Porto, o tesoureiro da Con-
federação Nacional dos Municí-
pios (CNM), Hugo Lembert.

 
Histórico

A entidade foi criada ainda 
durante o regime militar, em 
1967. Inicialmente, atuou como  
Associação dos Prefeitos de Per-
nambuco (APPE), depois como 
Associação dos Municípios de 
Pernambuco (AMPE) e por últi-
mo, Amupe. Hoje, a instituição 
possui 171 municípios filiados. 
A Associação representa a cau-
sa municipalista e, entre outras 
bandeiras, defende maior auto-
nomia dos municípios, especial-
mente na questão dos repasses 
constitucionais de recursos.

Da responsabilização dos 
compradores de imóveis por 

dívidas pessoais dos vendedores

Tem-se tornado bastante comum a determinação ju-
dicial de penhora de bens imóveis adquiridos pelos com-
pradores para garantir o pagamento de dívidas pessoais do 
vendedor, sob a  alegação de ser fraudulenta a alienação de 
bens, supostamente com o objetivo de frustrar o resgate do 
crédito existente.
Mas esta questão não deveria ser assim tão simples.

No vigente ordenamento jurídico processual não é mais 
possível ao magistrado declarar uma possível fraude à exe-
cução sem antes intimar os compradores para que apre-
sentem os competentes Embargos de Terceiro, de modo a 
permitir que estes exerçam seu direito de defesa e do con-
traditório.

Além disso, se os compradores não tiverem prévia ci-
ência das dívidas contraídas pelos vendedores, hão de ser 
considerados como terceiros de boa-fé, não devendo, por-
tanto, ser responsabilizados, já que não é justo que arquem 
com o pagamento de valores que não lhes tocam, que nada 
se beneficiaram ou fizeram parte.

Ainda, compete ao credor promover a inscrição da pen-
dência do processo de execução nos registros dos imóveis 
de propriedade dos devedores, obviamente em momento 
anterior à concretização da própria compra e venda ou, en-
tão, comprovar no processo judicial a possível má-fé dos 
compradores.

Sem a existência de qualquer destes dois elementos – 
registro da dívida no registro imobiliário ou comprovação 
de má-fé – não há que se falar em fraude à execução em 
desfavor dos compradores.

No Direito brasileiro a boa-fé presume-se; e a má-fé 
prova-se. Somente assim alcançar-se-á a verdadeira ex-
pressão da Justiça, bem maior que toda sociedade deseja 
preservar.

Josinaldo Barbosa, presidente da Câmara dos Vereadores de Timbaúba 
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Amupe: 50 anos e posse da nova diretoria
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irrigada, se destacando como o 
maior exportador de frutas do 
Brasil. As empresas recebem em 
dólar, o que é muito bom e refle-
te no mercado. Os negócios aqui 
recuaram, mas não pararam”, 
garante o empresário.

O empresário está à frente 
da Premier Material de Constru-
ção há 27 anos e atua também 
no ramo de empreendimentos 
e incorporações imobiliárias. É 
nesse contexto que ele revela os 
futuros investimentos. O novo 
empreendimento em Petrolina, 
o hotel da bandeira Ramada En-
core, terá R$ 22 milhões em in-
vestimentos e 140 apartamentos 
distribuídos em 17 pavimentos. 
“O projeto já está aprovado. Es-
tamos apenas compondo os in-
vestidores para iniciar as obras 
ainda este ano”, declara.                                                                                                    

Em Lagoa Grande, será cons-

Hotel da bandeira Ramada Encore terá
investimentos de R$ 22 mi em Petrolina
Serão 140 apartamentos distribuídos em 17 pavimentos. O empresário Sandro Patrício 
investe ainda em um Centro de Tradições do Sertão e em um residencial em Lagoa Grande

"

"

Em tempos de crise, exem-
plos de empreendedorismo se 
destacam no Sertão pernambu-
cano, entre eles, ações de grande 
porte como as que estão sendo 
anunciadas pelo empresário 
Sandro Carlos Vieira Patrício. 
Entre as novidades, a construção 
de um hotel de grande porte com 
investimentos de R$ 22 milhões 
em Petrolina, e de um empreen-
dimento que integrará um Cen-
tro de Tradições do Sertão, com 
170 mil m² e um residencial em 
Lagoa Grande, no Vale do São 
Francisco, com 3.105 lotes.

De acordo com Sandro Pa-
trício, o mercado de Petrolina 
tem ferramentas que os auxi-
liam a se manter equilibrado, 
proporcionando oportunidades 
de negócios. “Petrolina tem pe-
culiaridades como a fruticultura 

truído o Centro de Tradições do 
Sertão Brasileiro, numa área to-
tal de 170 mil metros, localizada 
a 13 km do centro do município. 
O equipamento, que terá R$ 15 
milhões em investimentos, con-
tará com um núcleo cultural 
gastronômico, capela, parque de 
eventos e parque de vaquejada, 
além de um residencial inte-
grado com 3015 lotes (Recanto 
Caroá). “O empreendimento 
ajudará a fortalecer a economia 
da região, que já conta com vi-
nhedos. Este será o primeiro e 
único complexo em homenagem 
à cultura do Sertão nordestino”, 
explica Sandro.

 
Livros

Para quem deseja apren-
der a empreender, o adminis-
trador repassa grande parte 
de seus conhecimentos com 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Economia

obras publicadas, a exemplo 
de “As Cinco Engrenagens da 
Realização do Empreendedor 
– Como obter sucesso nos ne-
gócios e ser feliz” e da autobio-
grafia intitulada “Sandro, um 
patrício e sua trajetória empre-
endedora”, ambos pela Editora 
Íthala. “No primeiro, falo sobre 
a minha tese de empreendedo-
rismo e como ser feliz. Abordo 
qual é a minha visão do empre-
endedor, direcionando para 
quem vai montar um pequeno 

negócio”, pontua Sandro Patrí-
cio. O empresário é graduado 
em Administração de Empre-
sas e Direito pela Facape e pós-
-graduado em Gestão de Negó-
cios Internacionais pela FGV/
RJ e Marketing com ênfase em 
Didática para Ensino Superior 
pela UFPE. Também publicou 
diversos artigos nos jornais e 
revistas do Vale do São Fran-
cisco. Uma coletânea desses 
artigos foi publicada em 2003 
com o livro com o título “Muito 
mais...o Viagra Empresarial”.

Os negócios aqui 
recuaram, mas não 
pararam

Sandro também é pales-
trante requisitado para con-
gressos de materiais de cons-
trução, Lions Clube, Rotary 
Clube, Maçonaria, escolas 
públicas e particulares, fa-
culdades, especialmente nos 
cursos de Administração.

