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Dia só dos nerds Banco do Nordeste

Cultura > Pág. 15

Por Cada Canto

Por cada Canto > Pág. 8 e 9

Nesta edição, passamos por Sertânia,
conhecida como a princesa do Sertão
do Moxotó. Ela é a sétima maior cida-
de do Estado em território e comemo-
ra 144 anos de emancipação

A 1ª edição do Anima Mr. Food, em 
Petrolina, reúnde geeks, Otakus e 
colecionadores no dia 21 de maio

Dívidas rurais pode ser quitadas com descon-
tos de até 95%. Estão passíveis de negociação 
operações contratadas até dezembro de 2011

Economia > Pág. 5

Qualificação

Semiárido > Pág. 8

Governo anuncia investimento de R$ 12 mi 
em escola técnica para Exu. Sindusgesso 
demanda curso na área de Engenharia

Um asteroide chamado Itacuruba
Entre as poucas cidades brasileiras eternizadas no céu, Itacuruba é a primeira do Sertão. Reconhe-
cimento internacional conferiu, ao município, o batismo de um asteroide: o “10468 Itacuruba”. Ele 
foi descoberto em 1º de março de 1981 pelo astrônomo  S. J. Bus, na Austrália. A sugestão do nome 
partiu da equipe do Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica (OASI). Semiárido > Pág .7
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

    O Sertão pernambu-
cano surpreendente-

mente acaba de se eter-
nizar e levar o país para além de 
suas fronteiras com um título 
de reconhecimento internacio-
nal.. O  município de Itacuru-
ba, localizado no Sertão do São 
Francisco e apelidado carinho-
samente de ‘Jardim Sertanejo’, 
acaba de entrar para eternidade 
dando nome a um  asteróide. 
Esse asteróide foi batizado com 
o nome: “46810 Itacuruba”. Ele 
foi descoberto em 1º de março 
de 1981 pelo astrônomo S. J. 
Bus no observatório de Siding 
Spring, na Austrália, até então 
possuía  denominação provisó-
ria de: ‘1981 EH9’. A sugestão de 
batizá-lo com esse  nome partiu 
da equipe do (OASI) - Observa-
tório Astronômico do Sertão de 
Itaparica. A boa noticia foi dada 
no último mês de abril durante 
um Congresso Científico “Aste-
róids, Comets, Meteors (ACM), 
realizado na cidade de Montevi-
déo  no Uruguai (URU). Entre 
as poucas cidades brasileiras 
eternizadas no céu, Itacuru-
ba é a primeira do Sertão a 
entrar para esse prestigiado 
rol. O município de Serra Ta-
lhada comemorou no último 
dia seis  de maio seu 166º ani-
versário de Emancipação Po-
lítica, com um desfile cívico 
que encantou a população. O 
evento com o tema “A Natu-
reza Espera Um Gesto Seu”, 
Atraiu uma série de institui-
ções à participarem do even-
to. Para o prefeito Luciano 
Duque, os festejos também 
comemoraram às conquistas 
obtidas pelo  município. Um 
bom alento para os produ-
tores rurais é que o (BNB) 
Banco do Nordeste do Brasil 
está renegociando as dívidas 
do setor com descontos de até 
95%.  Só no estado de Pernam-
buco somam   127 mil opera-
ções  de crédito  passíveis de 
regularização, com saldo de R$ 
1.743 bilhão. De acordo com o 
superintendente regional do 
BNB  Marcílio Morais, a insti-
tuição financeira está utilizan-
do todos os canais de comuni-
cação para que a informações 
sobre o benefício cheguem ao 
trabalhador rural. 
Seja Bem Vindo, Boa Leitura !!!

Fique por Dentro

Observatório JS CINCO DICAS PARA QUEM VAI APOSENTAR

Com orgulho autênti-
co, inicio este artigo reve-
lando que criei o Programa 
“Aposentar e Empreen-
der”, visando Capacitação 
e Mentoria para atuais e fu-
turos aposentados. Assim, 
quero sugerir aos nossos 
leitores que estão a entrar 
na Idade da Razão, algu-
mas medidas importantes 
para quem vai sair da la-
buta costumeira e, depen-
dendo do nível de inteli-
gência pura da sociedade 
em que vivem, o conceito 
da chamada Terceira Ida-
de pode variar, e muito, já 

que é vista como uma eta-
pa desinteressante apenas 
pela composição dos seus 
integrantes. Mas, quem as-
sim a ver, está a usar olhos 
tortos, sem lentes correti-
vas. Vamos iniciar pela ne-
cessidade de vocês estarem 
cientes dessa etapa da vida 
e que será nessa natural es-
cassez desse tempo que po-
derão fazer as melhores e as 
mais profundas mudanças 
em suas vidas, aliando ex-
periência, conhecimentos 
e as relações interpessoais 
conquistadas, com nova vi-
são de futuro, rumos e de-

sejos. Atente, agora, para 
estas cinco dicas apoiado-
ras dessa fase: Planeje onde 
e como você vai estar da-
qui a 10 anos. Escreva seus 
objetivos e metas pessoais 
e profissionais que quer 
atingir. Comece por aper-
feiçoar um talento, pois a 
vida não é só trabalho, la-
zer, carregar netos ou bai-
lar nos encontros da boa 
idade. E seja perseverante, 
pois ser obstinado no bom 
sentido, para obter um 
melhor futuro para você e 
a sua família, é uma meta 
das mais importantes. So-

bretudo, desafie-se. O 
mundo admira gente que 
cria, que sai da “zona de 
conforto”, quem se supe-
ra sempre e escreve uma 
história de vida ainda 
mais bonita e significan-
te. Foque o aqui e o agora, 
pois o passado serve para 
aprendermos, o futuro 
para planejar aonde che-
gar, e o presente para nos 
aperfeiçoarmos cada vez 
mais. Assim penso.
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O Projeto Músicos do Fu-
turo, que completa 10 anos 
de criação neste mês de maio, 
acaba de inaugurar o anexo de 
sua sede no bairro de Sucupi-
ra, na Escola Municipal José 
Medeiros. A iniciativa oferece 
aulas teóricas e práticas gra-
tuitas a cerca de 120 crianças 
e tem apoio da Prefeitura de 
Arcoverde, do Rotary Club e 
da Associação de Músicos de 

Oportunidade de empre-
go para os profissionais da 
área de saúde de Salgueiro 
com o novo processo seletivo 
aberto pela Unidade de Pron-
to Atendimento Especializa-
do (UPAE) para cadastro de 
reserva. A seleção é destina-
da a técnicos em radiologia 
e enfermagem, além de far-
macêutico, nutricionista, fo-
noaudiólogo, fisioterapeuta, 

O Movimento de Combate 
ao Câncer (MCC) realiza, no-
dia 1º de junho, a partir das 
19h, a 15ª edição do Forró do 
Beco, em parceria com a As-
sociação de Proteção a Mater-
nidade e a Infância (Apami) 
de Petrolina. O evento benefi-
cente reverterá toda a arreca-
dação para a aquisição de me-
dicamentos não subsidiados 

Até o dia 21 deste mês, a 
III Bienal do Livro do Agres-
te, realizada em Garanhuns, 
oferece capacitações ao pú 
blico, como oficinas gratui-
tas. Nos dias 18 e 19, às 10h, 
o renomado escritor Raimun-
do Carrero ministra oficina de 
Criação Literária. Também no 
dia 18, às 10h, os jornalistas e 
professores da UFPE Sheila 

Sopro de Arcoverde (Amusa). 
O público alvo são alunos de 
escolas municipais e estadu-
ais, entre 08 e 18 anos de ida-
de, que fazem parte de grupos 
de flauta doce, coral, cordas 
e metais, banda de fanfarra e 
da tradicional Filarmônica da 
cidade, a Joaquim Belarmino 
Duarte. As aulas são realiza-
das sempre aos sábados, das 
09h às 11h.

assistente social, maqueiro, 
auxiliar de recepção e porta-
ria. A inscrição pode ser feita 
pelo site www.imip.org.br, na 
sessão “Trabalhe Conosco”, 
onde o interessado deve se-
lecionar cargo e unidade do 
município. Segundo a prefei-
tura, para profissionais espe-
cializados em Terapia Ocupa-
cional, a disponibilidade de 
contratação é imediata.

pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) para os pacientes onco-
lógicos da Associação. Entre 
as atrações já confirmadas, o 
sanfoneiro Targino Gondim e 
os cantores Jorge de Altinho 
e Nádia Maia. Os ingressos 
custam entre R$ 20 e R$ 40 e 
estão à venda na Rua Pacífico 
da Luz, número 709, Centro 
de Petrolina.

