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Em colapso desde dezembro de 2016, 
a Barragem de Brejinho, em Triunfo, en-
cheu com as chuvas dos últimos dias.   Dimi-
nuiu, então, o rodízio de abastecimento.

Paulo Câmara espera dar  ordem de 
serviço da unidade de saúde  ainda este 
ano, por volta de outubro. Deu esse prazo 
durante Congresso da Amupe.

Luciano Duque aposta em passagem
de Lula por Serra Talhada durante a jornada 
do petista pelo Nordeste. O líder-mor do PT 
chega a Pernambuco no próximo dia 24.

De 07 a 12 de agosto, Triunfo sedia a 10ª edição do 
Festival de Cinema do município. Serão exibidos 
35 filmes nas mostras competitivas com produ-
ções de nove estados.

Em sua 4ª edição, Congresso  da Amupe 
reúne governador e ministro, mas sem 
anúncios. José Patriota lembra que 
prefeitos  vão sempre “querer mais” e 
defende permanência do FEM.

As temperaturas mais baixas
esfriam o Sertão

Durante a madrugada do dia 04 de ju-
lho, os termômetros registraram a menor 
marca do ano em Triunfo: 14ºC. O frio 
trouxe neblina e serração. A capacidade 
hoteleira ficou esgotada. Em Petrolina, a 
procura por enoturismo e as vendas de vi-
nhos aumentaram. E o segmento de con-
fecções na cidade do Vale do São Francis-
co registra alta. Semiárido > Págs. 6 e 7

Almir Neves/Blog Merece Destaque
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Com as velas do bar-
co ajustadas adequa-

damente, permitimos 
que os ventos determinem a 
velocidade de navegação e o 
espaço de tempo necessário 
para  se chegar ao   destino. O 
mesmo  ocorre  com todas as 
atividades produtivas. Hoje é 
necessário  levar em conside-
ração a velocidade do tempo 
e mensurar  a rapidez com 
que ele passa.  Nos dias atuais 
tudo passa   muito rápido. Ob-
servando, temos a sensação 
de que o ano começou ontem; 
mas, quase que impercepti-
velmente constatamos estar 
vivendo o oitavo mês do ano. 
E neste ritmo frenético, já ini-
ciamos o mês de agosto. Esta é 
a centésima sexagésima quin-
ta edição consecutiva e inin-
terrupta do Jornal do Sertão, 
tempo suficiente para conhe-
cer e abordar jornalisticamen-
te, com propriedade, as carac-
terísticas e peculiaridades da 
Região. É assim que fazemos. 
No último mês de julho, as 
temperaturas baixas trouxe-
ram frio, neblina e serração 
para a região, com tempera-
turas chegando a 14°C em  al-
guns municípios. Isso permi-
tiu que a capacidade hoteleira 
fosse  esgotada no município  
Triunfo, como fruto da   gran-
de afluência turística.  Em   Pe-
trolina, com o frio,  a procura 
pelo enoturismo incrementou 
as vendas de vinhos e do seg-
mento de confecções do Vale 
do São  Francisco. Ainda em  
Triunfo, a Barragem de Breji-
nho sangrou com o volume das 
chuvas dos últimos dias, coisa 
que não acontecia desde 2009. 
De lá pra cá, o manancial havia 
passado por diversos períodos 
de colapso. Em entrevista du-
rante a abertura do 4º Con-
gresso da (Amupe) Associação 
Municipalista de Pernambuco, 
o governador Paulo Câmara, 
em entrevista, assegurou a re-
alização de projetos prometi-
dos em campanha eleitoral, a 
exemplo do Hospital Geral do 
Sertão e o Batalhão Especiali-
zado de Petrolina, no Vale do 
São Francisco. Essas e mais 
notícias para você, é só entrar. 
Boa Leitura!!!

