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Aberta a temporada junina no Estado

As comidas típicas já passam a reinar nas mesas, confirmando que o São João está bem próxi-
mo. Nas cidades do interior, o “arrasta pé” está garantido. Conhecida como o Portal do Sertão, 
Arcoverde promete uma das maiores festas que o município já teve. Em Araripina, a programação 
inclui shows de Aviões do Forró e Matheus e Kauan. Na Capital do Forró, rol de atrações vai de 
Elba Ramalho a DJ Alok, passando por Dorgival Dantas. Em Petrolina, o São João do Vale terá festa 
descentralizada. São João 2017 > Pág 7
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Banco do Nordeste lança financiamento  
voltado a agricultores, que comprarem 
equipamentos para converter energia 
solar em elétrica.

Em Arcoverde, a música tem dado l ições 
valiosas por meio de aulas gratuitas para 
os que estudam regularmente. Muitos 
talentos vêm sendo revelados.

Chuvas causam novos estragos após 
sete anos da tragédia de 2010. Gabinete 
de crise é montado no Palácio e, agora,
há sete barragens por concluir.

Com práticas sustentáveis, fábrica da 
Tambaú consegue  reduzir o percentual 
de lixo  gerado, de 9%  para 0,5%.

Divulgação

Projeto Social

Cultura > Pág. 13

Sertânia se prepara para a 45ª Exposição 
Especializada em Caprinos e Ovinos, que 
será realizada de 5 a 9 de julho e terá 
show de Cláudia Leitte.Iv
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

À  uma  velocidade 
quase  imperceptível  

chegamos ao  mês de 
junho, mês de muita vitalidade 
festiva para o nordeste brasi-
leiro.  Nesta época,  as cidades  
são enfeitadas com muita luz, 
bandeirolas e balões  coloridos 
para homenagear os santos  
padroeiros:  Santo Antônio, 
São João e São Pedro. Uma fes-
ta  de grande riqueza cultural, 
aguardada ansiosamente pelo 
homem do interior.  Aprovei-
tando esse momento,  o Jornal 
do Sertão mostra o panorama 
festivo dessas comemorações 
juninas,  dando  por  aberta   
a temporada  da estampa xa-
drez,  do forró, das fogueiras, 
do milho, canjica,  pamonha e 
arrasta pé.  Tudo para animar 
e aquecer os quatro cantos do 
nosso estado e que é arretado 
quando o assunto é São João.  
O povoado de Caiçara, distante 
de 30km de Custódia se pre-
para para realizar a 8ª Missa 
do Vaqueiro  dentro  da pro-
gramação da Festa do Sagra-
do Coração de Jesus de 13 a 
22 de julho.  Como forma de 
estimular a transformação 
de energia  solar em elétrica, 
o (BNB) Banco do Nordeste 
do Brasil, lançou  uma linha 
de crédito especial ,  o Agro-
amigo Sol, direcionado à 
agricultores familiares para 
aquisição de equipamen-
tos que convertam emergia 
solar em energia elétrica.   
Entre os equipamentos que 
poderão ser adquiridos, es-
tão máquinas voltadas para 
irrigação, eletrificação de 
instalações rurais, dessali-
nizadores e eletrificação de 
cercas em condições de pas-
tejo rotativo. O município de 
Sertânia, (A Pricesa do Mo-
xotó), estará realizando en-
tre os dias 05 e 09 de julho  
a 45ª  (Espocose) Exposição 
Especializada em Caprinos 
e Ovinos,  um dos maiores 
eventos socioculturais e de 
agronegócio da região e con-
tará com uma ampla progra-
mação, que inclui comercia-
lização de animais, torneio 
leiteiro, apresentação da 
culinária bodística e outros.  
Boa Leitura!!!

Fique por Dentro

Observatório JS Você sabia que 70% das contratações são 
resultados de um bom networking?

Para falar de ne-
tworking é ne-

cessário entender 
o que significa, 

pois bem: Networking é uma 
palavra em inglês que indica 
a capacidade de estabelecer 
uma rede de contatos ou 
uma conexão com algo ou 
com alguém. Sabe aquele 
ditado “Quem tem um bom 
amigo, tem tudo”, nunca 
antes na história, essa fra-
se teve tanto sentido, como 
nos tempos atuais. Uma boa 
rede de contatos sempre foi 
fundamental para o suces-
so na vida social e profis-

sional. E foi pensando nisso 
que resolvi fazer essa maté-
ria, com o intuído de poder 
ajudar a quem sempre ouviu 
falar nesse assunto, porém, 
embora muito se fale sobre 
o tema, é comum encontrar 
pessoas que não sabem exa-
tamente como pôr em prática 
seu networking, ou como ele 
funciona.
"Atualmente, não basta en-
tregar cartões de visita ou 
fazer uma boa apresentação, 
é preciso relacionar-se muito 
bem para atingir seus objeti-
vos" Elton Lima.
Muito importante é frequen-

tar novos lugares onde possa 
conhecer pessoas diferentes, 
participar sempre de con-
gressos, palestras, workshop, 
seminário, trabalhar em es-
critórios CoWorking e não ter 
medo de iniciar uma conversa, 
sempre referente ao tema do 
qual estão participando. 
Uma boa dica para quem não 
sabe por onde iniciar uma 
conversa é: treine na frente do 
espelho, o que e como irá se 
apresentar. Parece bobo não 
é, mas são os primeiros pas-
sos para garantir que na hora 
não irá gaguejar ou deixar o 
medo impedi-lo. Vencido essa 

etapa, apresente-se direta-
mente. Fale seu nome e de 
sua empresa ou o que você 
faz e inicie o contato com 
um sorriso e um aperto de 
mão e não esqueça, além 
de trocar cartões de visita, 
pegue os contatos digitais 
como: Facebook, Linkedin 
e WhatsApp. Feito isso, ga-
ranto que sua rede de con-
tatos será muito proveitosa 
e interessante. 

Elton Lima
Contato: (81)  99651-5636
contato@destakcd.com.br

www.linkedin.com/in/eltonlimacd/

desde 2006
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O Jornal do Sertão  adota tinta ecológica em 
seu processo produtivo. Todos os seus produtos 
são impressos com a tinta Agri-Web™, produzida 
pelo Flint Group com matérias-primas renováveis, 
biodegradáveis e que emitem menos compostos 
orgânicos voláteis (VOC) na atmosfera.
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No dia 30 de junho, a Uni-
versidade Federal do Vale 
doSão Francisco (Univasf) 
promove o III Sarau Culturex, 
que terá como tema "Mulher, 
diversidade e conflitos". O 
evento, que acontece no dia 
30 de junho, no Campus Se-
nhor do Bonfim, será aberto 
para os autores e artistas da 
região, para alunos e profes-

Uma nova frota de veículos 
do Corpo de Bombeiros acaba 
de ser entregue pelo Gover-
no do Estado, beneficiando 
12 municípios, cinco deles no 
Sertão pernambucano: Serra 
Talhada, Petrolina, Salgueiro, 
Arcoverde e Petrolândia. Ao 
todo, são 32 novas viaturas, 
sendo 20 carros de pequeno 
porte e 12 caminhonetes. De 

A Associação Munici-
palista de Pernambuco 
(Amupe) realiza, de 25 a 
27 de julho, o 4º Congresso 
Pernambuca no de Municí-
pios. O evento será focado 
no futuro das cidades, vol-
tado à implementação de 
iniciativas sustentáveis. 
De acordo com a entidade, 
as inscrições serão abertas 
em breve. No Estado, são 

Estão abertas inscri-
ções para cursos de ensino 
à distância gratuitos no 
município de Arcoverde, 
por meio do Pronatec IAD 
Voluntário. Os inscritos 
poderão escolher entre os 
cursos de Inglês (básico), 
Espanhol (básico), Libras 
(básico), Eletricista de 
Audiovisual, Sonoplas-
ta, Operador de Câmera, 

sores das instituições de ensi-
no superior e das redes muni-
cipal e estadual de educação 
e à comunidade em geral. 
Todos os inscritos deverão 
entregar, no ato do credencia-
mento, no dia do evento, 1kg 
de alimento não perecível. 
Para mais informações, aces-
se o site www.sarauculturex.
wixsite.com/culturex

acordo com o Governo, a ini-
ciativa faz parte do Plano de 
Segurança de Pernambuco, 
lançado em abril deste ano, 
que prevê investimentos de 
cerca de R$ 300 milhões na 
área. Os novos equipamentos 
são locados, o que garante rá-
pida substituição em caso de 
problemas no funcionamento 
dos veículos.

doze regiões de desenvolvi-
mento, sendo seis delas no 
Sertão: Moxotó,Pajeú, Ita-
parica, Sertão Central, São 
Francisco e Araripe. O en-
contro municipal ocorrerá 
no Centro de Convenções 
de Pernambuco, em Olin-
da, na Região Metropoli-
tana do Recife. Para mais 
informações, o telefone da 
Amupe é o (81) 3455-5131.