Borges e Diego Gouveia mi-
nistram a oficina “Eu, Repór-
ter: a elaboração da notícia 
pelo cidadão". A Bienal con-
tará também com palestras, 
lançamentos de livros, conta-
ções de histórias e shows in-
teiramente gratuitos e aber-
tos ao público, para todas as 
idades, na Praça Mestre Do-
minguinhos, das 09h às 21h.

Arcoverde
Músicos do Futuro: dez anos e aulas gratuitas 

Salgueiro
UPAE abre cadastro processo seletivo

Petrolina
Evento tem renda para o combate ao câncer

Garanhuns
Oficinas gratuitas na III Bienal do Livro
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Política

Temer faz gestos, mas 
deputados ainda resistem

Ainda no esforço para 
conseguir votos suficientes 
para aprovar a Reforma da 
Previdência, a última PEC 
mais importante do Gover-
no Michel Temer – as pró-
ximas votações serão de 
maioria simples - o presi-
dente investiu em algumas 
concessões. Uma delas foi 
assinar, no último dia 16, 
durante a abertura da 20ª 
Marcha Nacional dos Pre-
feitos, em Brasília, uma me-
dida provisória que permi-
te, aos municípios, parcelar 
dívidas com o INSS em até 
200 vezes.

 No trabalho para seduzir 
os 308 votos, o presidente 
Michel Temer já vinha fle-
xibilizando alguns pontos e 

fazendo gestos a aliados. No 
último dia 11, por exemplo, 
o ministro da Secretaria Ge-
ral da Presidência, Moreira 
Franco, esteve em Pernam-
buco, anunciando uma visi-
ta do presidente da Repúbli-
ca para o dia 19, visando a 
devolver a autonomia a Sua-
pe. Nas coxias, interlocuto-
res do Planalto têm afirma-
do que ainda há expectativa 
de reverter votos do PSB 
pernambucano. O partido 
fechou questão contra as re-
formas e, na votação da Tra-
balhista, três deputados do 
PSB votaram contra e três 
a favor. A despeito das arti-
culações do Planalto, alguns 
socialistas acreditam que as 
medidas ainda não são sufi-
cientes. O deputado federal 
Tadeu Alencar (PSB-PE) ad-

Presidente assinou MP que permite, aos municípios, parce-
lar dívidas e deve vir, a Pernambuco, devolver autonomia a 
Suape. Mas socialistas não pensam em mudar seus votos
Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Patriota avalia 
ação como positiva

Até o dia 18 deste mês, 
a Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), com 
apoio de associações mu-
nicipalistas de todo o país, 
promove, no Distrito Fede-
ral, a 20ª Marcha à Brasília 
em Defesa dos Municípios. 
O presidente da Associação 
Municipalista de Pernam-
buco (Amupe), José Patrio-
ta, representa prefeitos do 
Estado no evento.

"Na abertura oficial, as-
sistimos (Michel) Temer 
assinar a medida provisória 
que vai autorizar o parcela-
mento dos débitos da previ-
dência dos municípios. Em 
Pernambuco, existem mais 
de cem municípios com re-
gime próprio. Ao mesmo 
tempo, não conheço ne-
nhum que não tenha débito. 
Nós entendemos que isso 
foi um avanço. Os prefeitos 
receberam a notícia de for-
ma muito positiva", avalia 
Patriota.

mite ter havido uma evolu-
ção com relação à diminui-
ção dos 49 anos de contri-
buição para 40 anos, além 
da redução da idade mínima 
para a mulher, mas reitera 
que ainda há questões que 
afetam os trabalhadores ru-
rais. "Por exemplo, se você 
pegar o trabalhador rural 
´empregado´, diferente-
mente do trabalhador ´pro-
dutor´, você vai ter a mes-
ma situação do trabalhador 
urbano. Isso deixa de levar 

em conta situações de de-
terminadas zonas pobres do 
Brasil, onde o trabalhador 
rural tem condições muito 
difíceis", analisa Alencar. 
Já o deputado federal Dani-
lo Cabral (PSB-PE) garante 
que a estratégia do presiden-
te não deve funcionar. "Esse 
é um tema que toda a socie-
dade brasileira está acompa-
nhando de perto. Quem votar 
a favor dessa proposta será 
cobrado na eleição", assevera 
Cabral. 

Reforma deve ser votada nas próximas semanas na Câmara dos Deputados
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Sertão Esportivo
Cultura

Wagner Miranda Lima
Escritor, músico, compositor e cineasta
Fundador do grupo Matingueiros
matingueiros@gmail.com

Sindusgesso demanda curso 
técnico na área de Engenharia

O polo gesseiro do Araripe 
é responsável pela produção 
de 95% do gesso produzido em 
todo o Brasil. As reservas de 
gipsita são fartas e correspon-
dem a 18% das reservas brasi-
leiras. Delas, são extraídas 2,8 
milhões de toneladas do ma-
terial por ano. Toda essa po-
tencialidade exige constantes 
investimentos para fomentar e 
aquecer o mercado, como for-
mações técnicas para os profis-
sionais da área, de forma a pro-
duzir mão de obra capacitada.

Durante a terceira roda-
da do seminário Pernambuco 
em Ação, no último dia 05, foi 
anunciado um investimento de 
R$ 12 milhões na construção da 
Escola Técnica Estadual (ETE) 
em Exu, já incluindo gastos 

Durante a terceira rodada do seminário Pernambuco em Ação, no último dia 05, foi anunciado 
um investimento de R$ 12 milhões na construção da Escola Técnica Estadual (ETE), em Exu

com equipamentos. De acordo 
com o governo, o investimento 
conta com recursos do Tesouro 
Estadual e da União, via Fundo 
Estadual de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE). O novo 
equipamento terá 5,5 mil me-
tros quadrados e 1,3 mil estu-
dantes devem ser beneficiados. 
Serão contempladas, assim, as 
cidades de Araripina, Bodocó, 
Exu, Granito, Ipubi, Ouricuri, 
Santa Cruz de Malta, Santa Fi-
lomena e Trindade.

Para Ceissa Campos Cos-
ta, presidente do Sindicato da 
Indústria do Gesso do Estado 
de Pernambuco (Sindusges-
so), a iniciativa será bem apro-
veitada, caso ocorram cursos 
técnicos relacionados ao setor 
gesseiro. "A demanda real, hoje 
em dia, é de construção civil, 

além de técnicos aplicadores 
de gesso. A escola técnica vai 
ter repercussão no polo, se ti-
ver cursos como engenharia 
civil, mecânica, algo do tipo. 
Porque os demais cursos nós 
já temos na região, até de nível 
superior", declara a dirigente. 
Ceissa informa que já foi soli-
citado, anteriormente, o curso 
técnico da área de Engenharia. 
"Demos uma pausa nesta ques-
tão, porque foi necessário focar 
em um projeto relacionado ao 
âmbito fiscal. Agora, vamos veri-
ficar essa questão dos cursos que 
serão oferecidos. Vamos enviar 
um ofício em breve reforçando 
essa demanda do curso técnico 
em engenharia com ênfase em 
gesso", declara Ceissa. 

 Incentivos Fiscais
A presidente acrescenta que 

o Sindusgesso está em diálogo 
com o Governo do Estado na 
área tributária, com relação a 
incentivos fiscais. "O governo vai 
mandar um representante para 
a região para conversar com a 
diretoria do sindicato para gente 
alinhar quais benefícios o Esta-
do poderá oferecer ao Polo Ges-
seiro. Uma proposta está sendo 
elaborada e, em breve, devemos 
nos reunir com Paulo Câmara", 
informa Ceissa.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Economia