Fique por Dentro

Observatório JS PELAS MINAS GERAIS 

Ao voltar de uma 
circulada pelas 

cidades históricas 
de Minas Gerais, 

resolvi publicar as emoções 
sentidas e as anotações feitas 
sobre essa região, como forma 
de incentivar nossos leitores 
a curtirem importantíssimos 
registros da história do Brasil 
ainda lá exposta e a simpatia 
incomparável do povo minei-
ro. A nossa excursão foi uma 
coletiva da família, de modo 
que os vários tipos de atrações 
alcançaram e alegraram desde 
os avós aos netos. A partir de 
Belo Horizonte, visitamos 7 
cidades mineiras, percorrendo 

alguns trechos da Estrada Real, 
cujas paisagens envolvem mo-
dernidades com ares de interior. 
Na Capital, perambulamos pelas 
ruas coloniais e monumentos 
com traços curvilíneos, carac-
terísticos dos arquitetos Oscar 
Niemeyer e Lúcio Costa. De 
Belo Horizonte seguimos para 
Congonhas onde pudemos ver, 
com imensa admiração, as obras 
do Francisco Antônio Lisboa, o 
Aleijadinho, destacando-se os 
Apóstolos, a Via Sacra e a Igreja 
de São Francisco de Assis. Um 
aspecto especial é que as ruas 
em Congonhas são em pedras ir-
regulares que perduram desde a 
época colonial, chamadas Pé de 

Moleque, expressão que também 
denomina o famoso bolo caseiro. 
No artesanato destaca-se outro 
tipo de rocha, denominada Pedra 
Sabão com as quais os artesãos 
fabricam desde pratos e objetos 
utilitários, até peças decorati-
vas. De Congonhas fomos para 
Tiradentes e curtimos a noite no 
Largo das Forras, onde a gastro-
nomia local é representada pelo 
famoso Tutu à Mineira e o Fran-
go Caipira temperado com erva 
“Ora pro Nobis”, sem esquecer 
os Botecos que servem excelentes 
Cachaças, com tira-gostos bem 
mineirinhos. E essa culinária bo-
êmia chegou a tal nível que deu 
origem ao concurso “Comida di 

Buteco”, que começou em BH 
e se espalhou para outras 15 
cidades brasileiras. No dia se-
guinte pudemos aproveitar o 
tradicional passeio no Trem 
da Maria Fumaça, de Tiraden-
tes até São João Del Rei. Após 
pernoite, seguimos para Ouro 
Preto, o primeiro sítio brasi-
leiro considerado Patrimônio 
Mundial da UNESCO. No dia 
seguinte fomos para Belo Ho-
rizonte de onde voltamos para 
o nosso Recife, já com saudade 
das Terras das Minas Gerais. 
Vão lá e aproveitem.

José Artur Paes
 jartur1205@gmail.com
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Interessados em serviços 
oferecidos pela Agência Munici-
pal do Meio Ambiente (AMMA) 
ganharam uma hora a mais de 
atendimento na unidade, a partir 
de dia 31 de julho. O horário, que 
antes era das 07h às 13h, agora 
vai das 08h às 15h. De acordo 
com a Prefeitura, a mudança vai 
ajustar as atividades do Órgão às 
demandas de quem precisa ser 

A Secretaria de Educação 
de Sertânia, no Sertão do 
Moxotó, anuncia a reabertu-
ra da Biblioteca Pública Mu-
nicipal Ubirajara de Azevedo 
Chaves, localizada na Ave-
nida Agamenon Magalhães, 
no Centro do município. O 
equipamento esteve fecha-
do para reformas e agora já 
pode receber a população 

Com o gramado do Es-
tádio Odilon Ferreira recu-
perado, a Liga Masculina 
de Sertânia, no Sertão do 
Moxotó, enfrenta o time de 
Sanharó, no agreste per-
nambucano, no dia 06 de 
agosto, às 15h, pela Copa do 
Interior de Futebol. O jogo, 
que terá entrada gratuita, é 
o primeiro da fase inicial da 