Mensageiro, Recepcionis-
ta, Fotógrafo,  Iluminador 
Cênico, Locutor/Apresen-
tador/Animador e Pro-
dutor de Cerveja. As ins-
crições devem ser feitas 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h, no Centro 
de Inclusão. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
através do telefone: (87) 
3822-4557. 

Univasf 
Sarau tem tema: "Mulher, diversidade e conflitos"

Bombeiros
Nova frota atende cinco cidades do Sertão

Arcoverde
Pronatec oferece cursos gratuitos à distância

Sustentabilidade
Amupe promove 4º Congresso de Municípios
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Política

Os impactos de um áudio e as 
chances de eleição indireta
Cientista político avalia que, mesmo com eleição indireta, o nível de 
comprometimento do PMDB, do PSDB e de partidos do “centrão” 
com as reformas pode fazer com que elas continuem em pauta

A conversa do empresário 
Joesley Batista, do grupo JBS 
(maior produtor de proteína ani-
mal do mundo), gravada por ele 
mesmo, com o presidente Michel 
Temer, vem gerando impactos 
significativos na política nacional. 
O áudio, através do qual Temer 
foi acusado de comprar o silêncio 
de Eduardo Cunha, ex-presiden-
te da Câmara Federal, agora, pas-
sa por uma perícia realizada pela 
Polícia Federal. Temer, que virou 
alvo de inquérito no Supremo 
Tribunal Federal (STF), declarou 
não ter operado irregularidades e 
assegurou que não renunciará. 

Para o cientista político Elton 
Gomes, o cenário político atual é 
algo que nunca se viu antes. "Nós 
passamos por dois processos de 

impeachment. Um com Fernan-
do Collor, na década de 90, e 
outro mais recente, com a presi-
dente afastada Dilma Rousseff. A 
crise pela qual o País passa, neste 
momento, com a possibilidade 
de dupla vacância do comando 
do Executivo Federal e da vice-
-presidência da República, com 
a maior operação de combate à 
corrupção que já foi deflagrada 
na história, com inúmeros impli-
cados e efeitos absolutamente de-
vastadores da Odebrecht e, ago-
ra, da JBS é algo sem precedentes 
na história da política brasileira”, 
pontua o especialista. Analisando 
os acontecimentos, Elton consi-
dera que o cenário mais prová-
vel entre renúncia, cassação da 
chapa Dilma-Temer e impeach-
ment seria a anulação da chapa 
que elegeu Dilma e Temer, o que 

levaria a eleições indiretas, em 
até 30 dias. Ou seja, a escolha 
do novo presidente e vice seria 
feita pelo Congresso Nacional”. 
O cientista político realça que 
o julgamento da cassação terá 
início no dia 06 de junho. “Pro-
vavelmente, farão um acordo 
para a articulação de uma elei-
ção indireta. O jogo ainda está 
sendo jogado. À medida que o 
tempo passa, também aumenta 
a tensão popular, a capacidade 

Ao nomear Torquato Jar-
dim para o Ministério da Justi-
ça no lugar de Osmar Serraglio 
(PMDB-PR), Michel Temer 
esbarrou em outro problema: 
Serraglio negou-se a assumir a 
pasta da Transparência e retor-
nou à Câmara Federal. Resulta-
do: Rocha Loures (PMDB-PR), 
conhecido como o deputado da 
mala da JBS, perdeu a cadeira de 
deputado federal e, por consequ-
ência, o foro privilegiado. No últi-
mo dia primeiro, a Procuradoria 
Geral da República ingressou, no 
STF, como novo pedido de pri-
são de Rocha Loures. Um pedido 
anterior já havia sido recusado 
porque ele estava no exercício 
do mandato. No pedido anterior, 
o ministro relator da Lava Jato, 
Edson Fachin, chegou a afirmar 
que os indícios em relação a Lou-
res eram fortes e que a prisão era 
imprescindível. Loures é alvo do 
mesmo inquérito de Michel Te-
mer, razão pela qual o pedido foi 
dirigido ao STF.

do presidente se manter no car-
go é menor. Por outro lado, se 
Temer conseguir superar essa 
crise, sai mais forte do que en-
trou”, avalia.  Ainda de acordo 
com o cientista político, como 
existe um grande nível de com-
prometimento do PMDB, do 
PSDB e de partidos do Centrão 
com as reformas em andamen-
to, se ocorrerem as eleições, elas 
continuarão em pauta, só que 
de forma mais branda.

Troca na Justiça 
gera impasse

Diante da acusação, Michel Temer declarou que não renunciará à presidência

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br
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Economia

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídicaBNB tem linha de crédito para 
converter energia solar em elétrica

Através de uma linha de 
crédito lançada, recentemen-
te, pelo Banco do Nordeste, o 
Agroamigo Sol, agricultores 
familiares poderão adquirir 
equipamentos para conver-
ter energia solar em energia 
elétrica. De acordo com a ins-
tituição financeira, os finan-
ciamentos poderão chegar 
até R$ 15 mil e os juros esta-
belecidos são a partir de 0,6% 
ao ano. Entre os equipamen-
tos que poderão ser adquiri-
dos, estão máquinas voltadas 
para irrigação, eletrificação 
de instalações rurais, dessa-
linizadores e eletrificação de 
cercas em condições de pas-
tejo rotativo. Para Marcos 
Holanda, presidente do BNB, 
o novo produto do banco é 
uma alternativa inovadora 
para atender o cliente e me-
lhorar as condições de vida 
do homem do campo, que 
alia a eficiência e a preserva-
ção do meio ambiente. “Es-
tamos beneficiando um pú-
blico que, dificilmente, seria 
melhor atendido por outras 
instituições e que terá condi-
ções para gerar a sua própria 
energia. Essa independência 
energética vai representar 
um salto na qualidade de 

O povoado de Caiçara, 
distante cerca 30 km da sua 
sede, Custódia, realiza, no 
dia 16 de julho, a 8ª Missa 
do Vaqueiro. A celebração 
atrai centenas de vaqueiros 
e visitantes, movimentando a 
economia da região. O evento 
acontece dentro da progra-
mação da Festa do Sagrado 
Coração de Jesus, de 13 a 22 
de julho, na Praça Júlia Cla-
ra de Melo. A participação no 
evento é gratuita e contará 
ainda com entrega de troféu 
e medalhas aos vaqueiros 

vida dos produtores”, afirma 
Holanda. 

A estratégia do BNB inclui 
ainda a premiação, dentro de 
um ano, das iniciativas que 
melhor aplicarem a tecnolo-
gia dentro de suas proprieda-
des. Para o superintendente 
de Microfinança e Agricul-
tura Familiar, Alex Araújo, a 
iniciativa desenvolve a região 
e insere parcela importante 
de pessoas no ciclo produtivo. 
Já o superintendente estadu-
al do BNB em Pernambuco, 
Marcílio Morais, considera 
que, com esta ação, "o Banco 

Julho é mês de Missa do Vaqueiro em Caiçara
destaques.  De acordo com o 
representante do distrito de 
Caiçara, Reginaldo Pereira, 
são esperadas cerca de duas 
mil pessoas na festa, entre 
elas, 150 a 200 vaqueiros. "O 
grande número de visitantes 
lota os meios de hospedagem, 
aumentando o movimento do 
distrito e da sede. Com a re-
alização da Missa do Vaquei-
ro, pretendemos resgatar a 
tradição do nosso povoado", 
acrescenta Reginaldo. 