Sandro Patrício lançou obras so-
bre empreendedorismo
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Temer sanciona lei que 
regulamenta terceirização no País

Associados do Sindilojas terão 
descontos em faculdades

Semana Santa aquece 
produção de vinhos no Vale

O projeto de lei que re-
gulamenta a terceirização no 
País foi sancionado pelo pre-
sidente Michel Temer com 
vetos parciais a três pontos. 
Um deles é a possibilidade de 
prorrogação do prazo de até 
270 dias de contrato tempo-
rário de trabalho por acordo 
ou convenção coletiva. Os 
outros dois parágrafos repe-
tiam direitos já previstos na 
Constituição Federal, razão 
pela qual foram vetados. Um 
deles determina que seja in-
cluído na carteira de traba-
lho e na Previdência Social 
a condição de temporário do 
trabalhador

O outro assegura salário, 
jornada de trabalho e pro-
teção previdenciária e con-
tra acidentes ao trabalhador 
temporário, equivalentes ao 

O Sindicato do Comér-
cio Varejista de Petrolina 
(Sindilojas) formalizou uma 
parceria com duas institui-
ções de ensino para ofertar 
condições diferenciadas de 
pagamento aos associados. 
Os descontos serão ofereci-
dos na Faculdade de Educa-
ção Superior de Pernambu-
co e no Instituto Integrado 
de Educação Social do Bra-
sil (Inesb) para associados, 
familiares e funcionários da 
entidade.

As opções de cursos são 
variadas e os descontos tam-
bém, a exemplo dos cursos 
de Técnico em Enfermagem, 
Radiologia e Segurança do 
Trabalho, que terão 25% de 

A Semana Santa se aproxima 
e, além da busca por peixes para 
o preparo das receitas da época, 
aumenta também a procura por 
vinhos. No Vale do São Francis-
co, região responsável por pro-
duzir cerca de 8 milhões de litros 
da bebida por ano, a produção 
está em alta. Os vinhos abaste-
cem cerca de 15% do mercado 
nacional, movimentando entre 
R$ 600 milhões e R$ 1 bilhão de 
reais anualmente. As vinículas 
da região se destacam por serem 
o único local no mundo onde se 
produz duas safras por ano de 
uvas de mesa e de uvas usadas 
na fabricação de sucos e vinhos. 
De acordo com o Instituto do 
Vinho do Vale do São Francisco, 
a Vinhovasf, no ano passado saí-
ram da região cerca de 8 milhões 
de litros da bebida, que abaste-
ceram quase 15% do mercado 

de pessoas que trabalham na 
mesma função ou cargo da 
empresa contratante.

A nova lei vai permitir a 
contratação de serviço tercei-
rizado em qualquer tipo de 
atividade de uma empresa. 
Além disso, a empresa ter-
ceirizada será responsável 
por contratar, remunerar e 
dirigir os trabalhadores, bem 
como garantir segurança, hi-
giene e salubridade dos tra-
balhadores terceirizados. A 
sanção foi publicada em edi-
ção extra do Diário Oficial da 
União no dia 31 de março.

O ponto principal da mu-
dança prevista na terceiriza-
ção é que as empresas pode-
rão contratar funcionários 
terceirizados para ativida-
des-fim, ou seja, a principal 
área de atuação da organiza-

abatimento. Já os cursos 
de Pedagogia (35%), Admi-
nistração (45%) e Educação 
Física (40%) e outros cursos 
específicos também estarão 
disponíveis pela parceria.  
De acordo com o Sindilojas, 
para ter acesso ao desconto, 
o associado deve apresentar 
a certidão de regularidade 
com o Sindicato. “Buscar 
o conhecimento é, sem dú-
vida, uma ferramenta para 
quem deseja ter êxito pro-
fissional. Avaliamos como 
positiva essa parceria e es-
peramos que os associados 
possam aproveitar da me-
lhor maneira possível”, des-
taca o presidente do Sindi-
lojas, Joaquim de Castro.

interno. Estes números deram 
uma injeção de ânimo aos pro-
dutores de vinho da localidade. 
Este ano esperam que haja um 
aumento estimado entre 15% e 
20%. “Na páscoa e na semana 
santa, a tendência é de ser um 
dos principais picos de vinhos 
durante todo o ano”, destaca 
o enólogo Ricardo Henriques. 
Entre as vínicolas que estão 
com a produção acelerada, a da 
proprietária Izanete Bianchetti, 
que aposta de vendas do vinho 
e dos sucos com selo de produto 
orgânico. “O pessoal que procu-
ra uma vida mais saudável tem 
bastante interesse nos produtos 
orgânicos. Atualmente a gente 
sente um aumento muito grande 
na procura”, afirma. Segundo a 
Vinhovasf,  com a produtividade 
no Vale do São Francisco gera 
cerca de 30 mil 

A nova lei vai permitir a contratação de serviço terceirizado em qualquer tipo 
de atividade de uma empresa. A sanção foi publicada no dia 31 de março

ção. Até então, a terceiriza-
ção só era autorizada em ati-
vidades-meio, isto é, as que 
contribuem para a realização 
das tarefas de outros fun-
cionários. Com a alteração, 
uma transportadora poderá 
contratar tanto profissionais 
de limpeza e porteiros (ati-
vidades-meio) quanto moto-
ristas (atividades-fim). Entre 
as principais associações de 
empresas que manifestaram 
a favor da alteração, está a 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), 
declarando que a terceiriza-
ção é uma peça importante 
para a organização produtiva 
em economias modernas. “A 
falta de um regulamento para 
a contratação de serviços ter-
ceirizados no Brasil, entre-
tanto, tem gerado conflitos 
nas relações do trabalho e 
insegurança jurídica para as 
empresas, fatores negativos 
para o ambiente de negócios 
do País", diz nota da Fiesp.
Já a União Geral dos Traba-
lhadores (UGT) afirma que 
a terceirização pode ser uma 
oportunidade de criar em-
prego, desde que seja feita 
da forma adequada. Em nota, 
registra o seguinte: "O go-
verno erra, de maneira abo-
minável, se não olhar os dois 
lados da sociedade e se aper-
ceber que é a grande massa 
trabalhadora que movimenta 
o País, e que, neste momento, 
encontra-se muito preocupa-
da com mudanças que não os 
incluem".

Economia

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Michel Temer sancionou, com 3 votos, projeto de terceiriação
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“As pessoas estão em 'lua de mel'
com a água”, define secretário

Ministério intensifica 
campanhas de conscientização

A transposição parece inundar sertanejos com o sentimento de que o Sertão virou mar. Mas 
nem todos sabem como lidar com o “novo” e conscientização passou a ser a palavra de ordem

Com a Transposição do Rio 
São Francisco, as águas do 'Ve-
lho Chico', aos poucos, vão al-
cançando recantos, por onde an-
tes não passavam. Há gerações, 
os sertanejos esperam por isso e, 
agora, nem todos sabem como 
lidar com o “novo”. Registros re-
centes dão conta de mortes por 
afogamento ao longo dos canais 
e outra consequência compli-
cada é a sujeira que vem sendo 
depositada como resultado de 
atividades de lazer. “Até preser-
vativos nós vimos na beira do 
canal e boiando nas águas, além 
de outras sujeiras", relata o pre-
sidente do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Sertânia, Se-
verino Gomes de Lima, conheci-
do como Sr. Bidóia, que integra 
o grupo responsável por debater 
com a gestão municipal, com o 
Governo do Estado e com o Mi-
nistério da Integração Nacional 
questões do projeto. Bidoia tem 
visitado pontos da Transposição 
no município ao lado de servido-
res e visitantes. Ele revela grande 
preocupação com a falta de zelo 
das pessoas com a água. "Passei 
por lá novamente, esses dias, 

acompanhando uma equipe de 
revista e todos lamentavam a su-
jeira deixada no local”, observa. 
No entorno das placas de proibi-
ção instaladas no local, é possível 
ver, segundo Bidóia, marcas de 
carvão queimado, deixadas pe-
las churrasqueiras, utilizadas pe-
las pessoas durante os momen-
tos de lazer. "É muito triste. Para 
a água chegar foi tão díficil, mas 
mais difícil ainda é conscientizar 
as pessoas. Na região do Rio da 
Barra, as pessoas pulam da pon-
te. É muito arriscado", comenta 
ele. De acordo com seu Severino, 
as pessoas também ingerem ál-
cool e acabam mergulhando no 
canal, colocando suas vidas em 