Até o dia 06, o campus Pe-
trolina Zona Rural do IF Ser-
tão-PE segue com inscrições 
abertas para o curso de Forma-
ção Inicial e Continuada (FIC) 
de Interpretação de Texto. A 
oportunidade visa a incentivar 
a prática de leitura e compre-
ensão dos mais diversos tipos e 
gêneros textuais, possibilitan-
do maior capacidade de enten-

atendido na agência, além de 
tornar o trabalho mais eficiente. 
Entre os serviços mais recorren-
tes, se destacam as emissões do 
Licenciamento Ambiental, do 
Alvará Sonoro, da Autorização 
de poda e retirada de árvores e 
ainda da solicitação de fiscaliza-
ção. A unidade funciona no cen-
tro de Petrolina, na rua Crispim 
Amorim Coelho, número 303.

com oferta de mais conforto. 
O local funcionará de 7h às 
22, de segunda a sexta-fei-
ra. Segundo a instituição, 
o espaço conta ainda com 
acesso à internet e ambien-
te climatizado. A novidade é 
uma boa oportunidade para 
jovens e adultos que estão 
estudando para vestibulares 
e concursos.

competição amadora. Além 
do novo gramado, o Estádio 
conta também como estru-
tura melhorada de vestiá-
rios, arquibancada, alam-
brado e cabines de rádio. 
No dia 27, o equipamento 
esportivo sertaniense rece-
berá a Liga de São Bento do 
Una para confronto com a 
seleção local.

dimento para os exames exter-
nos, em especial o Enem 2017. 
As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas na Coordena-
ção de FIC do campus, das 8h 
às 17h. Para se inscrever, o can-
didato deve apresentar ficha de 
inscrição preenchida (disponí-
vel no edital nº 15/2017), có-
pias do RG, CPF e comprovan-
te de residência. 

Meio Ambiente
Atendimento na AMMA ganha uma hora a mais

Sertânia
Biblioteca é reaberta após reformas

Copa do Interior
Gramado novo e jogo terá entrada gratuita

IF Sertão-PE
Inscrições  para curso de interpretação de texto
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Hospital Geral do Sertão, em Serra,  
assegurado no congresso da Amupe
Projeto a unidade de saúde está em licitação e deve ser concluído em breve, segundo o 
governador, que espera, com isso, dar ordem de serviço ainda este ano, por volta de outubro

Durante a abertura do 4º 
Congresso Pernambucano 
de Municípios, promovido 
pela Amupe, de 25 a 29 de 
julho, no Centro de Conven-
ções, em Olinda, o governa-
dor Paulo Câmara assegu-
rou a realização de projetos 
prometidos ainda na cam-
panha eleitoral, a exemplo 
do Hospital Geral do Sertão, 
em Serra Talhada, no Sertão 
do Pajeú e do Batalhão Es-
pecializado de Petrolina, no 
Vale do São Francisco. 

“Estamos fazendo o ba-
talhão de Caruaru e, tão 
logo acabe, a gente inicia-
rá o de Petrolina. Isso deve 
acontecer no final do ano. 
Com relação ao Hospital 

Geral do Sertão, o projeto já 
está em licitação e deve ser 
concluído em breve. Com 
isso, espero ainda neste se-
gundo semestre dar ordem 
de serviço, por volta de ou-
tubro”, declarou Paulo Câ-
mara. A unidade de saúde 
terá investimento de R$ 35 
milhões e capacidade para 
realizar 462 atendimentos 
por mês. 

Durante seu discurso, o 
chefe do executivo abordou 
as consequências da crise 
econômica que afeta di-
versos estados brasileiros. 
“Não está fácil para nin-
guém. Nem para prefeitos, 
nem prefeitas, nem gover-
nador diante de um cená-
rio econômico tão adverso. 