 O evento contará com 
atrações regionais, como 

Zé Caboclo e o Grupo Luar 
do Sertão, previstos para se 
apresentarem no dia 16. O 
encerramento, no dia 22, 
terá show de Delmiro Barros. 
Segundo a organização do 
evento, a programação com-
pleta ainda está sendo fecha-
da e será divulgada em bre-
ve. A iniciativa acontece em 
parceria com a Prefeitura de 
Custódia, Manuza de Zé do 
Povo, o e o presidente da Câ-
mara de Vereadores, Fábio 
Medeiros Rocha, conhecido 
como 'Neguinho'. 

Iniciativa do Banco do Nordeste é batizada de Agroamigo Sol. Agricultores poderão adqui-
rir equipamentos para produzir energia renovável. Financiamentos  chegam a R$ 15 mil

do Nordeste reforça sua pos-
tura inclusiva e inovadora". 
Entre as condições de acesso 
ao crédito, estão as parcelas 
com prazo de pagamento em 
até dez anos, com carência de 
três anos, no máximo, depen-
dendo do programa de crédi-
to escolhido pelo produtor 
familiar e dos equipamentos 
a serem financiados. A do-
cumentação necessária para 
que o agricultor seja conside-
rado familiar é a Declaração 
de Aptidão (DAP), emitida 
pelo Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA). 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

A Rescisão dos contratos de 
Plano de Saúde

Algumas operadoras de planos de saúde têm adota-
do a iniciativa de rescindir unilateralmente a contrata-
ção com seus clientes, normalmente por conta dos altos 
custos envolvido no tratamento dos seus usuários, justi-
ficando, apenas, não mais ter interesse na manutenção 
do pacto, inclusive sem qualquer justa causa, como por 
exemplo a inadimplência das mensalidades, et cetera. 

Não por acaso, essa iniciativa das operadoras se dá, 
em regra, em contratos envolvendo pessoas idosas, que 
passaram décadas pagando regularmente o plano de saú-
de, muitas vezes com pouquíssima utilização no decorrer 
dos anos, por gozarem, outrora, de plena saúde.

Depois de pagarem as mensalidades dos planos de 
saúde anos a fio e, ao alcançarem a fase da vida onde se 
faz necessário um maior cuidado com a saúde, algumas 
operadoras decidem enveredar pelo caminho reverso, 
deixando à míngua seus clientes que mais precisam de 
acolhimento, por serem idosos.  

Imaginem como ficariam os cidadãos que, chegando 
à terceira idade, fossem alijados unilateralmente de seus 
planos de saúde, pois fatalmente não conseguiriam fir-
mar nova contratação, seja pela natural recusa das ope-
radoras na admissão de beneficiários idosos; ou mesmo 
pelos altos valores que lhe seriam cobrados a partir de 
agora; sem se falar ainda na questão da carência da assis-
tência médica, que novamente teria de ser transpassada 
pelos mesmos. 

Esse mar de pessoas, contratualmente abandonadas 
pelas operadoras de saúde, certamente desaguaria no 
sistema público de saúde.

Atento a estas questões o Poder Judiciário nacional 
tem adotado postura firme e uníssona em benefício dos 
consumidores de planos de saúde, aplicando nestes ca-
sos o princípio da conservação dos contratos, não permi-
tindo a rescisão injustificada, bem como inadmitindo a 
liberação contratual das operadoras de planos de saúde, 
evitando que seus clientes idosos fiquem à mercê da pró-
pria sorte.

Pela existência de uma prestação de trato sucessivo 
de longo período, forma-se uma dependência dos con-
sumidores de planos de saúde em relação à contratação, 
trazendo-lhe, por consequência, o direito da renovação 
automática nas mesmas condições contratuais, princi-
palmente no que toca ao seu equilíbrio econômico e à 
qualidade dos serviços prestados, restando vedada a res-
cisão contratual sem justa causa.

Por se tratar de saúde, que se relaciona com a quali-
dade de vida dos consumidores, sobretudo idosos, há a 
proteção deste bem jurídico pelo pétreo princípio da dig-
nidade da pessoa humana, cujo respeito constitui funda-
mento da República e deve ser observado pelas operado-
ras de planos de saúde.

Os financiamentos poderão chegar até R$ 15 mil e os juros a partir de 0,6% ao ano
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Economia

Sertânia tem 45ª Exposição 
de Caprinos e Ovinos
O evento, realizado no Parque de Exposições Professor Re-
nato Morais, inclui, em sua programação, comercialização de 
animais, torneio leiteiro culinária bodística, entre outros

Conhecida como a prin-
cesa do Sertão do Moxotó, 
Sertânia realiza, de 05 a 09 
de julho, a sua 45ª Exposição 
Especializada em Caprinos e 
Ovinos (Expocose). O evento 
é um dos maiores da região, 
atraindo visitantes de vários 
municípios do Nordeste. De 
acordo com a gestão munici-
pal, a exposição contará com 
uma ampla programação, que 
inclui comercialização de ani-
mais, torneio leiteiro, apre-
sentação da culinária bodísti-
ca, palestras e cursos, produ-
tos agropecuários, além do 1º 
leilão berço do Anglo e R$ 50 
mil em prêmios.

 O volume de visitantes 
que circularão durante os 
quatro dias de evento devem 
proporcionar, aos empresá-
rios, um fôlego a mais nas 

contas. "A Expocose é um 
dos maiores eventos socio-
culturais e de agronegócio da 
região, que triplica a nossa 
renda, quem sabe incremen-
te até mais. Acredito que a 
propaganda, feita antecipada-
mente, com tempo hábil, faz 
com que pecuaristas, turistas 
e filhos de Sertânia tenham 
tempo de se organizar e pres-
tigiar o evento", comenta Pau-
lo César Santana, proprietário 
do restaurante Casa Nobre.

 Para o dono do hotel Es-
perança, José Neves, a Expo-
cose proporciona uma satis-
fação especial. "Sertânia me-
rece, o nosso comércio fica de 
pé batendo palmas, a rede ho-
teleira e o comerciante tam-
bém. O Nordeste participa, 
maciçamente, dessa que é a 
melhor festa de todo interior 

de Pernambuco", defende o 
hoteleiro. Já o criador de Ani-
mais André Ferreira, revela 
empolgação ao falar sobre a 
exposição. "Vamos esse ano 
para 45ª Expocose. Vai ser 
um grande evento. Parabéns 
à prefeitura, a Ângelo e toda a 
sua equipe pela organização", 
pontua o pecuarista. O even-
to, que acontecerá no Par-
que de Exposições Professor 
Renato Morais, é divulgado 

A 45ª da Expocose contará 
com nomes de peso para garan-
tir a animação do público, de 05 
a 09 de julho, no Parque Profes-
sor Renato Moraes. A progra-
mação oficial do evento já foi 
anunciada pela prefeitura mu-
nicipal. Os festejos serão abertos 
no dia 07 de julho com o cantor 
César Amaral, a banda carua-
ruense Fulô de Mandacaru e 
Zeca Bota Bom & Elson Vaquei-
ro. No sábado (08), a cantora de 
axé Claudia Leitte, Ciel Rodri-
gues e a Orquestra Pinga Fogo 
comandam a festa. No dia 09, 
o encerramento se dá com Nico 
Batista, Amigos Sertanejos e Jo-
nas Esticado. Em vídeo, Claudia 
Leitte convidou a população para 
o evento. "Dia 08 de julho, lá em 
Sertânia, vai rolar Expocose. Eu 
vou estar junto com todos vocês. 
Vocês não podem ficar de fora", 
declarou a cantora de Axé. Além 
disso, uma das novidades desta 
edição é o camarote de acessibi-
lidade, destinado a pessoas com 
dificuldade de locomoção.

com meses de antecedência 
para garantir a participação 
de um grande público. Para 
Jalvacy Dantas, secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
do município, uma boa mo-
vimentação é esperada. "Com 
certeza, teremos uma melho-
ra de nossas atividades co-
merciais. Desejo a todos uma 
boa festa, que seja repleta de 
melhoras econômicas para a 
região", afirma Dantas.