Crise de conteúdo 
Muito se fala no Brasil acerca das crises que vive-

mos hoje. São várias e estão todas ligadas entre si, in-
fluenciando-se mutuamente. A primeira que aparece na 
mente das pessoas é a financeira já que atua de forma 
direta e imediata no cotidiano de todos, alterando nossa 
forma de comer, de se cuidar e se divertir.  Quem têm 
dinheiro aproveita pra investir e quem vivia no aperto 
vende o que tem apertando-se mais. Sempre foi assim 
e sempre será. Para muitos só existe essa crise. A se-
gunda que aparentemente nos incomoda menos é a cri-
se hídrica. Todos sabemos que a água doce do planeta 
está acabando, que os rios estão sendo assoreados, além 
do crescente despejo de esgoto vindo das cidades ribei-
rinhas. Quanto maior o “progresso” mais dejetos são 
produzidos e canalizados.  O nosso rio São Francisco, 
veia aorta do sertão, mostra claramente sua situação e 
nada é feito para mudar isso. Mudar mesmo. Limpar 
suas margens e não construir estações de tratamento de 
nada vale. A terceira crise é outra que está na boca e na 
atitude das pessoas. Aquela que causa revolta na popu-
lação, mas que é incapaz de perceber que faz parte dela: 
a crise ética. Falar mal dos políticos é chover no molha-
do, já que essa fama tão antiga está ainda muito maior 
com os escândalos financeiros de proporções faraônicas 
onde o esquema de corrupção inclui todos os partidos 
seja de esquerda ou de direita. E o povo em sua grande 
maioria faz parte do processo reelegendo ‘fichas sujas’ 
ou simplesmente sendo desonesto no cotidiano quando 
não devolvem o troco errado, quando subornam autori-
dades ou oportunamente tiram vantagens desleais sobre 
os outros que têm o mesmo direito. E a última, pelo me-
nos desta lista, a mãe de todas as crises: a triste crise de 
conteúdo. Essa alimenta as outras porque quem é vazio 
não tem condições de opinar em questões importantes 
como política, economia e recursos hídricos. Como vive-
mos em meio a essas crises todas e temos um ídolo com 
a alcunha de Safadão ? só pra citar um.  Consumo de-
senfreado de álcool, erotização das crianças, machismo 
e ostentação estão entre as mensagens das letras. Será 
que precisamos pagar até meio milhão de reais para ofe-
recer isso ao povo ? com o cachê de apenas um desses 
"artistas" quanto de conteúdo poderíamos oferecer ao 
tão sofrido povo brasileiro ? Já nos falta leitura no coti-
diano, assuntos nas conversas que não sejam enredos de 
novela, reality shows, fofocas de famosos e conhecidos, 
além de reclamações vazias acerca da política que mal 
conhecemos. Quanto menos conteúdo na cabeça maio-
res serão as crises. Pense nisso.

Das reservas do Polo Gesseiro são extraídas 2,8 milhões de toneladas da gipsita por ano, empregando cerca de 12 mil trabalhadores

Sindusgesso defende cursos voltados para engenharia civil ou mecânica para a ETE

 Divulgação
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Economia

Sertão Esportivo

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

Benefício é oportunidade de aquecer economia

Produtores rurais podem quitar 
dívidas com descontos de até 95%

Para 2017, o Banco do Nor-
deste dispõe de um orçamento 
de R$ 2,1 bilhões para aplicar 
em todos os seguimentos. Des-
tes, R$ 550 milhões serão des-
tinados para agricultura e pe-
cuária. Para ter acesso à linha 
de crédito, os trabalhadores 
rurais precisarão estar quites 
com a instituição financeira.

Segundo Marcílio, em algu-
mas situações, prefeituras es-
tão se dispondo a fazer o aporte 
e pagar a dívida dos trabalha-
dores. "Pela dificuldade que al-
guns têm em ter esse montan-
te, a prefeitura sabe que conce-
denco o recurso, o trabalhador 
se tornará apto novamente a 
tomar crédito, movimentando 
a economia dos municípios", 

A partir da regulamenta-
ção da lei de Renegociação de 
Dívidas Rurais (13.340/2016), 
decretada por Michel Temer, 
em dezembro do ano passado, 
instituições financeiras, como 
o Banco do Nordeste (BNB), 
iniciaram a busca por clien-
tes passíveis de regularização. 
Em Pernambuco, são 127 mil 
operações passíveis de regu-
larização, com saldo de R$ 
1,743 bilhão. Produtores ru-
rais dos estados nordestinos, 
do Norte de Minas Gerais e do 
Espírito Santo podem rene-
gociar dívidas com descontos 
de até 95%. De acordo com 
o superintendente regional 
do BNB, Marcílio Morais, a 
instituição financeira está 
utilizando todos os canais de 
comunicação para que as in-
formações sobre o benefício 
cheguem ao trabalhador ru-
ral. "A lei é uma grande con-
quista do produtor rural, que, 
há muitos anos, lutava por 
esse benefício, porque traz a 
possibilidade de o produtor 
liquidar dívidas com desconto 

explica o superintendente.
O Banco do Nordeste dis-

põe de 40 agências em todo 
o Estado e o cliente pode se 
dirigir a qualquer uma das 
unidades. "Se o cliente for de 
Petrolina e estiver no Recife, 

Repactuação pode se dar em relação a contratos feitos até dezembro de 2011. O saldo do passivo chega 
a R$ 1,743 bilhão. Interessados devem procurar o Banco do Nordeste, que está realizando operações

de até 95% do saldo devedor. 
Além disso, ele também tem 
a possibilidade de renegociar 
suas dívidas, inclusive prazo 
de carência, com início de 
pagamento em 2020 e prazo 
final até 2030", acrescenta 
Marcílio.As operações passí-
veis de renegociação são ape-
nas as operações de crédito 
rural contratadas até dezem-
bro de 2011. De acordo com o 
BNB, no caso de repactuação 
de dívidas, as taxas de juros 

anuais aplicadas variam en-
tre 0,5% para agricultores 
familiares e 3,5% para gran-
des produtores. "Em todo o 
Nordeste, são quase 900 mil 
clientes e um total de R$ 15,5 
bilhões passivo. A nossa ex-
pectativa é de atender todos 
os clientes que são potenciais 
beneficiários e, para isso, é 
importante que os clientes 
procurem o banco, em qual-
quer agência mais próxima", 
esclarece Marcílio.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

ele pode se dirigir a qualquer 
agência da cidade e resolver a 
pendência. Não será necessá-
rio nenhum documento. Basta 
procurar a instituição e ma-
nifestar o interesse", orienta 
Marcílio Morais.  

Chega ao Brasil o tão esperado 
Samsung Galaxy S8 

Lançado em março nos Estados Unidos, o smartphone 
TOP de linha da Samsung chega ao Brasil.

O novo aparelho vem em duas versões, sendo elas: Ga-
laxy S8 e o Galaxy S8+. A principal diferença entre os dois 
modelos disponíveis é o tamanho da tela. O S8 vem com 
tela de 5,8 polegadas e o S8+ com 6,2 polegadas – ambos 
com tela curvada nas bordas que causa um belo efeito no 
visual. 

Tela e resolução: 
O Galaxy S8 vem com resolução de 2960x1440 pixels, 

melhor do que a versão anterior, o S7, que é de 2560x1440. 
A Samsung também conseguiu aumentar o tamanho da tela 
do S8 ao cortar o botão Home físico, que possibilitou au-
mentar a sua altura. A tela agora responde por 83% da su-
perfície frontal do aparelho.

Peso e espessura:
Com 155 gramas, o S8 é apenas 2 gramas mais leve do 

que o S7. O S8 possui 8mm de espessura, enquanto que o 
S7 tem 7,9mm. Já o S8+ traz 8,1mm de espessura.

Processadores:
O aparelho vem com o processador Exynos 8895, da 

própria Samsung que funciona com oito núcleos. Criado 
com o mais recente processo de 10 nanômetros, o novo 
processador promete desempenho 20% mais rápido e 40% 
mais eficiência no uso de energia em relação aos chips pre-
sentes no S7.

Bateria:
Depois de tantos problemas com baterias que explo-

diam na versão Note 7, a Samsung afirma que aprendeu 
uma grande lição e implementou processos de testes mais 
rigorosos. Apenas o tempo dirá se essas mudanças funcio-
naram. O S8 traz uma bateria de 3.000 mAh, parecida com 
a presente no S7. Como é um aparelho maior, o S8+ traz 
uma bateria de 3.500 mAh, mesmo tamanho da presente 
no Note 7.

Câmeras:
Os novos S8 possuem câmeras traseiras com sensor de 

12MP, similar ao S7, e câmeras frontais de 8MP com foco 
automático. Um upgrade em relação à câmera frontal de 
5MP do S7.

Preço:
O S8 tem preço sugerido de 4 mil reais, enquanto que 

o S8+, com display de 6,2 polegadas, sai por 4.400 reais.
Memória e armazenamento:
O S8 traz 4GB de memória, 64GB de armazenamento com 

possibilidade de expansão através de cartão de memória.
Concluindo:
Esse smartphone é um show de tecnologia e vale cada 

centavo.