Com relação aos acidentes 
com vítimas fatais ao longo dos 
canais da Transposição, o Mi-
nistério da Integração Nacional 
afirma, em nota, que lamenta 
que situações como essas te-
nham ocorrido. "O Ministério 
esclarece que intensificou as 
campanhas de conscientização 
para alertar a população sobre os 
riscos de nadar nos canais e re-
servatórios do Projeto. Também 
aumentou o número de pessoas 
da comunidade envolvidas nesse 
auxílio", informa. Segundo o Mi-
nistério, já foi determinado que 
seja feito o cercamento de áreas 
onde estão localizadas as esta-
ções de bombeamento do pro-
jeto. O ministério lembra ainda 
que existem placas de sinali-
zação ao longo das estruturas, 
que advertem a população so-
bre a proibição de entrada nos 

locais. Segundo a pasta, como 
forma de evitar acidentes, 
equipes do Ministério, técni-
cos de segurança, engenheiros 
ambientais, profissionais das 
construtoras, têm sido treina-
dos para realizar um trabalho 
preventivo, alertando as famí-
lias que vivem nas proximida-
des sobre a questão. Também 
foi realizada uma parceria com 
a Polícia Militar de Pernambu-
co para ajudar na tarefa de fis-
calizar a entrada nos canais e 
reservatórios. Com sua história 
contada por Euclides da Cunha 
em "Os Sertões", o beato Antô-
nio Conselheiro já vaticinara: 
"O Sertão vai virar mar e o mar 
vai virar Sertão". Se a profecia 
não se concretizou, as pessoas 
que habitam o sertão pernam-
bucano parecem estar inunda-
das por esse sentimento. 

risco. Até agora, já foram regis-
tradas, oficialmente, três mortes 
na Transposição, em Sertânia e 
em Custódia. De acordo com o 
Secretário de Administração da 
prefeitura de Custódia, Sálvio 
Amorim, foi feito trabalho de 
conscientização, principalmente 
com pessoas que moram próxi-
mo aos canais. Entretanto, não 
há como fiscalizar pela extensão 
da estrutura. "As pessoas estão 
usando como local de lazer em 
toda a região. Foram colocadas 
placas de proibição, mas as pes-
soas estão em 'lua de mel' com a 
água. Esperaram pela água por 
tanto tempo e não aceitam as 
orientações", explica Sálvio.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Apesar das placas de aviso, população se arrisca em canais e reservatórios do projeto

População utiliza água da Transposição para lazer, deixando restros de poluição
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Governador percorre Pajeú, Itaparica 
e Moxotó com o Pernambuco em Ação

Oposição realizou Pernambuco de Verdade

Paulo Câmara circulou, entre 23 e 25 de março, pelo Sertão do Estado, quando 
fez balanço dos investimentos realizados na região ao lado de seu staff

SEmiárido

Sertão Esportivo

Coluna Literária

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

e muito determinado a traba-
lhar por um Pernambuco me-
lhor”, afirmou o governador.

 Durante o seminário tam-
bém foi anunciado que quatro 
municípios do Sertão do Mo-
xotó serão beneficiados com 
R$ 482.436,75 em recursos do 
Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal 
(FEM). O valor será direciona-
do para as cidades de Ibimirim, 
de Arcoverde, de Betânia, e de 
Sertânia. O seminário Pernam-

Em tempos de crise e com 
dificuldades para concluir pro-
postas do seu plano de gover-
no, o governador Paulo Câmara 
seguiu para Sertão para prestar 
contas das ações de sua gestão 
na primeira fase do seminário 
'Pernambuco em Ação. Durante 
três dias de evento, foram libe-
rados R$ 123 milhões para as 
Regiões do Pajeú, Itaparica e 
Moxotó em ações com foco nas 
as áreas sócioeconômicas. Paulo 
Câmara avaliou como positiva a 
primeira rodada do Seminário. 
No encerramento da primeira 
rodada do evento, em Arcover-
de, Câmara anunciou R$ 25 
milhões de investimentos em 
Recursos Hídricos, Educação, 
Habitação, Agricultura Fami-
liar e Infraestrutura no Moxotó. 
Além disso, também anunciou 
a autorização para início das 
obras e serviços de implantação 
do Sistema Adutor do Moxotó, 
com aporte de R$ 8,5 milhões 
do Governo do Estado. “Foi 
apresentado, de maneira muito 
clara, tudo o que nós fizemos, 
mas saio daqui muito motivado 

Uma semana após a realiza-
ção do seminário 'Pernambuco 
em Ação', a oposição ao Gover-
no do Estado promoveu carava-
na batizada de 'Pernambuco de 
Verdade', com objetivo de apre-
sentar contrapontos à gestão es-
tadual. Com a agenda, a banca-
da de oposição procurou visitar 

buco em Ação percorreu os 
municípios de Serra Talhada, 
Afogados da Ingazeira, Flores, 
Petrolândia, Floresta e Arcover-
de. Ao longo de toda a agenda, 
secretários de Estado, além de 
deputados estaduais e federais 
estiveram presentes. A previsão 
é que o Pernambuco em Ação 
aporte o Agreste pernambuca-
no neste mês de abril, passan-
do por municípios como Santa 
Cruz do Capibaribe, Polo de 
Confecções do Estado.

as mesmas cidades pelas quais o 
governador Paulo Câmara pas-
sou com sua comitiva.

Em Afogados da Ingazeira, 
a agenda contou com visita ao 
Hospital Emília Câmara, que 
tem na superlotação e no déficit 
de pessoal seus principais pro-
blemas, e a sede da Delegacia 

da Mulher, pronta há três anos, 
mas que não funciona por falta 
de pessoal, de acordo com ba-
lanço da oposição. 

Em  Arcoverde, o roteiro in-
cluiu as obras abandonadas do 
centro de ressocialização da Fu-
nase, paradas há quatro anos; 
o terreno que deveria abrigar 
o QG do Corpo de Bombeiros, 
prometido há cinco anos, mas 
que não saiu da fase de terrapla-
nagem entre outros. 

O líder da Bancada de Opo-
sição, o deputado Silvio Costa 
Filho abordou o crescimento 
da violência. “Em 2016, o Inte-
rior do Estado respondeu por 
58% dos homicídios cometidos 
no Estado. Os maiores índices 
de crescimento foram regis-
trados nas cidades polo da re-
gião: 66,7% em Serra Talhada e 
43,5%”, destacou.