Cláudia Leitte sobe 
ao palco no evento

O evento terá 1º leilão berço do Anglo e R$ 50 mil em prêmios
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FERRO, ALUMÍNIO, AÇO INOX, BOX, MOTOR PARA PORTÃO, PORTA AUTOMÁTICA DE ESTEIRA,

COBERTA, METÁLICA, POLICARBONATO, FORRO PVC, ACM E PELE DE VIDRO PARA FACHADAS

serralhariapaulinho@hotmail.com | www.serralhariapaulinho.com.br 

20 Anos

Gestão sustentável leva fábrica 
a reduzir muito volume de lixo 

Localizada em Custódia, um 
dos municípios que mais sofrem 
com a seca no Nordeste, distante 
cerca de 330 km da Capital per-
nambucana, a fábrica Tambaú 
Alimentos incorporou uma ges-
tão sustentável ao seu cronogra-
ma de atividades. Um exemplo 
disso é o cuidado com as sobras 
de materiais plásticos e de em-
balagens. Segundo a empresa, 
foi pensando em uma forma de 
dar um fim mais proveitoso para 
as sobras dos materiais, que 
implantou-se um programa in-
terno de tratamento de resíduos 
sólidos industriais. 

O procedimento transforma 
os materiais e reduz a necessi-
dade de se retirar mais recursos 
naturais do ambiente e diminui 
a quantidade de lixo e descar-
tes. "Existe uma equipe espe-
cialmente dedicada a realizar o 
trabalho de separação para a re-
ciclagem dos materiais. São em-
balagens que contam com im-
perfeições, testes e pré-fôrmas 
com defeitos", explica Edilânia 
Morais, Assistente Administrati-
va do Departamento Ambiental 
da fábrica. Os desvios de produ-
ção são colocados em coletores 

seletivos e depois são destina-
dos para uma área externa onde 
são classificados, prensados e 
destinados a recicladores. Já os 
resíduos orgânicos, como cas-
cas, sementes e polpa de frutas, 
entre outros, são destinados 
para ração animal. Além disso, 
as caldeiras a lenha geram cin-
zas, as quais são acrescentadas 
a uma parte dos resíduos orgâ-
nicos fazendo compostagem e 
sendo utilizada na adubagem. 
"Nos últimos anos, a Tambaú 
teve como meta reduzir o volu-
me de lixo descartado. Em 2013, 
o percentual de lixo de varredu-
ra era de 9%, hoje, ele represen-
ta 0,5%", destaca Edilânia.Após 

Nos últimos anos, a Tambaú teve como meta reduzir o volume do que des-
carta, levando em conta uma preocupação com o meio ambiente. Em 2013, 
o percentual de lixo de varredura era de 9%, hoje, ele representa 0,5%

o procedimento, realizado inter-
namente na indústria, os mate-
riais saem direto para as mãos de 
compradores locais de Custódia, 
que revendem esses produtos 
para outras empresas, estabele-
cimentos e fornecedores. Segun-
do a Tambaú, este método gera 
um fluxo de recursos financei-
ros tanto para os compradores 
quanto para a fábrica, pois ela 
vende os materiais por um preço 
mais acessível e contribui com o 
trabalho dos compradores. Des-
sa forma, a sustentabilidade é 
um bom caminho tanto para a 
natureza quanto para gerar no-
vos empregos e renda dentro da 
sua comunidade local.

Economia

Circuito de captação reduz 
média de consumo de água

Com objetivo de captar o 
mínimo possível de água, sem 
comprometer a segurança ali-
mentar dos produtos, a Tambaú 
implementou um procedimen-
to em forma de circuito para a 
água que utiliza. A captação do 
recurso na fábrica é iniciada em 
poços artesianos e, em seguida, a 
água passa pela Estação de Tra-
tamento de Afluentes (ETA), que 
é responsável por garantir a sua 
potabilidade.

Para os processos indus-
triais, há circuitos fechados 
(reuso) na geração de vapor e 
na água de resfriamento com os 
devidos tratamentos químicos. 
Este processo proporciona uma 
redução drástica na captação da 
água. Na área de produção da 
indústria, os investimentos tec-
nológicos feitos no setor garan-
tem a higienização e a seguran-
ça alimentar. Já na Estação de 

Tratamento de Efluentes (ETE) 
da Tambaú, as águas servidas, 
que não terão mais uso, sofrem 
um tratamento biológico aeró-
bico, em lagoas, onde ficarão 
aptas para irrigação, evitando 
o desperdício. Ou seja, o líqui-
do que seria descartado servirá 
para irrigar uma área externa 
de plantio para ração animal. De 
acordo com a fábrica, iniciativas 
como essas ajudaram a empresa 
a reduzir a média de consumo 
de água utilizada, de 8,16m³/to-
neladas, em 2009, para 1,81m³/ 
toneladas, em 2017. "Como es-
tamos localizados em um dos 
municípios que mais sofre com 
as secas do Nordeste, para nós é 
muito significativo realizar um 
trabalho como este, mesmo que 
ainda seja algo simples, em que 
estamos valorizando a água e evi-
tando o seu desperdício", ressalta 
o Diretor Hugo Gonçalves.

Empresa investe em processos de reutilização de água e reciclagem de resíduos sólidos

Hugo Gonçalves comemora bons resultados com gestão ambiental
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Sete anos depois: novos estragos causados 
pelas chuvas e barragens ainda por concluir

Mais de 20 
cidades afetadas

As barragens Gatos (Belém 
de Maria e Catende), Panelas II 
(Belém de Maria, Catende, Pal-
mares, Água Preta e Barreiros), 
Igarapeba (Maraial, Jaqueira, 
Palmares, Água Preta e Bar-
reiros) e Barra de Guabiraba 
(Cortês, Barra de Guabiraba, Ri-
beirão, Gameleira, Joaquim Na-
buco e Serinhaém), prometidas 
desde 2010, ano em que chuvas 
também atingiram a região da 
Mata Sul, deixando grande des-
truição, não ultrapassaram 50% 
de execução. De lá para cá, a úni-
ca barragem concluída foi a de 
Serro Azul, em Palmares, obra 
que foi responsável por conter 
um terço do impacto das águas, 
segundo a Agência Pernambuca-
na de Águas e Clima (Apac). 

 Diante do cenário devasta-
dor, causado pelas últimas chu-
vas, o governador Paulo Câmara, 
ao receber o presidente Michel 
Temer, no último dia 28, no Pa-
lácio do Campo das Princesas, 
solicitou a liberação de recursos 
para a conclusão das quatro bar-
ragens. Segundo o governador, 

Surpreendido pelas for-
tes chuvas que atingiram so-
bretudo as regiões da Mata 
Sul e Agreste, Pernambuco 
viveu, em maio, novo perí-
odo de enchentes e inunda-
ções. Até a noite do último 
dias 30, foram contabili-
zados quatro óbitos, 3.081 
desabrigados e 52.095 de-
salojados. Inicialmente, no 
último dia 28, o governo de-
cretou estado de calamidade 
pública em 13 municípios. 
Após enviar equipes técni-
cas do Corpo de Bombeiros 
e da Defesa Civil Estadual, 
ficou constatado que não 
era necessário mais o estado 
de Calamidade, mas sim o 
estado de Emergência.

Todos os 24 municí-
pios afetados terão aces-
so ao crédito, decorrentes 
de tragédias. Agora, estão 
em Estado de Emergência 
os municípios de Caruaru, 
Ipojuca, Joaquim Nabuco, 
Jurema, Lagoa dos Gatos, 
Primavera, Quipapá, Siri-
nhaém, Tamandaré, Xexéu, 
Belém de Maria, Gameleira, 
Palmares, Amaraji, Maraial, 
Ribeirão, Cortês, Barra de 
Guabiraba, São Benedito do 
Sul, Rio Formoso, Catende, 
Água Preta, Jaqueira e Bar-
reiros. Na visita que fez a 
Pernambuco, no último dia 
28, Michel Temer estava 
acompanhado de oito mi-
nistros. Na ocasião, Paulo 
apresentou um levantamen-
to com números referentes 
ao municípios atingidos e às 
necessidades do Estado para 
enfrentar a situação. Temer 
sinalizou positivamente as 
ajudas solicitadas, mas não 
apresentou, de pronto, ne-
nhum anúncio imediato.

são necessários R$ 383 milhões. 
Tais obras sofreram paralisações 
em diferentes anos, 2011, 2014 
e 2015, segundo o Governo de 
Pernambuco, por falta de re-
passe da União. Todavia, o Mi-
nistério da Integração Nacional 
chegou a entrar em choque com 
a administração estadual, ao 
emitir nota, declarando que re-
cursos foram devolvidos à União 
por falhas nos projetos de Gatos 
e Panelas II. O Estado alega “ne-
cessidade de adequações”.