A agência de Salgueiro é uma das 40 unidades de atendimento no Estado

Marcílio Moraes convida clientes a repactuarem dívidas para renovação de crédito
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Seguindo e registrando o percurso do 
“Velho Chico”: do Sertão ao Litoral

SEmiárido

Expedição fotográfica colhe informações, fotos e conteúdos audiovisuais sobre o cotidiano do 
sertanejo. A partir daí, serão produzidos livros, exposições, webdocumentário e outros produtos

Duas pernambucanas en-
traram em uma verdadeira 
aventura que já percorreu 
mais de 2,5 mil quilômetros 
em Pernambuco, passando 
por 12 regiões de desenvol-
vimento do Estado, seguin-
do o percurso das águas do 
Rio São Francisco, do sertão 
ao litoral.  O projeto inde-
pendente está colhendo in-
formações, fotos e comte-
údos audiovisuais sobre o 
cotidiano do sertanejo e das 
comunidades litorâneas. A 
partir daí, serão produzidos 
livros, exposições, webdo-
cumentário e outros produ-
tos que poderão auxiliar em 
pesquisas, além de resgates 
históricos e culturais.

 A fotógrafa Patrícia Pa-
triota, nascida em Petrolina, 
é a idealizadora e curadora 
da Expedição Fotográfica 
“O Sertão vai virar Mar”. Já 
a gestora ambiental Patrícia 
Xavier, nascida em Gara-
nhuns, é a co-idealizadora 
da iniciativa. A previsão é 
de que o livro e a exposição 
da expedição em Pernam-
buco sejam lançados em de-
zembro deste ano.  “A ideia 
é avaliar e ver como está se 
comportando a cultura e 
como está essa conexão com 
a responsabilidade socio-
ambiental com a questão da 
água”, conta Patrícia Xavier.

 O objetivo é sensibilizar 
as pessoas sobre temas so-
cioambientais, culturais, ét-
nicos e de cidadania e, além 
de Pernambuco (na primei-
ra fase), haverá expedições 
na Paraíba, no Rio Grande 
do Norte e no Ceará.  “Que-
ro mostrar nosso Estado na 
sua forma mais rica e feliz”, 
explica a fotógrafa Patrícia 
Patriota. A profissional re-
vela ainda que todo o pro-
jeto está sendo produzido 
com um celular comum, com 
uma boa câmera, como for-
ma de incentivo às pessoas 
a registrarem momentos. 

“Quantas pessoas perdem 
de registrar momentos incrí-
veis por não ter uma câmera 
profissional? Quero mostrar 
que a foto tem a ver com a 
sensibilidade, com o olhar”, 
comenta.

Entre os produtos da ini-
ciativa, o grande legado será 
registrar cenas que podem 
não existir dentro de algum 
tempo. “Muitas tradições 
culturais vão se perdendo. 
Em Itacuruba, por exemplo, 
conhecemos os Intermiten-
tes, cuja tradição é secular. 
Eles contaram que os jovens 
da cidade não têm interesse 
em dar continuidade a isso. 
Eles têm o número míni-
mo de 12 integrantes. Des-
ta forma, se um deles vier 
a morrer, a tradição acaba. 
Se isso ocorrer, ela vai estar 
registrada no livro, que será 
distribuído em todos os mu-
nicípios”, revela Patrícia Pa-
triota.

 Para Patrícia Xavier, a 
experiência da expedição 
está revelando uma per-

cepção sobre a relação que 
a escassez, a falta de água 
ou a falta de gestão dos re-
cursos hídricos tem com a 
cultura e a tradição. “Eu vi 
muitos lugares já sofrendo 
processos migratórios, pes-
soas abandonando casas, 
abandonando produções. 
Isso traz um impacto muito 
grande cultural e na rotina 
local, nas histórias dessas 
pessoas. A tradição acaba 
sofrendo um sério risco de 
se apagar”, alerta. As expe-
dicionárias passaram, nesta 
primeira fase, por 20 muni-
cípios, entre eles, Araripina, 
Petrolina, Salgueiro, Sertâ-
nia, Serra Talhada, Itacuru-
ba, Floresta, Petrolândia e 
Tacaratu.  “A receptividade 
do povo pernambucano é 
impressionante. Chegamos 
desconhecidas, as pessoas 
não sabe quem somos. Tem 
gente que tem pouquíssimo 
e divide conosco. As pessoas 
abrem a casa e o coração”, 
compartilha a fotógrafa pe-
trolinense.                     

A fotógrafa Patrícia Patriota faz belos registros com smartphone

Patrícia Xavier conversa com artesã sertaneja sobre suas tradições

Projeto busca sensibilizar as pessoas sobre temas étnicos, culturais e socioambientais A fotógrafa conquistou prêmio renomado com foto produzida em smartphone

 D
iv

ul
ga

çã
o

 D
iv

ul
ga

çã
o

 D
iv

ul
ga

çã
o

 Divulgação



Jornal do Sertão 11 anos integrando a região - De 16 à 31 de Maio de 2017 / Edição 160  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 7

SEmiárido

Itacuruba, agora, tem um lugarzinho no espaço

Cidade vai ter planetário e museu

Município vai comemorar o batismo do asteroide com festa. Em abril, notícia foi dada durante o 
congresso científico 'Asteroids, Comets, Meteors - ACM', realizado na cidade de Montevidéu (Uruguai)

No dia 02 de junho, o mu-
nicípio de Itacuruba, distante 
465 km de Recife, vai come-
morar um grande reconhe-
cimento: o nome da cidade, 
agora, batiza um asteroide. 
A boa notícia foi dada, no úl-
timo mês de abril, durante o 
congresso científico 'Asteroi-
ds, Comets, Meteors - ACM', 
realizado na cidade de Mon-
tevidéu (Uruguai). O asteroide 
“'10468 Itacuruba' foi desco-
berto em 1º de março de 1981 
pelo astrônomo S. J. Bus no 
observatório de Siding Spring, 
na Austrália e, até então, pos-
suía denominação provisória 
de ‘1981 EH9’”. A sugestão 
do nome partiu da equipe do 
Observatório Astronômico do 
Sertão de Itaparica (OASI).

O asteroide está localiza-
do na região do Sistema Solar 
entre os planetas Marte e Jú-
piter, no cinturão principal de 
asteroides. Tem um período 

O volume de investimentos 
que podem transformar Itacu-
ruba em um polo de turismo de 
astronomia foi tema de debate 
durante uma reunião, no Espaço 
Ciência, no Recife, no último dia 
18 de abril. Na ocasião, estiveram 
presentes, além do prefeito Ber-
nardo Maniçoba, o diretor do Es-
paço Ciência, o professor Antô-
nio Carlos Pavão, o vice-prefeito 
de Itacuruba, Junior Cantarelli, 
a professora Diorminda Ferraz e 
o astrofísico e professor da Uni-
versidade Federal Rural, Antô-
nio Carlos Miranda. Na ocasião, 
como forma de incentivo ao de-
senvolvimento do setor, o Espaço 
Ciência anunciou a doação de um 
Planetário e ainda a construção 
do Museu Municipal de Astrono-

orbital de 3,58 anos em torno 
do Sol e um tamanho estima-
do entre dois e cinco km de di-
âmetro. Uma tradição do con-
gresso ACM, realizado a cada 
três anos em diferentes cida-
des do mundo, é homenagear 
pesquisadores e instituições 
de destaque na área. No Bra-
sil, alguns astrônomos e per-
sonalidades já foram agracia-
dos. Entre as poucas cidades 
brasileiras eternizadas 
no céu, Itacuruba é 
a primeira do sertão. 
De acordo com o prefeito Ber-
nardo Maniçoba, a festa que 
marcará o batismo, também 
será objeto de uma reunião 
entre a prefeitura, pesquisa-
dores do Rio de Janeiro, res-
ponsáveis pelo OASI e ainda 
representantes da Secretaria 
de Ciência e Tecnologia (Sec-
tec), com objetivo de ajustar 
detalhes de um novo projeto 
no setor. “Essa escolha foi 
muito positiva, já que divulga 
Itacuruba para fora. É bom 
porque alavanca ainda mais 
a questão da instalação do 
Polo Científico e Astronômi-
co aqui no município”, revela 
o prefeito.

 

mia. “Ainda não definimos início 
de construção, mas já estamos 
vendo qual será o terreno onde 
será instalado”, adianta Maniço-
ba. O gestor acrescenta ainda que 
abriu diálogo com a Sectec para 
viabilizar a implantação do 
Polo Científico e Turístico de 
Astronomia, em uma reunião 
com a secretária Lúcia Melo e 
técnicos do órgão. “É uma luta 
em que todos estão de mãos 
dadas para alcançar esta con-
quista”, comemora o prefeito. 
Ainda de acordo com Maniço-
ba, a cidade deverá ser contem-
plada com um Centro Vocacio-
nal Tecnológico ou de Inovação 
Inclusiva, onde serão oferecidos 
cursos voltados para Ciências, 
Meteorologia e Clima.