Pernambuco em Ação deixou R$ 123 milhões em investimentos

Cultura Artistica revive Petrolina na  
20ª edição do Palco Giratório

24 de abril
Oficina com a diretora Denise Stutz (RJ) na cidade de 
Petrolina, dentro do projeto Aldeia Vale Dança. Às 9h.

25 de abril
“Finita” (Grupo Denise Stutz/RJ) – o espetáculo de 
dança traz reflexões sobre a qualidade de um movimento 
que pronuncia a dança e como construir a partir de uma 
brecha possível a presença e a ausência, entre o que ainda 
vive, mas já não existe mais. Às 19h30, no Teatro Dona 
Amélia.

26 de abril
Pensamento Giratório – artistas envolvidos na Aldeia 
farão a discussão no teatro do Sesc Petrolina, às 15h, com 
entrada gratuita. 

“A beira de...” (Silvia Moura/CE) – na montagem, que 
aborda a insatisfação, o público é convidado a refletir 
através da interação. Curiosamente, os espectadores preci-
sarão procurar um lugar para assistir o trabalho da melhor 
forma. Às 19h30, no Teatro Dona Amélia. Os ingressos 
custam R$ 2 (comerciário), R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira). 

27 de abril
“Corpo Lixo Cidade” (Silvia Moura/CE) – uma performan-
ce da artista realizará intervenções no Centro da cidade, 
onde a artista interage com lixo e o ressignifica. Às 17h. 

Silvio Costa Filho, líder da bancada de oposição, participou da iniciativa
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Em visita à Pernambuco, o 
ministro dos Transportes Mau-
rício Quintella se reuniu com 
o secretario de Transportes 
Sebastião Oliveira, no último 
dia 29, para firmar parcerias 
em benefício de duas cidades 
sertanejas. Após o encontro, 
foram anunciadas obras de du-
plicação da BR 316 no trecho de 
1,4 quilômetros, que dá acesso 
à Floresta, e o alargamento da 
ponte localizada na BR-424, 
em Venturosa. O ministro con-
firmou ainda a doação de um 
caminhão de Bombeiros, no 
valor de R$ 1,5 milhão para o 
aeroporto de Serra Talhada.

 De acordo com a secretaria 
de Transportes, em Floresta, 
no Sertão, antes das obras de 
duplicação, uma ação de con-
servação será realizada pelo 
DNIT. “A ação vai atender um 
desejo antigo dos usuários da 
via, garantindo mais fluidez no 
deslocamento e reforço na se-
gurança dos usuários” destaca, 
em nota, a secretaria. Também 
participaram da agenda os pre-
feitos Ricardo Ferraz e Eudes 
Tenório, prefeitos de Floresta 
e Venturosa, respetivamente, e 
o superintendente regional do 
DNIT, Cacildo Cavalcante.

 O secretário Sebastião Oli-

veira avalia ainda a boa relação 
com o ministro dos Transpor-
tes. “Quintella tem prestigiado 
o nosso esforço. Um exemplo 
disso é o valor que será desti-
nado para a obra do Aeropor-
to de Serra Talhada”, pontua, 
referindo-se ao repasse de R$ 
35 milhões do Ministério dos 
Transportes que vai possibi-
litar a construção do terminal 
de passageiros, do pátio de 
estacionamento de aeronaves, 
do serviço de proteção de in-
cêndio, além da aquisição de 

SEmiárido

Estradas de Venturosa e Floresta 
passarão por reestruturação

Adutora do Moxotó com prazo para dezembro

Sertão do Moxotó como 
inspiração do Caldeirão do Huck

Secretaria de Transportes anunciou que a BR-316 terá obra de duplicação no tre-
cho que dá acesso ao município. Em Venturosa, ponte na BR 424 será alargada

Um pequeno vilarejo 
chamado Caldeirão, locali-
zado em Inajá, no Sertão do 
Moxotó, recebeu um grande 
presente do apresentador 
Luciano Huck. O município, 
que possui apenas 21 mil ha-
bitantes e fica distante 383 
km da Capital, foi escolhido 
para gravação de um quadro 
especial do programa Caldei-
rão do Huck, da Rede Globo. 
Durante seis meses ele e sua 
equipe se dedicaram a cons-
trução de um poço artesiano 
no povoado, que agora terá 
água potável com mais fa-
cilidade. Para inaugurar o 
poço, a produção promoveu 
um show surpresa do cantor 
alagoano Mano Walter em 
Inajá. De acordo com a Rede 
Globo, a construção do poço 
vai integrar um episódio dife-

rente do Caldeirão do Huck, 
intitulado Inspiração. A re-
portagem especial foi ao ar 
na estreia da nova tempora-
da, no dia 1º de abril. O pro-
grama vai ao ar aos sábados, 
logo após o ‘Estrelas’.

Esta não é a primeira vez 
que Huck escolhe o Estado 
como cenário. No mês passa-
do, no quadro Lata Velha, o 
programa trouxe uma família 
pernambucana, que ganhou 
a reforma de um Chevette 
1975. A história do carro do 
agente penitenciário José Lú-
cio Carneiro, chegou a Huck 
através do genro, que pegou 
um táxi dirigido pelo apre-
sentador no quadro “Vou de 
Táxi” e contou a história do 
sogro. De acordo com a emis-
sora, as imagens foram roda-
das em dezembro de 2016.

equipamentos para o Aeropor-
to Santa Magalhães, em Serra 
Talhada. “Esse investimento é 
uma grande conquista que vai 
alavancar a economia de todo 
o Sertão do Pajeú. Vamos in-
tegrar Serra Talhada ao Reci-
fe, ao Brasil e ao mundo. Até 
o final do ano, a empresa Azul 
iniciará as operações em Ser-
ra Talhada. Com isso, vamos 
consolidar os polos médico, 
comercial, universitário e tu-
rístico da região”, finaliza Se-
bastião Oliveira.

Luciano Huck durante reportagem produzida em Inajá, Pernambuco

Marcus Roichman

A Adutora do Moxotó, que 
tem captação da água da Trans-
posição no distrito de Rio da 
Barra, em Sertânia, teve suas 
obras iniciadas com a constru-
ção da Estação Elevatória de 
Água Bruta (EEAB) 1.  De acor-
do com a Companhia Pernam-
bucana de Saneamento, nesta 
primeira fase, foram iniciados 
os serviços de terraplanagem. A 
água captada em Sertânia será 
transportada até a Estação de 
Tratamento de Água de Arcover-
de, que também terá interligação 
com a Adutora do Agreste.

A Compesa anunciou que 
pretende antecipar a conclusão 

da Adutora do Moxotó para o 
fim deste ano (o prazo anterior 
era abril de 2018), com a defini-
ção de seis frentes de trabalho si-
multâneas e jornada de trabalho 
de domingo a domingo. “Até o 
momento, 20% das obras já fo-
ram concluídas, o que represen-
ta o assentamento de 16 mil me-
tros de tubulações no município 
de Sertânia, a partir do canal do 
Eixo Leste até o distrito de Cru-
zeiro do Nordeste, margeando a 
BR-232”, informa a Compesa.