 O chefe do executivo esta-
dual também pleiteou a libe-
ração de uma linha de crédito, 
R$ 600 milhões, do BNDES, 
já autorizado pela Secretaria 
do Tesouro Nacional. Câmara 
também sugeriu, ao Governo 
Federal, um Cartão Reforma 
Emergencial para que vítimas 
das enchentes possam utilizar o 
benefício para refazer suas casas. 
O ministro das Cidades, Bruno 
Araújo anunciou, no último dia 
primeiro, R$ 226 milhões em 
investimentos para Pernambu-
co, sendo R$ 201 milhões para 
construção de 2.697 unidades no 
Minha Casa Minha Vida e R$ 25 

De acordo com o Governo do Estado, serão necessários cerca de R$ 600 milhões para concluir Gatos, Panelas II, Igarapeba, Barra 
de Guabiraba, prometidas desde 2010 e mais outras três. Um gabinete de crise está funcionando no Palácio das Princesas

milhões para o Cartão Reforma, 
 Ajuda humanitária – 

Após uma reunião entre Paulo 
Câmara e o ministro da Integra-
ção Nacional, Helder Barbalho, 
em Brasília, no último dia 30, o 
gestor pernambucano pleiteou 
R$ 20,5 milhões para ajuda hu-
manitária, como a compra de 
colchões, cestas básicas e ações 
emergenciais. O valor foi calcu-
lado pela Defesa Civil tem base 
na quantidade de municípios em 
situação de emergência. 

 Ampliando o escopo - Na 
mesma reunião, ficou acordado 
o acréscimo de três novas bar-
ragens para o Estado Uma no 
Agreste, a Barragem de São Ben-
to do Una, e duas na Região Me-
tropolitana, a do Engenho Perei-
ra e do Engenho Maranhão, que 
haviam sido incluídas na Emen-
da de Bancada de 2016, as quais 
não tinham sido empenhadas. O 
cálculo preliminar do Ministério 
da Integração é de que as obras, 
no geral, deverão custar R$ 600 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

milhões, incluindo as três novas 
barragens. "Serro Azul cumpriu 
seu papel, mas precisamos das 
demais barragens para que pos-
samos minimizar, ao máximo, 
os efeitos dessas chuvas mais 
fortes. E o ministro está muito 
sensível a essa nossa demanda", 
disse o Paulo Câmara.

 Gabinete de Crise - Para 
centralizar as ações de enfren-
tamento às chuvas e seus estra-
gos, o Governo de Pernambuco 
instalou, no Palácio das Prin-
cesas, um Gabinete de Crise, 
onde uma equipe integrada por 
15 secretarias trabalha para 
minimizar os impactos sofri-
dos pela população da Zona da 
Mata Sul e do Agreste pernam-
bucano. De forma intensiva, o 
grupo tem realizado trabalho 
de arrecadação e envio de do-
nativos, como alimentos de 
pronto consumo e não perecí-
veis, água potável, roupas, col-
chões, lonas plásticas e mate-
riais de higiene e limpeza. 
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Michel Temer ao ver estragos das chuvas, liberou recursos emergenciais

Após tragédia, municípios recebem doações, apoio humanitário e ações emergenciais
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O blogueiro Carlos Britto lançou a campanha para todo sertão 
#AmorSemViolência na foto ladeado cantora Yara Tchê e influen-
cer digital Carla Rocha em Petrolina/PE.

Os filhos Nélia Lino, Ilson Moura, Norma Aquino e Ielson Tôrres com 
a Dama da Comunicação do Vale do São Francisco, Inah Torrês na 
edição comemorativa dos 35 anos do 'Programa Em Sociedade' na 
rádio Grande Rio AM em Petrolina/PE.

O prefeito Miguel Coelho e a 1ª dama Lara Secchi ladeando o 
Rei Roberto Carlos em sua passagem por Petrolina/PE. 

Os artistas, sanfoneiro Targino Gondim, cantora Nadia Maia 
e cantor Jorge de Altinho que participaram da 15ª edição do 
Forró do Beco, com renda revertida ao término do Hospital 
do Câncer em Petrolina/PE.

O consultor comercial do O Boticário Kassius Cleyton, gerente do 
Espaço Silvana Reis, gerente comercial do grupo Érika Sales, ope-
rador do grupo Pericles Modesto e a presidente do grupo Dina Si-
mão Maria de Fátima Alencar na inauguração do Espaço do Reven-
dedor em Juazeiro/BA.

A comédia "Dedo Podre" com 
os atores Guilherme Boury 
e Nívea Stelmann será apre-
sentada dias 10 e 11 de junho 
no Teatro Sesc Dona Amélia 
em Petrolina/PE.

O jogo de decisão do cam-
peonato pernambucano en-
tre Salgueiro Atlético Clube 
e Sport Clube do Recife será 
em 18 de junho, no Estádio 
Cornélio de Barros em Sal-
gueiro/PE. Vai Carcará!

Rumo certo! O São João de 
Araripina terá como atra-
ções Aviões do Forró, Flávio 
Leandro, Alcymar Monteiro, 
Alceu Valença, Dorgival Dan-
tas, Malla 100 Alça, Moleca 
100 Vergonha, Toca do Vale, 
Banda Encantus, Caninana e 
Jonas Esticado.

Um luxo! A inauguração da 
1ª loja Global Wines do Bra-
sil, leia-se vinhos e espuman-
tes Rio Sol, assinada pelo ar-
quiteto Paulo Caria, no River 
Shopping em Petrolina/PE. 

O São João de Arcoverde 
2017, também se destaca Ban-
da Fulô de Mandacaru, Ga-
briel Diniz, Jorge de Altinho, 
Walquiria Santos, Batista 
Lima, Grupo de Coco, Leni-
ne, Alceu Valença, Solteirões 
do Forró, Maciel Melo, Xandy 
Avião e Dorgival Dantas. 

Os sanfoneiros Raimundinho 
do Acordeon, Keu Dantas, 
Adennys - O Vaqueiro são atra-
ções da 19º São João da Família, 
10 de junho, em Petrolina/PE.

***

***

***

***

***
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Aberta a temporada da estampa xadrez, 
do milho, pamonha e arrasta pé

Arcoverde promete maior festa

Em Araripina, tem Aviões 
e Matheus e Kauan

O mês de junho chega e o festejo mais tradicional da cultura nordestina toma conta 
de ruas, casas e famílias inteiras. Detalhes como bandeirinhas, balões, estampas xadrez 
já anunciam a aproximação da data religiosa. As comidas típicas de milho voltam a 
reinar nas mesas, enchendo os olhos e os paladares de muita gente e dando ainda mais 
certeza de que o São João realmente está próximo. Não importa o tipo: podem ser doces, 
salgadas, assadas ou cozidas. Agora, se o seu forte é ‘forrozar’, o que não falta é opção 
de cidades do interior que mantiveram a grande festa popular, algumas com grandes 
programações, outras com menos atrações locais.  Mas o que importa mesmo é que o 
bom “arrasta pé” está garantido. Tudo para animar e aquecer os quatro cantos do nosso 
Estado que é arretado de bom quando o assunto é São João.

A festa junina de Arcoverde, conhecida como o Portal do Sertão, promete ser uma 
das maiores, já realizadas, segundo a prefeitura da cidade. A programação tem início 
no dia 17 e se encerra no dia 28 de junho. O município é conhecido por apresentar uma 
festa animada e movimentada, com shows, barraquinhas de comidas típicas, além de 
brincadeiras tradicionais como pescaria, prisão, correio do amor. Para 2017, a admi-
nistração municipal traz novidades, com o Polo da Estação, na antiga Estação Ferrovi-
ária, onde serão montadas seis mostras de artes, que incluem música, literatura, dança, 
teatro, circo e artes plásticas, além de oficinas.