Evento realizado em Montevidéu reuniu centenas de astrônomos de vários países
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Passando por SertâniaSertânia
Comemoração marcada por 
Jornada Cultural e shows

No Moxotó, a princesa vive novo
momento com a Transposição

Distante pouco mais de 300 km do Recife, Sertânia, a princesa do Sertão do Moxotó, encanta pela simplicidade 
e atrai pelo acolhimento do seu povo. Há 144 anos, neste mês de maio, acontecia a emancipação política do municí-
pio, antes conhecido como Alagoa de Baixo. Hoje, com uma economia baseada no comércio e na caprinovinocultura 
de subsistência, Sertânia vive um novo momento. A cidade possui quatro barragens (Moxotó, Barreiro, Campos e 
Barro Branco), preenchidas pelas águas do Rio São Francisco. Há seis anos vivendo a pior seca dos últimos tempos, 
atualmente, se beneficia do projeto de Transposição que, no período de estiagem, foi responsável por encher o 
principal reservatório de abastecimento, o açude Barra, levando água às torneiras das famílias sertanienses. Sétimo 
maior município de Pernambuco em território, com mais de dois mil km², Sertânia é composta pela sede, pelos dis-
tritos de Albuquerque Né, Algodões, Henrique Dias e Rio da Barra e pelos povoados de Pernambuquinho, Cruzeiro 
do Nordeste, Umburanas, Valdemar Siqueira, Moderna, Várzea Velha e Caroalina, além de diversos sítios. Com uma 
população de, aproximadamente, 36 mil habitantes, o município é vizinho de outras importantes cidades, como 
Arcoverde, que é a porta do Sertão e está a 59 km e Monteiro, no Cariri paraibano, a pouco mais de 20 km.

Cumprindo a vocação cultu-
ral do município, as comemora-
ções dos 144 anos de Emancipa-
ção Política de Sertânia incluirão 
a realização da I Jornada Cultu-
ral, o maior evento de cunho cul-
tural já realizado na cidade, de 17 
a 20 de maio. Serão quatro dias 
de programação intensa com 
apresentações das mais variadas 
manifestações da cultura per-
nambucana e com atrações para 
todas as idades. O local escolhi-
do para realização desta Jornada 
é a Praça de Eventos, com apoio 
cultural do Serviço Social do Co-
mércio, o Sesc. Entre as atrações 
confirmadas, estão Maciel Melo, 
Xangai, Mesa 4, Em Canto e Po-
esia, César Amaral, Ricardo So-
ares e Alexandre Revoredo. Já a 
festa, que acontece no próximo 
dia 23, véspera do aniversário da 
cidade, contará com a presença 
do poeta do Sertão, Nico Batista, 
e do cantor Luan Douglas e Vi-
lões do Forró. Esse último ficou 
conhecido, nacionalmente, atra-
vés do programa global The Voi-

ce Brasil. O evento acontece na 
Praça de Eventos Olavo Siquei-
ra, no Centro, a partir das 22h. A 
programação especial que mar-
ca os 144 anos de emancipação 
política do município foi anun-
ciada pelo atual gestor, Ângelo 
Ferreira, ex-deputado estadual, 
que está no terceiro mandato 
como prefeito. O socialista já 
havia ocupado a administração 
da cidade há 20 anos. “Nós sabe-
mos que a grande festa realizada 
na cidade, de destaque regio-
nal, é a Expocose. Realizamos 
um grande Carnaval, com a 
presença, inclusive, do grande 
e renomado Maestro Forró, 
mas o aniversário de Sertânia 
também não poderia passar em 
branco. Será uma festa animada, 
dentro de nossas possibilidades, 
pois temos prioridades dentro 
do Governo”, registra o prefeito. 
A Exposição Nordestina Espe-
cializada em Caprinos e Ovinos 
(Expocose), que, neste ano, acon-
tece entre os dias 05 e 09 de ju-
lho, já é tradicional na região.

Kamila Nunes

Sertânia é o sétimo maior município de Pernambuco em território, com mais de dois mil km² Prefeito afirma que comemorações estão dentro das possibilidades da gestão
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esperança H O T E L

Hotel Esperança

87. 3241.1133

Em Sertânia se hospede com 
conforto e comodidade.

Av. Agamenon Magalhães, 54 
Centro, Sertânia -PE.

Programação do Aniversário 
de Sertânia

Dia 17 de Maio

19h – Apresentação de dança 
com os participantes do Centro 
de Convivência do Idoso 
(Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos)

20h – Pife Perfumado

21h – Ricardo Soares

 Dia 20 de Maio

17h - Luanda Ruanda

19h - Alexandre Revoredo

20h - Mesa 4

21h – Em Canto e Poesia

 Dia 23 de Maio

22h – Nico Batista

23h50 – Luan Douglas e Vilões 
do Forró

 Dia 19 de Maio

17h – Contação de Histórias – 
Passarinho Me Contou - Gisélia 
Lima

20h – César Amaral

21h – Xangai
Serviço

Festa de 144 anos de 
Emancipação Política

23/05 (terça-feira), véspera da 
data de aniversário

A partir das 22h

Local: Praça de Eventos Olavo 
Siqueira

I Jornada Cultural de Sertânia

De 17 a 20 de maio

Local: Praça de Eventos Olavo 
Siqueira

Teatro em Cena: há 30 anos no Sertão
A Companhia de Teatro Pri-

meiro Traço, fundada pelo pro-
fessor de artes do município, 
Flávio Magalhães, apresentou, 
no último mês de abril, mais uma 
Paixão do Sertão, comprovando 
a vocação artística que tem a ci-
dade de Sertânia. Há 30 anos, o 
grupo encena peças de teatro no 
município. Só no espetáculo, que 
já entrou no décimo nono ano 
consecutivo, a companhia coloca, 
em cena, cerca de 120 pessoas, 
entre atores e figurantes, e dá 
acesso à população sertaniense 
com entrada gratuita.

A Prefeitura de Sertânia ini-
cia a reestruturação do Estádio 
Odilon Ferreira com uma série 
de intervenções, como a recu-
peração do gramado do equi-
pamento. Além disso, a gestão 
municipal também reformará 
espaços como vestiários, arqui-
bancada, alambrado e cabine 
de rádio. A iniciativa busca pre-
servar o espaço com objetivo de 
ofertar mais uma opção de lazer 
para a população. O Estádio, in-
clusive, já foi palco de momen-
tos especiais, como na Copa do 
Interior de 2003, quando o time 
sertaniense foi campeão.

Estádio passa por reestruturação

 Dia 18 de Maio

19h – Kalu Vital

20h – Nanado Alves

21h - Maciel Melo

O cantor sertanejo Maciel Melo é uma das atrações do festejo

Espetáculo coloca em cena 120 pessoas, entre atores e figurantes

Estádio foi palco da vitória do time sertaniense na Copa do Interior de 2003
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Vice-presidente da União dos Vereadores de 
Pernambuco é dirigente da Câmara de Sertânia

O Presidente da Câmara 
Municipal de Sertânia, o verea-
dor Antônio Henrique Ferreira, 
conhecido como Fiapo e filiado 
ao Partido Socialista Brasilei-
ro (PSB) há quase 30 anos, foi 
eleito vice-presidente da União 
dos Vereadores de Pernambuco 
(UVP). A vitória se deu na cha-
pa encabeçada por Josinaldo 
Barbosa de Araújo, de Timbaú-
ba, por 601 votos a 291. O pleito 
aconteceu em março, em Boni-
to, no Agreste pernambucano, 
durante congresso que reuniu 
mais de 90 Câmaras Municipais 
e seus representantes. Segundo 
Antônio Henrique, a chapa elei-
ta contempla as mais variadas 
tendências, tornando-se assim 
uma organização apartidária, 
que agrupa vários municípios, 
priorizando a representativi-
dade de todas as regiões do 
Estado. “Nós pretendemos dar 
continuidade à luta e ainda 

mais transparência às ações da 
UVP, que é o que interessa ao 
povo de Pernambuco, sobre-
tudo, aos eleitores dos muni-
cípios associados”, comenta 
o dirigente. Na UVP, junto 

CDL tem sede própria, 
inaugurada este ano

O presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL), Pau-
lo Roberto, comemora o novo 
momento que vive o município. 
No comando da instituição des-
de janeiro de 2011, o empresário 
sertaniense conta que, junto com 
os 67 associados, conseguiu cons-
truir a sede própria já neste ano 
de 2017, o que poucas cidades 
dispõem. Além disso, em parceria 

com o Sebrae, a CDL vai seguir, 
investindo em cursos e palestras 
visando a preparar a população 
para as novas oportunidades que 
irão surgir. “O projeto de Integra-
ção do Rio São Francisco trouxe 
um novo cenário para o nosso 
velho momento de seca. Logo, 
novas indústrias podem surgir 
e precisamos estar preparados”, 
comenta Paulo Roberto.

ao presidente Josinaldo Bar-
bosa, ele agregará um amplo 
conhecimento do parlamen-
to municipal, fortalecendo a 
entidade e a microrregião do 
Moxotó pernambucano.