“O Sistema vai operar com 
uma vazão de 450 litros de 
água, por segundo, para regular 
o abastecimento de oito cida-

des: Arcoverde, Pesqueira, Ala-
goinha, Sanharó, Belo Jardim, 
Tacaimbó, São Bento do Una e 
São Caetano. Juntos, os municí-
pios somam uma população de 
mais de 300 mil pessoas”, avalia 
a Companhia. O projeto prevê 
também a construção de mais 
duas estações elevatórias, uma 
em Cruzeiro do Nordeste, cujas 
obras já estão em andamento 
e a terceira unidade deverá ser 
iniciada este mês, na cidade de 
Arcoverde. Ao todo, serão in-
vestidos R$ 85 milhões para 
implantar três estações de bom-
beamento e uma adutora com a 
extensão de 70 mil metros.

Prefeituras beneficiadas participaram da reunião que definiu investimentos
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Mano Walter foi convidado para cantar na inauguração do poço
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Os produtores Luciana, Celso de Carvalho e sua filha Flora com cantor paulistano Mar-
celo Jeneci na 7ª edição do Festival Umbuzada Sonora 2017 em Juazeiro/BA.

O presidente do Colégio Notarial do Brasil Paulo Roberto Ferreira, presidente do Colégio Notarial do 
Brasil Seção Rio Grande do Sul Danilo Kusler, presidente da Academia Notarial Brasileira Ubiratan 
Pereira Guimarães, vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil Santa Catarina Daysi Ehrhardt, vice-
presidente do Colégio Notarial do Brasil Conselho Federal Emanuelle Perrotta e presidente do Sindicato 
Notarios e Registradores de São Paulo Cláudio Marçal na posse do Ministro do STF Alexandre de Moraes.

Os produtores Diego 
Ernandes, Fernando 
Junior e Osvaldo Mar-
ley com cantora minei-
ra Roberta Campos na 
inauguração da casa de 
eventos, Coliseu Hall 
em Petrolina/PE.

O produtor de eventos Geraldo Estrela, acompanhado de 
sua esposa Pollyanna Stelitano Estrela com cantora Solange 
Almeida no lançamento da sua carreira-solo em Petrolina/PE.

Parabéns às colaboradoras Adriana Lima, Cristiane Gois e 
Penha Nogueira eleitas as melhores da unidade do CCAA de 
Serra Talhada/PE.

***

***

O show de Humberto Gessinger e Banda, ex-vocalista En-
genheiros do Hawaii, comemorando 30 anos do disco 'A Re-
volta de Dândis', será em 07 de abril, na Arena Iate Clube em 
Petrolina/PE.

O cantor Adilson Ramos e a Orquestra Fernando Junior são 
atrações do 'Show das Mães', em 13 de maio, no Coliseu hall, 
em Petrolina/PE. 

Divulgação

Divulgação
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UPE de Serra Talhada tem terceiro  
melhor curso de medicina do Estado

Curso gratuito ensina Folguedos 
Populares para jovens

Na primeira edição da 
Avaliação Nacional Seriada 
dos Estudantes de Medici-
na (Anasem), realizada em 
2016, a Universidade de 
Pernambuco obteve os me-
lhores índices do Estado e 
o Campus de Serra Talhada 
conquistou a média 104,9, 
acima da média de Pernam-
buco (102,6). Resultado: 
passa a figurar como o 3ª 
melhor curso de medicina 
do Estado. Em primeiro lu-
gar, ficou o campus de Santo 
Amaro, que obteve a melhor 
nota do Estado: 105,5. Em 
segundo lugar, vem o curso 
do campus de Garanhuns, 
com 105,0. A pesquisa foi 
promovida pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) e abrangeu 

91% das instituições do País, 
com 22.096 estudantes ava-
liados. Segundo o reitor da 
UPE, Professor Pedro Fal-
cão, o resultado é fruto da 
dedicação, esforço e supe-
ração dos que fazem os cur-

A pesquisa foi promovida pelo InstitutoNacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) e abrangeu 91% das instituições do País, com 22.096 estudantes avaliados

sos. “Os servidores, gesto-
res, professores e estudan-
tes foram essenciais para a 
conquista desse resultado. 
São eles que enfrentam as 
adversidades apresentadas 
diariamente”, destaca.

Educação

Com objetivo de oferecer 
formação cultural e dissemi-
nar os Folguedos Populares, 
a Escola de Arte Educadores 
Populares, coordenada pelo 
Macaratu Nação Matinguei-
ros, oferece  curso fixo gra-
tuito para a população de 
Petrolina e região. O proje-
to, que tem apoio da Funda-
ção do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Pernambuco 
(FUNDARPE), acolhe alu-
nos com idade a partir de 16 
anos e está com vagas aber-
tas. De acordo com Wagner 
Miranda, um dos músicos 
envolvidos no projeto, o 
aluno inscrito deve cursar 
as quatro linguagens abor-
dadas no programa, sen-
do uma para cada semana. 
"Para um perfeito entendi-
mento dos folguedos Popu-
lares é preciso conhecer as 
formas que essas manifesta-
ções se expressam, são elas 

Literatura de cordel, Per-
cussao e fabricação de pífa-
nos, dança popular e cons-
trução de máscaras. Todas 
tem sua música, dança, esté-
tica e literatura própria", in-
forma. Ao término do curso, 
que tem um mês de duração, 
um certificado é conferido 
ao aluno, valendo para ati-
vidades complementares 
para diversas faculdades. 
De acordo com a Escola, as-
siduidade e criação são fun-
damentais para a aprovação. 
A iniciativa, considerada um 
Ponto de Cultura do Estado, 
funcionará por três anos e 
está finalizando agora o se-
gundo ano. Para os jovens 
interessados em se inscre-
ver, é necessário enviar um 
e-mail com nome e telefone 
para matingueiros@gmail.
com ou através dos telefo-
nes (87) 98836-5595 e (87) 
99615-2154.

 Divulgação

Médias da Anasem
Brasil: 100

Pernambuco: 102,6

1º UPE Santo Amaro: 105,5

2º UPE Garanhuns: 105

3º UPE Serra Talhada: 104,9

4º UFPE: 104,5

5º UFPE Caruaru: 103,5

6º UNICAP: 103

7º FPS: 102,8

8º Nassau: 102,6

9º Univasf: 96,7

10º FMO: 92,2

Anasem foi realizada pela primeira vez desde a sua criação, em 2016

Curso tem vagas abertas durante todo o ano para jovens a partir dos 16 anos
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SaúdE

Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende

Pernambuco 
Esportes
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A promessa do Hospital 
Geral do Sertão foi feita, pelo 
governador Paulo Câmara, 
ainda na campanha eleitoral 
de 2014. Mas o anúncio da 
construção do equipamento só 
feito no final de março, em ato 
em Serra Talhada, durante o 
Pernambuco em Ação.