Vai ser preciso muito fôlego para curtir o São 
João de Araripina, distante cerca de 680 km da ca-
pital pernambucana. A festa do município terá início no 
dia 02 de junho e se encerra no dia 25. Entre as atrações, 
estão: Aviões do Forró, Alceu Valença e Matheus e Kauan.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

17 Sábado
21h Junina Portal do Sertão
22h Abertura Oficial
23h Fulô de Mandacarú
01h Gabriel Diniz
 
18 Domingo
20h Mazinho de Arcoverde
22h Jorge de Altinho
 
19 Segunda
Eliminatória do 1º Festival de 
Quadrilhas Juninas 

 20 Terça
20h Forró Pegada Top
22h Walquiria Santos
00h Farra dos 600
 21 Quarta
20h George Silva e os Paricei-
ros
22h Batista Lima
 
22 Quinta
20h Valdinho Paes
22h João Victor

23 Sexta
21h Grupos de Coco 
23h Lenine
01h Harry Estigado
 

24 Sábado
21h Ycaro & Vitório
23h Alceu Valença
01h Soleirões Do Forró

 25 Domingo
22h Maciel Melo
00h Aviões do Forró

 26 Segunda
Final do 1º Festival de Qua-
drilhas Juninas 

27 Terça
20h Wagner Carvalho
22h Dorgival Dantas
00h Nanara Belo & Santa 
Dose
 
28 Quarta
21h Junina Portal Do Sertão
22h Carlos & Fabio
00h Luan Santana

Sexta - 02 de junho
Flávio Leandro e Jorge do 
Acordeon (Beco do Forró)

Sábado - 03 de junho 
Zé Estrela e Joãozinho do Exu 
(Beco do Forró)

Domingo - 04 de junho 
Encontro de Quadrilhas Juninas 
(Beco do Forró)

Sábado e Domingo - 10 e 11 
Comemoração do padroeiro São 
João, no distrito de Lagoa do 
Barro 

Quinta a Domingo - 15 a 18 
Festival de Quadrilhas Juninas 
-  Local: Avenida Antônio de 
Barros Muniz.

Segunda - 19 de junho 
Aviões do Forró e Flávio Leandro 
(Parque Três Vaqueiros) 

Terça - 20 de junho  
Alcymar Monteiro, Forró do 
Muído e Alceu Valença (Parque 
Três Vaqueiros)

Quarta - 21 de junho 
Israel Novaes e Dorgival 
Dantas. (Parque Três 
Vaqueiros)

Quinta - 22 de junho 
Matheus e Kauan, Malla 
100 Alça e Júnior Viana. 
(Parque Três Vaqueiros)

Sexta - 23 de junho 
Moleca 100 Vergonha, Léo 
Magalhães e Toca do Vale. 
(Parque Três Vaqueiros)

Sábado - 24 de junho 
José Augusto e banda 
Encantus (Parque Três 
Vaqueiros)

Domingo - 25 de 
junho 
Caninana, Jonas Esticado 
e Ciel Rodrigues (Parque 
Três Vaqueiros)

A banda Fulô de Mandacaru marca presença nas maiores festas do Estado Beco do Forró é parada obrigatória no São João araripinense
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Na Capital do Forró, o tema da festa, este 
ano, é: “Onde a tradição faz par com o novo”

No Agreste pernambucano, em Caruaru, a chamada Capital do Forró, a programação tem 
início no dia 03 e segue até dia 29 de junho. A grande festa, que, neste ano, aborda o tema "Onde 
a tradição faz par com o novo”, acontece no Parque de Eventos Luiz Lua Gonzaga com shows 
da Orquestra de Pífanos de Caruaru Maestro Mozart, Fulô de Mandacaru, Alcymar Monteiro 
e Elba Ramalho. Além disso, Petrúcio Amorim, DJ Alok, Gusttavo Lima, Dorgival Dantas, Ma-
theus e Kauan, Aviões, Bruno e Marrone e Bell Marques também fazem parte do rol de atrações 
juninas.  Um polo destinado ao som alternativo vai agitar a Avenida Rui Barbosa. O Polo Azulão 
contará com apresentações de Lenine, Almério, Eddie, Chico César e Siba, Devotos, Junio Bar-
reto, Rosário Apressado e Riá Oliveira. 

Sábado - 03.06
Orquestra de Pífanos de 
Caruaru Maestro Mozart 
Vieira, Fulô de Mandacaru, 
Alcymar Monteiro e Elba 
Ramalho
Domingo - 04.06
Joana Angélica, Saia 
Rodada, Jorge de Altinho 
e Aviões
Sexta-feira - 09.06
Didi Caruaru, Trio 
Nordestino, Cavaleiros do 
Forró e Dorgival Dantas

Sábado - 10.06
Israel Filho, Elifas 
Junior, Gabriel Diniz e 
Bell Marques

Domingo - 11.06
Batista Lima, Flávio 
Leandro, Luan Estilizado 
e Magníficos

Segunda-feira - 12.06
Totonho, Wallas Arraes, 
Sirano e Sirino e Flávio José
Quinta-feira - 15.06
Programação católica - 
Corpus Christi

Sexta-feira - 16.06
Assisão, Adelmário Coelho, 
Geraldinho Lins e Pedrinho 
Pegação

Sábado - 17.06
Caru Forró, Benil, Israel 
Novaes

Domingo - 18.06
Novinho da Paraíba, Silvério 
Pessoa, Nando Cordel e 
Gatinha Manhosa

Quinta-feira - 22.06
Mestrinho, John Geração, 
Azulão e Márcia Felipe

Sexta-feira - 23.06
Gusttavo Lima, Fim de Feira, 
Maciel Melo e Brasas do Forró

Sábado - 24.06
Walmir Silva, DJ Alok, 
Petrúcio Amorim e Lucy Alves

Domingo - 25.06
Josildo Sá, Lucas Costa, 
Forró das Antigas e Bruno e 
Marrone

Quarta-feira - 28.06
Lia de Carvalho, Arreio de 
Ouro, Matheus e Kauan e 
Vumbora

Quinta-feira - 29.06
Amigos Sertanejos, Simone e 
Simaria, Mano Walter e Alceu 
Valença

O cantor paraibano Chico Cesar, que interpreta a famosa música "Mama Africa" marca presença 
no Polo Azulão. Além dele, a Banda Eddie, de Olinda, que mistura sons de rock and roll e cumbia

Leline leva sua voz suave e marcante para encantar 
o público do São João de Caruaru
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Mistura de ritmos no São 
João do Vale 2017 

Em Petrolina, no Vale do São Francisco, um grande 
mix de ritmos como o forró, o axé, o arrocha e o sertane-
jo universitário estarão reunidos em um dos festejos que 
promete ser dos mais animados do Sertão do Pernambuco. 
Oficialmente, o São João do Vale, como também é conhe-
cido, ocorrerá entre 16 e 24 de junho, no pátio oficial Ana 
das Carrancas. Por iniciativa da prefeitura, a celebração 
nos Bairros foi iniciada mais cedo, ainda no mês de maio, 
marcando o retorno da festa descentralizada. Segundo a 
Prefeitura, a festa contemplará quatro bairros, nas quatro 
regiões da cidade, as quais, em cada final de semana, rece-
beram um evento. Segundo Miguel Coelho – prefeito do 
município à frente da primeira celebração de sua gestão 
– o objetivo da iniciativa foi valorizar a cultura, os artistas 
da região, resgatar os famosos desafios de ruas, como a es-
colha da dança ou quadrilha que mais se destacou, além de 
movimentar a economia. Em 2017, o orçamento da festa 
foi reduzido em R$ 1 milhão, quando comparado ao ano 
passado. Ao todo, serão 71 atrações, locais e nacionais, 
como Aviões do Forró, Matheus e Kauan, Magníficos, Jo-
nas Esticado, Marília Mendonça, Simone e Simaria, Hen-
rique e Juliano, Maciel Melo e Luan Santana. 