A vitória se deu na chapa encabeçada por Josinaldo Barbosa de Araújo, de Timbaúba
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Um click fofo do pequeno, João Felipe, no seu batizado, filho
de Maria do Céu Sena e Senaquerib Ferreira Moura no Recife/PE.

Os noivos Juliana Marques, filha de João Bosco Ferreira de Assis e 
Maria Zenaide Marques Ferreira e Luciano Moura, ele, Lourival Go-
mes de Moura e Leni Alves de Moura na Basílica do Carmo, seguida 
de recepção na Di Branco no Recife/PE.

Janko Moura
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Divulgação

Comunicadores de todo Brasil participando da 2ª edição do 
evento 'SomosCoop Intercâmbio de Jornalista' na Unimed VSF 
em Petrolina/PE.
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A debutante Leticia Santos, ladeada pelos pais, o dermatolo-
gista Itamar Santos e  a empresária Cyntia Amando.

Errata: As empresárias, Maria do Carmo Lira e empresária 
Maria de Fátima Alencar celebrando os 30 anos do Grupo 
Dina Simão em Petrolina/PE.

A Cia Biruta de Teatro come-
mora mais uma primavera 
com a “Mostra Biruta 9 anos” 
com programação variada em 
todo Vale do São Francisco.

O cantor Gusttavo Lima, Léo 
Magalhães, Mano Walter, Avi-
ões, Dorgival Dantas, Henri-
que & Juliano, Forró do Fer-
roado e Flávio Leandro são 
atrações da _12ª Caprishow 
na cidade de Dormentes/PE 
nos dias 18, 19, 20 e 21 de maio

O 15º Forró do Beco, será 1º 
de Junho, no Iate Clube Petro-
lina/PE com sanfoneiro Targi-
no Gondim, Jorge de Altinho, 
Nádia Maia, Rennan Mendes e 
Adãozinho de Rajada, em prol 
do Hospital do Câncer Dom 
Tomás.

A tradicional Barca do Forró 
pelas águas do Rio São Fran-
cisco com autêntico forró pé-
-de-serra, chega a sua 21ª 
ediçãodia 18 de junho. Vamos 
forrozar.

Os cantores Avine Vinny, 
Mano Walter, Guilherme 
Dantas e Sérgio do Forró são 
atrações da 31ª Vaquejada de 
Petrolina em 10 de junho, no
Parque Geraldo Estrela em 
Petrolina/PE.

A artista plástica petrolinense 
Milena Araújo, teve sua obra 
'Na Lata' selecionada para o 
Festival de Arte Contempo-
râneo na Espanha. O festival 
ocorre no Sul daquele país no 
dia 2 de junho. Sucesso!

***

***

***

***

***

***
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Interessados terão aulas gratuitas de idiomas

Economia Circular, no Vale do São 
Francisco, visa à preservação ambiental

A promotora Ana Rúbia 
explicita uma barreira para a 
prática da Economia Circu-
lar. “Nós percebemos que um 
grande entrave e um grande 
desafio para o desenvolvimen-
to de projetos como foco na 
Economia Circular tem sido 
o acesso às línguas estran-

A Faculdade de Ciências 
Aplicadas e Sociais de Petro-
lina (Facape) e a 3ª promoto-
ria de Cidadania, Curadorias 
de Meio Ambiente e Educa-
ção de cidade estão se unin-
do para difundir a Economia 
Circular na região do Vale do 
São Francisco. O termo ainda 
é desconhecido, mas pode ser 
um grande aliado na preser-
vação ambiental, já que se 
tornou um movimento glo-
bal, com iniciativas em várias 
partes do mundo. De acordo 
com a Facape, os adeptos da 
Economia Circular defendem 
que, por meio da criativi-
dade e inovação, é possível 
desenvolver uma cadeia de 
reaproveitamento de todos 
os resíduos produzidos pelo 
homem, minimizando os ris-
cos provocados pelo descarte 
em grande escala.  "É impor-
tante que possamos envolver 
a Faculdade neste tipo de ini-
ciativa, é uma forma de atu-

geiras”, avalia. A promotora 
acrescenta ainda que o prin-
cipal objetivo com a ação é 
proporcionar, à Caatinga, um 
ambiente economicamente 
próspero e socialmente justo e 
ambientalmente rico.

 A partir do intuito de 
proporcionar a estudantes 

Os três princípios que norteiam a Economia Circular são: uso de substâncias e materiais saudá-
veis ao homem e ao meio ambiente, uso de energias limpas e celebração da biodiversidade local

armos ativamente na preser-
vação ambiental”, considera 
o presidente da instituição 
de ensino, Antonio Habib.  A 
promotora do meio Ambien-
te de Petrolina, Ana Rúbia 
Torres, que participou de 
uma reunião, no último dia 
10, com o presidente da Fa-
cape, além equipe técnica 
da faculdade, destacou o 

crescimento do movimento 
e a necessidade de expan-
dir sua atuação no Vale do 
São Francisco.  Os três prin-
cípios que norteiam a Eco-
nomia Circular são: uso de 
substâncias e materiais sau-
dáveis ao homem e ao meio 
ambiente, uso de energias 
limpas e celebração da bio-
diversidade local.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

e profissionais condições de 
entender e praticar os ide-
ais da Economia Criativa, a 
3ª promotoria de Cidadania, 
Curadorias de Meio Ambien-
te e Educação de Petrolina e a 
Facape firmarão uma parceria 
que vai buscar democratizar o 
acesso a informações sobre o 
tema e fomentar a produção 
de projetos na área. 

 Com o acordo, a Facape, 
através de seus docentes, ofer-
tará, gratuitamente, aulas de 
inglês e espanhol para pessoas 
interessadas na Economia Cir-
cular. “Devemos iniciar as tur-
mas de Espanhol ainda neste 
semestre e já estamos progra-
mando a oferta de turmas de 
inglês para o próximo período 
letivo", garante o presidente 
da Facape, Antonio Habib. 

Educação
RASIL

presente no Interior

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

Bruno Baptista e Gildo Ferreira, celebram a parceria

Convênio amplia assistência 
médica para o interior

Os advogados pernambucanos contam, agora, com a assis-
tência médica da Unimed Recife também no interior do Estado. 
A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE) 
acaba de incorporar à sua extensa rede de produtos e serviços, 
os planos da Unimed Recife, disponibilizando assim ampla e 
qualificada estrutura médica e hospitalar para oferecer sempre 
o melhor à advocacia pernambucana.

O convênio foi apresentado pelo diretor da CAAPE, Augusto 
Lócio, no II Encontro dos Representantes da CAAPE nas Sub-
seccionais, realizado Hotel Casa Grande, em Gravatá, no dia 1º 
de abril passado. Com ele, nesta exposição, o gerente comercial 
da Unimed, Gildo Ferreira; e a gerente comercial da AllCare Be-
nefícios, Patrícia Melo. “Este é mais um benefício, dentre tantos, 
que passamos a disponibilizar também para a advocacia do inte-
rior”, comemora o presidente da CAAPE, Bruno Baptista.

O acordo firmado faz parte do novo projeto de Planos Co-
letivos por Adesão, resultado da parceria Unimed Recife e All-
Care Benefícios. Para mais informações, basta acessar o site 
www.unimedrecife.com.br/allcare ou fazer contato pelo canal 
de vendas 0800.601.1013.

Hoje a Unimed Recife possui uma das maiores redes de ser-
viços próprios do Norte/Nordeste com dois hospitais, sendo um 
deles de alta complexidade, um novo hospital em construção, 
dois prontos-atendimentos, quatro centros médicos, centro de 
profissionais de saúde, urgência pediátrica, entre outros servi-
ços. No interior do Estado os advogados têm várias opções de 
clínicas, hospitais e médicos de destaque para serem atendidos 
com todo conforto e cuidado.

Já a AllCare Benefícios, parceira das mais conceituadas ope-
radoras de saúde no Brasil, como a Unimed, é uma das maiores 
empresas do seu segmento e conta, na sua formação, com a ex-
tensa experiência de três das mais conceituadas administradoras 
de benefícios do país: DG Participações, Unifocus Benefícios e 
PrevQuali Administradora. Com sede no Rio de Janeiro, a AllCa-
re Benefícios atua em 11 estados – incluindo Pernambuco – e no 
Distrito Federal, e possui mais de 300 mil beneficiários.