 O chefe do executivo es-
tadual visitou o terreno onde 
será construído o Hospital, às 
margens da BR 232 e auto-
rizou o lançamento do edital 
para a elaboração do projeto 
que terá um investimento de 
R$ 35 milhões e capacidade 
para realizar 462 internamen-
tos por mês.De acordo com o 
Governo Estadual, a previsão 

é de que as obras sejam ini-
ciadas em janeiro e concluídas 
até dezembro de 2018. “Vamos 
buscar ampliar o serviço e, ao 
mesmo tempo, ter na região 
uma unidade de referência, 
diminuindo a distância entre 
os serviços médicos ofertados 
no Estado, principalmente nos 
atendimentos de urgência e 
emergência. O intuito de cons-
truir, aqui, em Serra Talhada, 
foi estratégico pela sua posição 
geográfica, pela consolidação 
de um polo médico que já exis-
te. Ele será fundamental para 
melhorar a qualidade do servi-
ço público de saúde e atender 
uma demanda que hoje exis-
te”, enfatiza Câmara.

 A unidade vai atender uma 
demanda média de 462 inter-
namentos por mês, contando 
com cinco salas de cirurgia, 60 
leitos de internamento e dez 
leitos de UTI. Ao todo, serão 
oito mil m² de área construída. 
O atendimento ambulatorial 
ofertará as especialidades de 
traumato-ortopedia, clínicas 
geral, cardiológica, neurológi-
ca e cirurgia geral. Segundo o 
secretário estadual de Saúde 
Iran Costa, a nova unidade 
atenderá aos anseios antigos 
da população. “Será um hos-
pital moderno, que vai assis-
tir a população de Serra e do 
Pajeú com mais agilidade e 
eficiência”, destaca Costa.

A implantação do HGS 
deve beneficiar mais de 236 
mil pessoas, abrangendo, 
além de Serra Talhada, os 
municípios de Betânia, Ca-
lumbi, Carnaubeira da Pe-
nha, Flores, Floresta, Itacu-
ruba, Santa Cruz da Baixa 
Verde, São José do Belmon-
te, e Triunfo. “Essa obra será 
um divisor de águas para a 
saúde do Pajeú, que sente 
a falta de um equipamento 
como esse, bem estruturado 
e moderno. Serra terá uma 
nova perspectiva a partir de 
agora”, afirmou o prefeito 
Luciano Duque.

Hospital Geral do Sertão tem 
previsão para dezembro de 2018
Investimento será de R$ 35 milhões e a capacidade, de 462 internamentos por 
mês. Governador autorizou lançamento do edital para elaboração do projeto

Semifinal do Nordestão 
Clássico das Multidões e BA-VI

A Copa do Nordeste está chegando ao final. Com a saída 
precoce do Náutico, só restaram dois grandes de Pernambu-
co: Santa Cruz e Sport. Ontem, no sábado, dia 01 de abril, o 
Santa Cruz enfrentou o Itabaiana no Arruda pelas quartas 
de final e venceu por 1x0, gol de Anderson Salles de falta. E 
como o tricolor havia vencido pelo mesmo placar o jogo de 
ida (0x1), passou para a próxima fase da competição.  

Já o Sport sofreu para conseguir vencer e seguir adiante 
no Nordestão. A partida contra o Campinense foi repleta de 
gols bonitos, a torcida empurrando freneticamente e emoção 
até o fim. No primeiro jogo, na Paraíba, a Raposa Feroz, vul-
go do Campinense, havia vencido o Leão por 3x1, um com-
pleto desastre para as pretensões do Leão e um grande resul-
tado para o time paraibano. No jogo desse domingo, na Ilha 
do Retiro, o Sport jogou todo seu futebol e venceu no tempo 
normal pelo mesmo placar (3x1), Diego Souza marcou dois 
gols, inclusive um deles de bicicleta. A decisão foi para os 
pênaltis e o Rubro Negro venceu (4x2), aliais, com uma bela 
defesa do goleiro Magrão na cobrança do Tiago Orobó, e irá 
enfrentar seu grande rival, Santa Cruz, na semifinal. 

Do outro lado da chave temos dois grandes rivais tam-
bém, Vitória e Bahia. O Leão da Barra, apelido para o Vitó-
ria, que após ter vencido o River PI, fora de casa, por 3x2, 
conseguiu, no Barradão, após um apagão no estádio, ganhar 
a partida por 1x0, gol de José Welison. Com esse resultado o 
time baiano seguiu para a semifinal da competição. 

O Bahia, que havia vencido o Sergipe, fora de casa, no 
jogo da ida (4x2), massacrou, nesse domingo, o time sergi-
pano na Fonte Nova por 3x0. Mesmo com um jogador a me-
nos, Eduardo, expulso aos 18 minutos do segundo tempo, o 
Tricolor Baiano conseguiu seu objetivo e passa para a próxi-
ma fase da Copa do Nordeste para enfrentar seu maior rival, 
o Vitória. Os gols do jogo foram marcados por Edson (duas 
vezes) e Edigar. 

Duas semifinais de tirar o fôlego. Dois super clássicos. 
Surpresas, emoções e um misto de sentimentos irão permear 
esses quatros jogos decisivos. Haja coração!

Em Serra Talhada, Paulo Câmara assinou liberação de edital para licitar a elaboração do projeto do HGS

Estudantes de Serra Talhada receberam o governador
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Tempo de Paixão de Cristo de Nova 
Jerusalém e do seu cinquentenário 

Performances, dança, circo e 
teatro no Palco Giratório 2017

O elenco conta com os artistas Rômulo Arantes Neto (Jesus), Letícia Birkheuer, (Maria), Rafael 
Vianna, (Herodes) e Joaquim Lopes (Pilatos), Adriana Birolli (Madalena), entre outros

Fundada, há 50 anos, no 
pequeno município de Brejo da 
Madre de Deus, no Agreste per-
nambucano, a 160 km do Reci-
fe, a Paixão de Cristo de Nova 
Jerusalém atrai cerca de 70 mil 
visitantes durante a Semana San-
ta. A encenação, que, em 2017, 
marcada pelo cinquentenário, 
será 08 a 15 de abril, conta a vida 
de Jesus abordando alguns dos 
principais fatos relatados na Bí-
blia, começando com o Sermão 
da Montanha e terminando com 
a espetacular ascensão de Cristo 
aos céus.  Ao todo, são nove pal-
cos-plateia com uma cenografia 
que reproduz lugarejos, ambien-
te e prédios da Jerusalém dos 
tempos de Jesus, como o Tem-
plo, Fórum Romano, o Palácio de 
Herodes e o Monte do Calvário. 
Além disso, um rico figurino e 
efeitos especiais elaborados au-

xiliam na grandiosidade do espe-
táculo. O elenco deste ano conta 
com os artistas estreantes Rômu-
lo Arantes Neto (Jesus), Letícia 
Birkheuer, (Maria), Rafael Vian-
na, (Herodes) e Joaquim Lopes 
(Pilatos), além da atriz Adriana 
Birolli (Madalena), de Aline Ris-

cado (Herodíades) e do modelo 
e ator Jesus Luz (Apóstolo João).  
Os valores das entradas custam 
entre R$ 100,00 a R$ 140,00, 
dependendo do dia, com direito a 
meia-entrada. No site (www.no-
vajerusalem.com.br) são encon-
tradas informações adicionais.