Pátio Ana das Carrancas

16/06/ 2017 
Aviões do Forró
Léo Magalhães
Gabriel Diniz
Flávio José
Césio Tenório
17/ 06/ 2017 
Forró Pegado
Márcia Freire
Iohannes
Tayrone
Johathan Araújo

 18/06/ 2017 
Matheus & Kauan
Magnifícos
Jonas Esticado
Solange
Elisson Castro e o Forró Pega 
Leve

19/06/ 2017 
Jorge & Matheus
Bell Marques
Leno
Felipão
Samuel Menino de Rua

20/06/ 2017 
Marília Mendonça
Mano Walter
Dorgival Dantas
CielRodrigues
Targino Gondim

21/06/ 2017 
Simone e Simaria
Henrique & Juliano
Wallas
Maciel Melo
Pra Casar

22/06/ 2017 
Wesley Safadão
Israel Novaes
Pablo
Trio Granáh
Gean Mota

23/06/ 2017 
Pedrinho Pegação
Luan Santana
Bruno & Marrone
Willson e Welson
Andréa Vitória

24/06/ 2017 
Toca do Vale
Sérgio do Forró
Guilherme Dantas
Flávio Leandro
Fabiana Santiago
São João dos Bairros
26 de maio – Avenida dos 
Tropeiros
Saia Rodada
New Bis
Cicinho Vaqueiro

27.05 – Avenida dos 
Tropeiros
Sem Radar
Jhonatan Araújo
Andréia Vitória

02.06 – Areia Branca
Trio Granáh
Raimundinho do Acor-
deon
Fabiana Santiago

03 .06 – Areia Branca
Felipão Forró Moral
Gueber
André Mendes
09.06 – Rio Corrente
Hanna Musa do forró
Italo e Maciel
keu Dantas
10 de junho – Rio 
Corrente
Guilherme Dantas
Césio Tenório
Adãozinho de Rajana

São João dos Bairros

Cerca de 70 atrações locais e nacionais prometem marcar o 
São João 2017 de Petrolina

Prefeitura apostou em descentralização da festa, promovendo o 
São João dos Bairros
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cultura

A música que muda 
comportamentos
O projeto, que inclui aulas gratuitas, beneficia 155 
crianças em situação de vulnerabilidade social. Professor 
ensina na Escola de Música Joaquim Belarmino Duarte

Em Arcoverde, o professor 
Ronaldo Bezerra de Carva-
lho dá um grande exemplo de 
como contribuir para mudança 
social, ministrando aulas de 
música gratuitas para crianças 
e jovens. Há 11 anos, ele fun-
dou o projeto Músicos do Fu-
turo, através da Associação de 
Músicos de Sopro de Arcover-
de (Amusa), a qual preside. O 
projeto beneficia 155 crianças 
em situação de vulnerabilidade 
social, 130 na sede e 25 no ane-
xo, recentemente inaugurado. 
As aulas acontecem na Escola 
de Música Joaquim Belarmino 
Duarte. “Inicialmente, eu pe-
guei as cantigas de roda e co-
meçamos a fazer oficinas. Em 
seguida, começamos a lecionar 
a parte pedagógica da música. 
Naquele momento, algumas 

crianças começaram a me-
lhorar seus comportamentos. 
Percebemos uma grande trans-
formação na comunidade onde 
as crianças moravam, em casa 
e na escola”, explica Ronaldo. 
Segundo o professor, que é ma-
estro e também graduado em 
serviço social, a Filarmônica 
da escola de música realiza, em 
média, 120 apresentações por 
ano.  Para Merivânia Benigna 
Soares, 13 anos, que começou 
a estudar música desde os 9 
anos, o projeto que foi motivo 
de grandes mudanças. “É mui-
to bom. Aprendemos coisas 
diferentes, muda o nosso com-
portamento, me deixa mais 
atenciosa. Eu toco clarinete, 
mas pretendo aprender a tocar 
outros instrumentos também”, 
conta a aluna. A jovem reve-

la que pretende ter a música 
como um hobby, já que planeja 
estudar e se formar no ensino 
superior ainda

Descobrindo novos talentos
O único critério para parti-

cipar das aulas, segundo o pro-
fessor Ronaldo Bezerra de Car-
valho, é que o a criança esteja 
estudando na Escola regular.As 
aulas acontecem no contra turno 
escolar, nas segundas, quartas 
e sextas, das 7h30 às 11h e das 
13h30 às 17h30. Os jovens pas-

sam por cinco módulos: canto 
coral orfeônico (para estimular 
a socialização); leitura rítmica e 
flauta doce; leitura e solfejo (for-
mação de grupos de flauta); ini-
ciação ao violino e instrumento 
de sopro; e, por fim, a apresen-
tação com a filarmônica da Es-
cola. No último módulo, quando 
passam a integrar a orquestra, 
os alunos tornam-se multipli-
cadores (monitores) e podem 
ajudar e orientar os iniciantes. 
Essa monitoria oferta ainda uma 
ajuda de custo mensal que varia 

de R$ 100 a R$ 300. Segundo o 
professor, que também foi aluno 
da Escola, muitos talentos já fo-
ram revelados pelo projeto. “Te-
mos alunos que saíram daqui 
direto para grandes orquestras 
ou bandas. Temos ex-alunos to-
cando na Orquestra Super Oara, 
em bandas como Aviões do For-
ró, Magníficos, Noda de Caju", 
afirma o professor. A iniciativa 
conta com apoio do Rotary Club, 
que doa anualmente instrumen-
tos necessários para a realização 
do projeto.

Projeto é responsável por transformação social e descoberta de novos talentos e tem ex-alunos em Bandas como Aviões do Forró e Magnífico
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Educação

Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende

Pernambuco 
Esportes

Arcoverde terá cursos de Direito 
e Engenharia Civil na Aesa

A partir de 2018, a Autar-
quia de Ensino Superior de 
Arcoverde (AESA) passará a 
ofertar dois novos cursos: de 
Direito e Engenharia Civil. A 
instituição é considerada a 
sexta maior na categoria de 
ensino superior público em 
Pernambuco. A Autarquia, 
que atua há 48 anos, anun-
ciou também iniciativas de 
ampliação de ofertas educa-
cionais, com o lançamento 
do Plano de Desenvolvimen-
to Institucional, somando, ao 
todo, 16 cursos nas mais di-
versas áreas, como Biologia, 
Geografia, Educação Física, 
Farmácia, Fisioterapia, His-
tória e Letras.  

De acordo com a institui-
ção, os processos seletivos 
dos novos cursos estão pre-
vistos para serem realizados 
no primeiro semestre do pró-
ximo ano. "A inclusão destas 
opções fazem parte de uma 
nova história para a faculda-
de, com outras perspectivas e 
a construção um novo futuro 
na educação superior de Ar-
coverde. É um marco para a 
instituição contar com estas 
transformações, tendo como 

A Universidade Fede-
ral do Vale do São Francisco 
(Univasf), por meio da Pró-
-Reitoria de Pesquisa, Pós-
-Graduação e Inovação (PR-
PPGI), inscreve para os pro-
gramas de Pós-Graduação em 
Agronomia - Produção Vege-
tal (PPGA-PV), com prazo de 
inscrição até o dia 14 deste 
mês, e Engenharia Agríco-
la (CPGEA), até o dia 28. De 
acordo com a instituição, os 
cronogramas completos dos 
processos seletivos estão dis-
poníveis nos editais, disponí-
veis no site da entidade. Ao 
todo, são 21 vagas, cujas aulas 
serão ministradas nos Cam-
pus de Petrolina (PE) e de Ju-
azeiro (BA). 

grande desafio querer sem-
pre mais do que a faculdade 
pode oferecer", destaca o pre-
sidente da AESA, professor 
Roberto Coelho. Pelo plano 
apresentado à população, que 
passa a vigorar, a partir de 
2018, estão previstas a rees-
truturação da instituição com 
a atualização do sistema de 
informática e a implantação 
de uma biblioteca virtual para 
os estudantes, além da am-
pliação dos cursos já ofereci-

Univasf abre novas turmas de pós-graduação 
No caso da especialização 

em Agronomia, as incrições 
devem ser feitas, presencial-
mente, no Campus Ciências 
Agrárias, em Petrolina, ou 
por via postal. De acordo com 
a Univasf, podem se candida-
tar, à seleção, portadores de 
diploma de graduação em En-
genharia Agronômica, Agro-
nomia, Zootecnia, Engenharia 
Agrícola, Ciências Biológicas 
ou em áreas afins. "Serão des-
tinadas oito vagas para ampla 
concorrência e uma vaga para 
servidor Técnico Administra-
tivo em Educação (TAE) da 
Univasf", informa a universi-
dade. O resultado da seleção 
será divulgado a partir do dia 
13 de julho. Já a Pós-Gradu-

ação em Engenharia Agrícola 
é destinada a graduados nas 
áreas de Engenharia Agríco-
la, Engenharia Agrícola e Am-
biental, Engenharia Florestal, 
Engenharia Agronômica, Me-
teorologistas, Engenharias 
e Zootecnia. "Serão disponi-
bilizadas dez vagas para am-
pla concorrência e duas para 
servidores TAEs da Univasf. 
As inscrições devem ser feitas 
presencialmente, no Campus 
Juazeiro (BA) ou por via pos-
tal", informa a Univasf. Mais 
informações sobre as seleções 
podem ser obtidas através 
dos e-mails producaovege-
tal@univasf.edu.br e cpgea@
univasf.edu.br, além do tele-
fone (87) 2101-6830.