Termo, ainda desconhecido, pode ser um grande aliado na preservação ambiental

 Divulgação

Facape oferecerá aulas de inglês e espanhol gratuitas pelo projeto
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Educação

Maio Amarelo já chegou a 
dezenas de municípios sertanejos

No Sertão, números de acidentes 
entre motociclistas é alarmante

Até o final deste mês, o De-
partamento Estadual de Trânsi-
to de Pernambuco (Detran-PE) 
realiza uma série de ações em 
meio à programação da campa-
nha Maio Amarelo, que tem ob-
jetivo de conscientizar crianças, 
adultos, pedestres e motoristas 
sobre boas práticas no trânsito. 
No Sertão, a campanha chegou 
a dezenas de municípios, como 
Exú, Trindade, Araripina, Ouri-
curi, Salgueiro, Cabrobó, Orocó 
e Sertânia. Pelo projeto, profes-
sores da rede pública de ensino 
também recebem capacitações 
de técnicos do órgão. De acordo 
com a coordenadora de Educa-
ção de Trânsito do Detran-PE, 
Luciana Carvalho, a campanha 
tem como foco principal formar 
os futuros cidadãos, levando a 

Campanha tem objetivo de conscientizar crianças, adultos, pedestres e 
motoristas por um trânsito mais seguro

Turma do Fom-Fom às escolas. 
"Por meio das ações educativas, 
trabalhamos, prioritariamente, 
com crianças, que serão os con-
dutores do amanhã", destaca 
a coordenadora. O órgão pro-
move ainda eventos paralelos, 
como passeios ciclísticos e des-
files de carros e motocicletas. 
A campanha foi inspirada em 
movimentos de combate e pre-

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

De acordo com dados 
do Sistema de Informação 
sobre Acidente Terrestre 
(Sinat), da Secretaria Es-
tadual de Saúde, de janei-
ro a dezembro de 2016, 
foram notificados 28.962 
acidentes com motocicleta 
no Estado. No Sertão, os 
números são alarmantes. 
Petrolina lidera na lista, 
com 4.020 acidentes com 
moto no mesmo período, 
seguida por Ouricuri, com 
934 e Salgueiro, com 631 
acidentes.

Ainda de acordo com 
Luciana Carvalho, o De-
tran-PE possui um pro-
grama que tem por missão 
conscientizar, especifica-
mente, os motoqueiros. 
"O Detran nos Municípios 
foi criado com o objetivo 
de levar ações de educa-
ção de trânsito para o in-
terior, com foco no moto-

ciclista. No mês de maio, 
damos prioridade a RMR, 
mas em junho voltaremos 
com nossa caravana da 
educação e serão 44 mu-
nicípios contemplados até 
o final deste ano", infor-
ma a coordenadora. Ainda 
de acordo com os dados 
da Secretaria Estadual de 
Saúde, os municípios que 
menos apresentaram regis-
tros de acidentes com moto 
foram Jatobá, com um aci-
dente, Ococó, com 12 re-
gistros, e Tacaratu, com 
14 notificações. De acordo 
com o Sinat, em 2016, fo-
ram 38.945 notificações 
de vítimas de acidentes de 
transporte terrestre (ATT) 
em 17 Unidades Sentinelas 
de Informação sobre ATT 
(Usiatt). Das vítimas noti-
ficadas, 79,8% são do sexo 
masculino, 32,4% na faixa 
etária de 20 a 29 anos.

venção ao câncer, como Outu-
bro Rosa e o Novembro Azul. 
Neste sentido, o órgão realiza 
também ações como distribui-
ção de adesivos com a marca 
do Movimento Pernambuco 
Amarelo e de material educa-
tivo, bem como operações de 
fiscalização com temas sensí-
veis, a exemplo da Segurança 
Infantil e Atenção no trânsito.

Campanha leva capacitações a professores da rede pública de ensino
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Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

Comemorações da emancipação 
duram o mês todo em Serra Talhada

Vai ter roda de conversas com artistas do Pajeú no museu

O município de Serra Talha-
da dedica, neste mês de maio, 
uma série de atividades ao 166º 
aniversário da Emancipação Po-
lítica da cidade, comemorado no 
dia 06 de maio. De acordo com 
a prefeitura, os festejos serão 
estendidos até o dia 31. Na data 
oficial, o tradicional desfile cívico 
encantou a população, seguido 
do corte do bolo, com apresen-
tação do forrozeiro Assisão. A 
celebração 'Noite de Glória', de-
dicada ao público evangélico, fi-
nalizou a primeira noite de festa.

Com o tema "A natureza 
espera um gesto seu", o desfile 
atraiu uma série de instituições, 
entre elas, escolas públicas e 
privadas do município e visitan-
tes, além do Grupo Cavalgada 
Feminina, do Clube do Fusca 
Carros Antigos, Jeep Clube, Clu-
be de Trilheiros, Associação de 
Promotores de Eventos de Pega 
de Boi, Polícia Militar e Tiro de 
Guerra. Pelo palco da celebração 
religiosa, estiveram presentes os 
cantores Rose Nascimento, Hei-
tor Melo e Marília Marques.

Para o prefeito Luciano Du-
que, o festejo celebra não só a 

Uma série de atividades foi preparada em homenagem ao 166º aniversário da 
cidade, comemorado no dia 06 de maio. Os festejos se estendem até o dia 31

data comemorativa, mas tam-
bém as conquistas da cidade. 
Na ocasião, o gestor declarou 
que o dia foi de muita alegria, 
pela celebração dos 166 anos de 
emancipação. "Ao mesmo tem-
po, comemoramos as conquis-
tas de um novo momento vivido 
pelo nosso município, festejado 
e retratado tão brilhantemente 
por cada instituição que desfilou 
nessa avenida”, afirmou Duque.

Pela programação da pre-
feitura, ocorreram ainda inau-
gurações de uma rua no bairro 
universitário e de uma estrada 
no Assentamento Dois Irmãos. 
No dia 12, deu-se a inauguração 
da Rua da Serra, no Bairro Uni-

versitário. No dia 26, às 16h30, 
será inaugurada a Unidade de 
Saúde da Família do IPSEP II. 
Além disso, no dia 27, às 20h, o 
espetáculo Medeia, apresentado 
pelo artista Albemar Araújo, no 
Céu das Artes, abrilhanta as co-
memorações. De acordo com o 
presidente da Fundação Cultu-
ral de Serra Talhada Anildomá 
Willians, "A peça é um monólo-
go baseado na obra deste clássi-
co da dramaturgia universal. A 
comunidade deve participar ati-
vamente, já que tem uma tradi-
ção de envolvimento em eventos 
culturais", comenta. No mesmo 
local, no dia 31, a prefeitura re-
aliza uma coletiva de imprensa.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Divulgação

São José da Coroa Grande

Um das maravilhosas vantagens de nossa região é que 
temos sol praticamente o ano inteiro, independente da 
estação do ano. E isso nos da a possibilidade de conhecer 
lindas praias não importa a época do ano. E nessa edição 
vamos conhecer um pouco do exuberante município de São 
José da Coroa Grande, a última cidade pernambucana em 
direção ao sul e situada a 120km da Capital Pernambucana. 

Em homenagem aos índios caetés, povo nativo da re-
gião, o município era chamado Puiraçu, termo proveniente 
do tupi antigo po'yrusu, que significa "miçangas grandes" 
(po'yra, "miçanga" + usu, "grande"). Apenas em  1958 a ci-
dade passou a ser considerado um município autônomo, 
recebendo o nome de São José da Coroa Grande. Nome ins-
pirado nas coroas que surgem nas marés baixas nos bancos 
de areia entre a beira-mar e os corais

O município conta com uma enorme cartela de atrativos 
para todos os gostos e desejos, com praias de incompará-
vel beleza onde encontramos desde locais de ondas fracas, 
nas proximidades da sede do município, até ondas fortes e 
propícias à prática de surf, na praia de Várzea do Una local 
onde são realizados campeonatos locais de surf e compe-
tições do Circuito Pernambucano de Surf. As praias per-
tencentes ao município são: Barra da Cruz, Gravatá, Vár-
zea do Una e São José. Mas nem só de praia vive a região, 
existem diversas bicas e cachoeiras paradisíacas propícias 
ao banho, como as das pedreiras do Engenho Tentugal ou 
nas corredeiras dos engenhos Morim e Serra D´Água. A 
também opções de trilhas, todas em locais semi-desertos e 
algumas em propriedades privadas, como o caso da Pedra 
Grande e a Praia de Várzea do Una. Lembrando que em 
nenhum dos locais existe venda de produtos e não é permi-
tido o corte ou remoção de espécies, tampouco fazer fogo, 
assim como todo o lixo gerado deve ser acondicionado em 
recipientes e locais adequados.