Considerado um dos maiores 
projetos de artes cênicas do Brasil, 
o Palco Giratório promove a sua 
20ª edição em 2017. O evento traz 
apresentações de teatro, dança, 
circo, performances e happenin-
gs em diversas cidades do Brasil. 
Neste ano, o Palco estará em 144 
cidades de 26 estados e no Distrito 
Federal, somando 685 apresenta-
ções artísticas. Neste mês, a pro-
gramação aporta em Petrolina, 
no Vale do São Francisco, de 24 
a 28 de abril. Antes, passa pelo 
Recife, de 04 a 12.

 No Sertão, o Palco Giratório 
realizará festivais na Aldeia Vale 
Dançar, em Petrolina, de 19 a 29 
de abril e na Aldeia Velho Chi-
co, no Vale do São Francisco, 
de 1 a 12 de agosto, também em 
Petrolina. O projeto também 
será realizado na Aldeia Olho 
d’Água dos Bredos, em Arco-
verde, de 17 a 26 de novembro. 
De acordo com a produção do 
projeto, as “Aldeias” são um 

braço cultural do Palco Girató-
rio. Em quase duas décadas, o 
Palco Giratório já realizou mais 
de nove mil apresentações em 
todo o País. De acordo com a or-
ganização do projeto, até o mês 
de novembro, a iniciativa vai 
promover 36 apresentações só 
no Recife – sete a mais que em 
2015. Além das montagens de 
grupos pernambucanos, o Palco 
Giratório receberá grupos tea-
trais de oito estados brasileiros, 
como o Rio de Janeiro, Ceará e 
Minas Gerais. Nesta edição, o 
festival homenageará a compa-
nhia Oi Nóis Aqui Traveiz, do 
Rio Grande do Sul. Seu espetá-
culo “Caliban – A Tempestade”, 
que comemora os 39 anos do 
grupo, chegará a Pernambuco 
para apresentação na Aldeia 
Olho d’Água dos Bredos, no mês 
de novembro, em Arcoverde, e 
para fechar seu circuito nacio-
nal na cidade do Recife, depois 
de percorrer 19 cidades.

Encenação será realizada entre 08 e 15 de abril, no Brejo da Madre de Deus
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Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição

#nutriçãoemfoco

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

cultura

Festa aconteceu no Pátio de Eventos Irmão Helmo Locio de Albuquerque. 
Entre os destaques, Gabriel Diniz, Jonas Esticado, Psirico e Luan Estilizado.

A tradicional Festa de 
Março, realizada em Bodocó, 
no Sertão do Araripe, mo-
vimentou o município du-
rante quatro dias de evento. 
Na programação: recreação 
infantil, exposição artística 
e ações de saúde, além dos 
shows em dois palcos, o Bu-
dega do Forró e o Tarde Cul-
tural. Entre as atrações, Zeca 
Bota Bom e Welson Vaquei-
ro, Douglas Espíndola, Luan 
Estilizado, Psirico, Gabriel 

A Fábrica de Criação Popu-
lar do Sesc leva para Triunfo, 
no Sertão, a exposição “Ladrão 
de Purezas”, do artista pernam-
bucano Manezinho Araújo, que 
ficará no município até o dia 23 
de junho. A mostra apresenta 
28 serigrafias produzidas por 
ele entre as décadas de 60 e 
90, onde as cenas do cotidiano 
nordestino estão presentes. O 
público pode conferir as obras, 
de segunda à sábado, das 9h às 
21h. O artista é um dos mais 
conceituados no Brasil de esti-
lo popular.

Conhecido também como 
o ‘rei da embolada’ por seu 
trabalho como músico, Ma-
nuel Pereira de Araújo, o Ma-
nezinho, nasceu em 1910, no 
Cabo de Santo Agostinho, mas 
passou a infância no bairro de 
Casa Amarela, no Recife. ‘Ma-

Diniz, Toca do Vale, Ciel Ro-
drigues e Zezo.

As secretarias municipais 
de Educação, Saúde, Assis-
tência Social e Meio Ambien-
te ofereceram diversos servi-
ços e ações para a população. 
Para a criançada, teve recre-
ação e pintura de rosto. Além 
disso, houve distribuição de 
mudas de plantas e degusta-
ção de queijos e licores arte-
sanais. Na área de saúde, fo-
ram ofertados testes de HIV 

Shows, teatros e exames na 
Festa de Março em Bodocó

Exposição de Manezinho Araújo segue até junho

e Hepatite e foi promovida 
uma campanha contra a vio-
lência, homofobia e ao traba-
lho infantil.

A edição 2017 da Festa 
de Março foi promovida pela 
Prefeitura de Bodocó, reali-
zada pela Secretaria de Cul-
tura e contou com o apoio do 
Sesc, que levou o grupo bo-
docoense Artimanha de Te-
atro para apresentar a peça 
‘Sublime Torrão’, abordando 
a temática do sertanejo imi-
grante, que, devido à seca, sai 
do Nordeste em busca de me-
lhores condições de vida.

Para o prefeito Túlio Al-
ves, o evento superou as ex-
pectativas. “Realizamos uma 
grande festa com uma pro-
gramação diversificada que 
agradou a todas as faixas 
etárias e estilos musicais. As 
vendas do comércio aque-
ceram, já que ampliamos os 
dias de evento. Investimos 
em segurança para garantir a 
tranquilidade dos bodocoen-
ses e visitantes. Foi uma festa 
muito bonita e com gente fe-
liz”, declara o gestor.

nezinho’ passou a se dedicar à 
pintura no início da década de 
1960, retratando, em suas telas, 
cenas da infância, juventude e 
vida adulta, além das tradições 
nordestinas que também estão 

presentes em muitas de suas 
obras. De acordo com a cura-
doria da exposição, também é 
possível agendar visitação para 
grupos de estudantes, por meio 
do telefone (87) 3846-1341.
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O poder do coco

Água, polpa e casca: tudo se aproveita do coco! Os bene-
fícios são diversos: hidratação, rejuvenescimento, saciedade 
e até perda de peso! Entretanto, esses resultados dependem 
da quantidade e de como será ingerida cada uma das partes 
do coco.
Água de coco

Rica em vitaminas e minerais, hidrata e nutri o organis-
mo. É uma bebida que previne manchas e sinais do tempo, 
pois sua Vitamina E é capaz de combater os radicais livres 
inimigos da pele lisinha. Diurética, reduz a retenção de lí-
quido e o inchaço. A água de coco é um isotônico natural, 
repõe os sais minerais perdidos no suor. Possui 46 Kcal em 
um copo, mas não substitui a água pura. Beba no máximo 
três copos por dia. 
Polpa do coco

A polpa madura possui muitas calorias (354 em 100 g), 
mas pode ser consumida como fonte de energia rápida an-
tes do treino, melhorando o desempenho dos praticantes de 
exercício físico.
Óleo de coco

O óleo não é magro (126 Kcal em 1 colher de sopa), porém 
a maior parte da sua gordura é de triglicerídeos de cadeia 
média, um tipo de gordura que vira energia rápida e por isso, 
não é estocada. Tem ação anti-inflamatória e antioxidante, 
aumenta a saciedade, favorece o funcionamento do intestino 
e ainda é termogênico, ou seja, acelera a queima de gordura! 
Pode ser usado para cozinhar, cru na salada de fruta ou bati-
do no suco, iogurte ou shake.
Farinha de coco

Rica em fibras, promove saciedade e mantém o intestino 
saudável. É livre de glúten e pode substituir a farinha de tri-
go nas receitas de pães e bolos, sem o risco de deixar as pre-
parações pesadas ou ressecadas, ao contrário, sua farinha 
confere leveza e maciez à massa. Você também pode usar 
a farinha pura, misturada no suco ou polvilhada nas frutas.