A Autarquia é considerada a sexta maior na categoria de ensino superior público em Pernambuco

dos no horário diurno para o 
horário noturno. Segundo a 
Prefeitura, também ocorrerão 
implantações da Farmácia Es-
cola, do Laboratório de Análi-
ses Clínicas, além de Clínicas 
Escolas dos cursos de Peda-
gogia e Fisioterapia, a reorga-
nização do museu de história 
e a implantação do projeto 
de Lei que irá propiciar 50% 
de mensalidade para todos os 
funcionários públicos do mu-
nicípio de Arcoverde. 

Sport e Santa Cruz dão 
adeus à Copa do Brasil

Sport e Santa Cruz deram adeus à Copa do Brasil. On-
tem, dia 31 de maio, os dois times pernambucanos foram 
eliminados diante de seus adversários. O Tricolor que jo-
gou mais cedo, 19:30, foi até a Arena da Baixada e perdeu 
para o Furacão por 2x0. Os gols do jogo foram marcados 
por Nikão, aos 5 minutos do primeiro tempo e por Lucho 
González, aos 23 da segunda etapa. O Santa Cruz até ten-
tou uma reação, porém, sem sucesso. O Tricolor terá que 
se preocupar apenas com Brasileiro da Série B.

O Leão, que não vive uma fase boa, bateu na trave mais 
uma vez. Mesmo com a chegada do badalado Wanderlei 
Luxemburgo, não conseguiu assustar o Botafogo, que por 
sinal, faz uma brilhante temporada sob o comando do jo-
vem técnico Jair Ventura. O jogo, que começou as 21:45, 
na Ilha do Retiro, foi muito movimentado e pegado. De-
vido a grande chuva que apavorou os moradores de Per-
nambuco e com a ameaça de que o jogo fosse adiado, o 
público foi pequeno. Cerca de 10 mil pessoas assistiram ao 
espetáculo proporcionado pelo Glorioso. A primeira etapa 
foi permeada pelos grandes contra-ataques do Botafogo 
e pelo falso domínio de jogo pelo Sport. Com o belo gol 
de Roger aos 11 minutos do primeiro tempo, e com um 
gol legítimo de Pimpão e que foi anulado pela bandeirinha 
Tatiane Camargo, o primeiro tempo termina. O segundo 
tempo começa como o primeiro, o Sport com “chuveiri-
nhos” na área do Botafogo e o time da Estrela Solitária 
jogando nos rápidos contra-ataques. Aos 12 minutos, Ro-
gério dá uma entrada violenta em João Paulo e vai para 
o vestiário mais cedo, expulso de campo. Durval, aos 22, 
empata e incendeia a partida. Mas, o placar fica nisso, 1x1 
e o Botafogo consegue a vaga para as quartas de finais da 
Copa do Brasil. 

Faculdade lançou Plano de Desenvolvimento, somando 16 cursos
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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

Estudantes embarcam para o Canadá 
e Chile pelo programa Ganhe o Mundo
Do Sertão do Médio São Francisco, 57 alunos foram selecionados na modalidade tradicional e 
quatro terão a oportunidade pela categoria esportiva, totalizando 61 estudantes sertanejos

Em Petrolina, no Vale do São 
Francisco, um grupo de 61 estu-
dantes do ensino médio de esco-
las públicas estaduais está de ma-
las prontas para uma temporada 
de intercâmbio em escolas do Ca-
nadá e do Chile. Os alunos, sele-
cionados pelo programa Ganhe o 
Mundo, embarcarão entre os me-
ses de julho e setembro para estu-
dar na modalidade High School 
com todas as despesas custeadas 
pelo Governo de Pernambuco. 
Na edição 2017, o Ganhe o Mun-
do contou com 25 mil inscritos 
em todo o Estado. Deste total, mil 
foram selecionados. 

No Sertão do Médio São 
Francisco, 57 alunos viajarão na 
modalidade tradicional e quatro 
terão a oportunidade pela cate-
goria esportiva, totalizando 61 es-
tudantes sertanejos. Para a titular 
da Gerência Regional de Educa-
ção (GRE), Anete Ferraz, o pro-
grama além de abrir horizontes 
culturais, incentiva os jovens a se 
dedicarem mais aos estudos. "O 
PGM é um programa exitoso em 
todos os aspectos, principalmen-
te na transformação dos estudan-
tes em agentes protagonistas dos 
seus próprios destinos. Nossos 
estudantes viajam sonhando e 
voltam determinados em realizar 
cada um dos seus objetivos", pon-
tua a gestora.

Os últimos detalhes da via-
gem foram alinhados em uma 
reunião que contou com a pre-
sença de professores e alunos da 
rede pública. A oportunidade en-
volve um semestre letivo, ou seja, 
terá em torno de cinco meses de 
duração. A aluna Eumara Mayra 
da Silva, 16, não economiza nos 
planos. "Esta é a minha primeira 
viagem ao exterior e vou aprovei-
tar bem cada minuto desta expe-
riência. Pretendo adquirir novos 
conhecimentos, conhecer uma 
língua nova e aprender muito 
da cultura canadense", declara 
a estudante do 2º Ano, matricu-
lada na escola Clementino Coe-
lho, em Petrolina. Para outros 

alunos, a viagem começa antes 
mesmo do embarque. A aluna 
Jessycka Nunes, 15, não esconde 
a expectativa e revela que já está 
lendo bastante sobre o Chile, 
destino do seu intercâmbio. "Es-
pero viver uma experiência rica 
em todos os aspectos e voltar 
com a mente mais aberta e mais 
preparada para ir adiante na mi-
nha vida pessoal e profissional". 
Ao retornarem do intercâmbio, 
os estudantes apresentam um 
projeto interdisciplinar parti-
cipando de aulas onde expõem 
suas experiências. Já os inter-
cambistas do PGM Esportivo, 
também apresentam os resulta-
dos em competições esportivas.

 

ESPortES

Como manter o foco nas 
festas juninas

Milho verde, pamonha, canjica, mungunzá e pé de mo-
leque são algumas das tentações gastronômicas das festas 
juninas. O São João é uma festa tradicional e a gente não 
precisa se privar de tudo!  O que devemos ter cuidado é 
com os excessos, pois essas comidas são muito carregadas 
de calorias, gorduras e açúcares. Diabéticos, cardiopatas 
e hipertensos devem ter atenção redobrada e seguir as 
orientações do seu nutricionista.

Mas como aproveitar esta época sem colocar em risco a 
alimentação saudável? 

1. Planeje-se! Nas refeições que antecedem o evento, 
procure ingerir alimentos leves e menos calóricos. Não 
pule refeições só porque pretende comer mais na festa.

2. Escolha! Opte por ingerir os alimentos que realmen-
te goste e não coma por comer. Se puder preferir o milho 
cozido ou assado, melhor! Alimento natural, que pode ser 
consumido em sua forma integral, sem adição de açúcar 
ou gordura, rico em fibras, fonte de folato, tiamina, vita-
mina A e C, potássio e ferro, auxilia no metabolismo de 
energia, controla o apetite e as nossas funções nervosas. 

3. Pense! Antes de ingerir determinado alimento, pen-
se se realmente vale à pena comer aquele alimento. Ana-
lise o esforço que está fazendo para perder peso ou para 
mantê-lo. Se você acha que vale, coma sem culpa, mas não 
exagere.

Não podemos esquecer de que também existe a opção 
de preparar as comidas típicas de forma mais saudável em 
casa, substituindo alguns ingredientes. Usar leite de coco 
caseiro, açúcar mascavo ou demerara e em menor quanti-
dade, adoçantes naturais à base de stévia ou xylitol, evitar 
o leite condensado, creme de leite e o açúcar branco em 
excesso, podem reduzir bastante a quantidade de gordura 
e açúcares da preparação.

Estudantes selecionados participaram de reunião para detalhar funcionamento e regras do intercâmbio promovido pelo Governo do Estado

Os jovens, ansiosos pela viagem, estiveram atentos às instruções
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