No município também esta localizado a Apa da costa 
dos corais, uma área de proteção ambiental criada em 1997, 
sendo a maior unidade de conservação federal do Brasil. 
Também temos na região O Museu do Una, situado na Vila 
de Várzea do Una é considerado como referência em pre-
servação da história, cultura e meio ambiente do municí-
pio. Conta com mais de 50 painéis catalogados, biblioteca 
e uma área aberta para exposição de equipamentos e peças 
de maior tamanho, dentre as quais uma locomotiva à va-
por que pertenceu à Usina Central Barreiros, no museu en-
contramos um exemplar de peixe-lua, um dos dois únicos 
exemplares expostos no Brasil. 

Por esses e tanto outros encantos vale a pena reserva 
aquele espacinho na agenda e aproveitar para se deliciar 
nesse belo local, não importa a época do ano. 

cultura

O Instituto Brasileiro de 
Museus (Ibram) realiza, anual-
mente, a Semana Nacional de 
Museus. No Sertão, a 15ª edi-
ção acontece também em Ser-

ra Talhada e tem como tema 
"Museus e coisas controversas: 
dizer o indizível em museus". 
No município, a programação 
ocorre de 16 a 18 de maio no 

Museu da Cidade, localizado na 
Casa da Cultura, na Praça Sér-
gio Magalhães. O evento acon-
tece em comemoração ao Dia 
Internacional de Museus, co-
memorado em 18 de maio.  De 
acordo com a prefeitura do mu-
nicípio, serão promovidas rodas 
de conversa sobre a riqueza da 
cultura popular, como música 
e poesia. Na terça-feira (16), às 
19h, o mestre Assisão participa 
de uma roda de conversa com o 
tema "Memória Musical de Ser-
ra Talhada".  No dia 17, a poesia 
do Pajeú será abordada com os 
poetas Genildo Santana e Dedé 
Monteiro. No encerramento, dia 
18, a roda será sobre Padre Ibia-
pina, seu legado no Sertão, com 
a mestra Diana Rodrigues. 

Tradicional desfile cívico encantou a população, seguido do corte do bolo

Peças da cultura sertaneja e de Serra Talhada são expostas em Museu

Ex
pr

es
so

 T
ur

is
m

o



Jornal do Sertão 11 anos integrando a região - De 16 à 31 de Maio de 2017 / Edição 160  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 15

Chilli: um jantar prático e delicioso

Tenho feito com frequência este prato para receber os 
amigos pois é uma opção prática e deliciosa. Chilli com carne, 
chilli com feijão ou simplesmente chilli. Este prato é feito com 
carne moída, tomate e, como o próprio nome diz, pimenta 
chilli (se você não gosta ou não pode comer pimenta, pode fa-
zer sem que também fica maravilhoso). Pode-se misturar fei-
jão e temperar com cominho, coentro, pimentão, cebola, alho. 

Eu achava que era um prato da cozinha mexicana, mas 
pesquisando descobri que existem várias lendas sobre a sua 
origem e que a única certeza que se tem sobre o assunto é 
que ele não é oriundo do México! Inicialmente o chilli não era 
feito com feijão, mas depois este ingrediente foi adicionado 
e tornou-se muito popular. Pode-se utilizar feijão vermelho, 
preto, manteiga, de lata ou cozido na hora. Eu quando faço 
geralmente compro feijão vermelho em conserva ou aproveito 
o feijão que tem aqui na geladeira para ser mais prático, fica 
uma delícia!

Como acompanhamento, costumo servir com tortilhas de 
milho, guacamole, sour cream (creme de leite batido com sal e 
limão) e salsa pico de gallo. Este último, para mim, é a melhor 
combinação para se comer com o chilli. Muito fácil de fazer, é 
só misturar tomates frescos picados, cebola, coentro (pode ou 
não utilizar), azeite, limão, sal e pimenta. Parece um vinagre-
te, mas que fica bem diferente por conta do limão e combina 
bastante com o chilli.

Para fazer o chilli eu utilizo uma carne móida de boa qua-
lidade, tomate pelado, cebola roxa, alho, cuminho (pode ca-
prichar!), pimenta dedo de moça (as pessoas não estão acos-
tumadas com muita pimenta infelizmente!) e feijão preto 
cozido. Refogo bem a carne com a cebola e o alho, depois adi-
ciono o tomate pelado, água, tempero com cuminho e quando 
estiver bem cozido adiciono o feijão. O pico de gallo eu faço 
também com a cebola roxa que acho que dá um toque mais 
suave do que a branca. É um jantar super nutritivo, rápido de 
se preparar e delicioso.

Espero que tenham gostado e até a próxima!

 GADOS DO B

cultura

Tem evento para marcar o dia 
“mais nerd  do ano” em Petrolina

O Dia do Orgulho Nerd é 
comemorado, mundialmente, 
na seguinte data: 25 de maio. A 
inspiração vem do lançamen-
to, em 1977 nesse mesmo dia, 
do primeiro filme da série Star 
Wars, o Episódio IV: Uma Nova 
Esperança. A mesma data foi es-
colhida por fãs da saga O Guia 
do Mochileiro das Galáxias, que 
celebram o Dia da Toalha, em 
homenagem ao escritor Douglas 
Adams. Além disso, os amantes 
da série Discworld também cele-
bram o Glorioso 25 de Maio. Es-
ses três marcos geeks reunidos 
deram origem, na Espanha, em 
2006, ao "Dia del Orgullo Fri-
ki", que se espalhou pelo mundo 
através da internet.

Em Petrolina, a data será 
celebrada com a 1ª edição do 
Anima Mr. Food, reunindo ge-
eks, otakus (fãs de animes, cos-
players e mangás), colecionado-
res de toy arts, além de fãs em 
geral da cultura pop. O evento 
gratuito acontece no dia 21 de 
maio, das 17h às 23h, no estacio-
namento do Centro Empresarial 
Sérgio Cabral, na Av. Cardoso de 
Sá, Orla de Petrolina. No ‘Anima’ 
estarão presentes cosplayers do 
Darth Vader e da Power Ranger 
Pink, participantes de destaque 

A data será celebrada com a 1ª edição do Anima Mr. Food, reunindo geeks, 
otakus (fãs de animes, cosplayers e mangás) e colecionadores no dia 21 de maio

da Comic Con Experience Nor-
te/Nordeste. O artesão Ander-
son Mendes de Castro, 16 anos, 
entrou neste universo há sete 
anos, tendo, entre suas produ-
ções, o Zoro (anime one piece), 
Espartano, Homem de Ferro 
(Marvel) e Goku, de Dragonball 
Z. "Eu era um adolescente como 
qualquer outro e já gostava de jo-
gos, livros, filmes e séries. O que 
me ajudou a entrar neste mundo 
e ter o prazer de me vestir dos 
meus personagens favoritos foi 
perceber a atenção e o carinho 
que se recebe nos eventos. Acaba 
sendo muito gratificante, princi-
palmente depois de semanas ou 
meses construindo tudo", afirma 
Anderson.

Para outros, o cosplay vai 
além de estilo de vida, tornando-
-se atuação profissional. É o caso 
da recifense Nathalia Santos, de 
24 anos, que se transforma na 
Power Ranger Pink no ‘Anima’. 
"Fui apresentada a eventos na 
Capital e me apaixonei. No iní-
cio, foi só por diversão; porque 
eu morava no interior. Quan-
do me mudei para Recife, 
comecei a fazer personagens 
vivos em desfiles, festas in-
fantis, feiras e também inau-
gurações de lojas. Sou cos-

player profissional há dois 
anos e meio", conta. Haverá 
ainda uma exposição de ac-
tion figures de Star Wars de 
colecionadores de Petrolina e 
um concurso de cosplay com 
premiação de R$ 1 mil. “Pes-
soas de várias idades já me 
avisaram que estarão presen-
tes. Pais e mães geeks apro-
veitam para inserir seus filhos 
nesse universo, que é apaixo-
nante", destaca o organizador 
do Anima, Clodoaldo Jr.

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

Novos Sabores

Power ranger rosa promete agitar a primeira edição de festa geek do Vale do São Francisco
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Cosplays profissionais marcam pre-
sença em evento no Sertão

D
iv

ul
ga

çã
o



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 11 anos integrando a região - De 16 à 31 de Maio de 2017 / Edição 16016