Tradicional festa bodocoense contou com quatro dias de programação

Manezinho ficou conhecido nacionalmente como "rei da embolada"
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Ouricuri, Petrolina, Trindade, Bodocó e Arcoverde são cidades que tiveram atletas con-
templados, representando40% do total de estudantes que embarcarão para o exterior

Confira a lista completa de contemplados 

Nove estudantes do Sertão 
pernambucano foram contem-
plados no Programa Ganhe o 
Mundo Esportivo 2017. Esse 
volume representa 40% do to-
tal. Entre os 20 atletas selecio-
nados, estão representantes de 
Ouricuri, Petrolina, Trindade, 
Bodocó e Arcoverde. Também 
foram escolhidos alunos do 
Recife, Jaboatão dos Guara-
rapes, Bezerros, Abreu e Lima 
e Paulista. Foram três a mais 
que no ano passado.

 Entre os alunos-atletas 
sertanejos que se destacaram: 
Ivini Iasmim Rodrigues, de 15 
anos, campeã dos Jogos Esco-
lares da Juventude Mirim (12 
a 14 anos) no lançamento do 
disco, e Henrique Pereira, vi-
ce-campeão brasileiro sub-16 
de pentatlo (atletismo). “Acre-
dito que vai ser uma troca bem 
legal de experiências. Vamos 
conhecer outro idioma, outra 

cultura, além de treinarmos 
com pessoas diferentes. Vai 
ser massa”, avalia Ivini, aluna 
da Escola Dom Idílio José So-
ares, de Ouricuri.

Seis modalidades foram 
contempladas, sendo dez re-
presentantes do atletismo, três 
do judô, dois da natação, um 
do ciclismo, além dos estrean-
tes no programa, três atletas 
da luta olímpica e uma do ka-
ratê. “A cada ano, procuramos 
contemplar novas modalida-
des no PGME. Estamos muito 
felizes em poder mais uma vez 
oferecer essa grande opor-
tunidade aos jovens alunos-
-atletas. Tenho certeza de que 
eles aproveitarão cada minuto 
dessa experiência enrique-
cedora não só tecnicamente, 
mas, sobretudo, educacional e 
culturalmente”, destaca o se-
cretário de Turismo, Esportes 
e Lazer de Pernambuco, Felipe 

Ganhe o Mundo 2017 seleciona 
nove alunos do Sertão
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Petrolina Henrique Pereira 
Silva Atletismo 16 anos

Escola Poeta 
Carlos Drumond 

de Andrade

Petrolina
Mário Victor Ma-
cedo de Carvalho 

Angelim
Atletismo 15 anos

Colégio da 
Polícia Militar 

de Pernambuco 
Anexo I

Petrolina Alfredo Ferreira 
Lima Neto Atletismo 15 anos

Colégio da 
Polícia Militar 

de Pernambuco 
Anexo I

Petrolina Maria Raiara 
Souza dos Santos Atletismo 16 anos

Escola Poeta 
Carlos Drumond 

de Andrade

Ouricuri Eduardo da Silva 
Tavares de Lima Atletismo 16 anos

Escola Nossa 
Senhora de 

Fátima

Arcoverde Emannuel Cle-
mente Magalhães Judô 17 anos

Escola 
Monsenhor 
José Kehrle

Ouricuri Ivini Iasmin Ro-
drigues Martins Atletismo 15 anos Escola Dom Idí-

lio José Soares

Trindade
Fransueldes 

Mendonça de Sá 
Filho

Atletismo 15 anos
EREM Gover-
nador Muniz 

Falcão

Bodocó Vanessa Renata 
de Souza Duarte Ciclismo 15 anos

Escola João 
Carlos Lócio de 

Almeida

Recife Tamires da Silva 
Alves Atletismo 17 anos Erem Santos 

Dumont

Bezerros Anne Carolenne 
Ordonio da Silva Karatê 16 anos

Escola Técnica 
Estadual Maria 

José Vascon-
celos

Recife
Lucas Matheus 
Vitor Silva de 

Melo
Luta Olímpica 17 anos Escola Rosa de 

Magalhães Melo

Abreu e Lima Júlia Leticia de 
Melo Ratis Atletismo 17 anos Escola Professora 

Isaura de França

Recife Ingrid Gomes da 
Cruz Atletismo 17 anos Escola Manoel 

Borba

Jaboatão dos 
Guararapes

Tarciele dos 
Santos Pinto Natação 16 anos Escola José 

Glicério

Recife Vitória Lídia Cle-
mente da Silva

Luta Olím-
pica 16 anos

Erem Senador 
Paulo Pessoa 

Guerra

Jaboatão dos 
Guararapes

Rayssa Ales-
sandra Barbosa 

Venceslau
Judô 15 anos Erem Augusto 

Severo

Paulista
Ryan Vinicius 

Lucena de 
Amorim

Judô 15 anos Escola João Ma-
tos Guimarães

Recife Rayssa Cavalcan-
ti da Silva

Luta Olím-
pica 15 anos Erem Engenhei-

ro Lauro Diniz

Jaboatão dos 
Guararapes

Iasmin Hevellin 
Ribeiro Natação 15 anos Escola José 

Glicério

Cidade Nome Modalidade Idade Escola

Carreras. O projeto, realizado 
pela Secretaria de Turismo, 
Esportes e Lazer do Estado, 
leva jovens para um intercâm-
bio cultural e esportivo du-
rante dois meses no Exterior. 
Nesta temporada, vai oferecer 
um período de estudo e treina-
mento nos principais centros 
de excelência em educação e 
alto rendimento esportivo in-
ternacionais, com embarque 
previsto para o mês de julho. 
Os critérios para participar da 
seleção foram ter entre 14 e 17 
anos (completos em 2017), ser 
matriculado em uma escola da 
rede estadual de ensino, pos-
suir média anual mínima de 
6,0 nas disciplinas português 
e matemática, ser beneficia-
do pelo Bolsa Atleta Estadual 
ou, nos últimos 12 meses, ter 
obtido os melhores resulta-
dos esportivos em sua mo-
dalidade olímpica individual 
(resultado referendado pela 
respectiva Confederação da 
modalidade) além de ter ob-
tido, na fase estadual, o título 
de campeão dos Jogos Esco-
lares de Pernambuco 2016 
(JEPs).

 No ano passado, 20 alu-
nos da rede estadual embar-
caram para o intercâmbio de 
dois meses nas cidades cana-
denses de Quebéc e Montre-
al. Lá, além de terem aulas 
da língua inglesa e da cultura 
do país norte-americano, os 
alunos-atletas treinaram em 
centros de excelência de uni-
versidades de referência.

Jovens receberam orientações como forma de preparação para o intercâmbio
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