Assumimos o governo em 
2015 na maior crise econô-
mica na história do Brasil. 
Nunca passamos tanto tem-
po em recessão, sem ter en-
caminhamentos necessários 
para a retomada do cres-
cimento. No momento em 
que estamos passando, de 
crises econômica, política 
e federativa, é fundamental 
termos a oportunidade de 
discutir o futuro das nos-
sas cidades, do nosso povo”, 
afirmou o governador. Câ-
mara não lançou nenhum 
novo projeto no evento, di-
ferentemente de anos ante-
riores. Mas, apesar disso, 
assegurou o repasse de re-
cursos, por meio do Fun-
do de Apoio ao Desenvol-

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

vimento Municipal (FEM) 
para que as prefeituras 
consigam promover obras e 
ações. "Eu quero continu-
ar avançando com o apoio 
dos municípios, governan-
do com parcerias, olhando 
Pernambuco por inteiro. A 
gente tem um desafio mui-
to grande, mas nós vamos 
fazer juntos. Nós vamos 
continuar as obras do FEM 

e iniciar o FEM 3. Onde não 
foi iniciado, completar as 
obras e fazer com que elas 
saiam do papel, como no 
Pernambuco em Ação", fi-
nalizou. 

Segundo o governador, 
entre 2015 e 2016, já foram 
mais de R$ 150 milhões re-
passados e até 2018 serão 
liberados mais 250 milhões 
do FEM 3. 

Aluísio Moreira

"Não está fácil para ninguém", afirmou Câmara na abertura do evento
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Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

Duque espera que Serra esteja no roteiro de Lula
No mês de agosto, o ex-

-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva realizará uma jornada pela 
região Nordeste. A Pernambu-
co, Lula chega na tarde do dia 
24, passa o dia 25 e a manhã 
do dia 26. Há possibilidade de 
que Serra Talhada esteja em seu 
roteiro. A cidade é comandada 
pelo petista Luciano Duque. O 
périplo deve servir para o PT 
demarcar posição do líder-mor 
do PT na corrida presidencial 
de 2018. De acordo com Lu-
ciano Duque, o encontro que 
deveria ocorrer entre ele e 

Lula em São Paulo, acordado 
durante posse do diretório do 
PT em Brasília, no último dia 
05 de julho, não ocorreu devi-
do à agenda do ex-presidente. 
“Nesta caravana, está prevista 
a passagem de Lula pelo mu-
nicípio. O que estou inteirado é 
que, das cidades de Pernambu-
co que deverão estar no roteiro, 
aparecem: Recife, Caruaru e 
Serra Talhada. A definição de-
verá ocorrer em breve. A gente 
está numa expectativa grande 
pela chegada de lula ao Estado 
e com certeza já com algumas 

Política

novidades”, afirma Duque. A 
viagem ao Nordeste deverá ser 
a largada inicial de uma série 
de caravanas que Lula pretende 
realizar pelo    País. “Vamos fa-
zer campanha. Sendo candidato 
ou não, nós vamos andar pelo 
Brasil. Agora, estou começando 
uma caravana. A partir do dia 
17 de agosto, vou começar uma 
viagem pela Bahia e terminar 
no Maranhão”, declarou o ex-
-presidente Lula. O petista afir-
mou que utilizará ônibus e carro 
como meios de transporte para 
“ter mais acesso ao povo”. 

Na ausência de anúncios, Patriota 
defende permanência do FEM

Em meio a uma crise eco-
nômica e política nacional, o 
4º Congresso de Municípios de 
Pernambuco foi marcado pela 
ausência de anúncios e projetos 
do interesse dos gestores muni-
cipais. Diferentemente dos anos 
anteriores, o Governo do Esta-
do não fez anúncios, a exemplo 
de 2015, quando o governador 
Paulo Câmara anunciou o FEM 
3, além do ano de 2014, quando 
ainda era Secretário da Fazenda 
na gestão de Eduardo Campos 
e anunciou o FEM 2 junto com 
o programa Escritório de Proje-
tos. Ministro das Cidades, Bruno 
Araújo, presente no evento, tam-
bém passou pela ocasião sem tra-
zer novidades.

 O presidente da Associação 
Municipalista de Pernambuco 

(Amupe), entidade que realiza o 
evento, comenta sobre a expec-
tativa que se tinha com relação 
aos anúncios. “A quantidade de 
carências e necessidades que 
os municípios estão passando 
é grande. E como o município 
não tem autonomia financeira, 
fica sempre esperando das esfe-
ras superiores o repasse de mais 
recursos. No geral, eles fizeram 
um balanço de como está a exe-
cução de projetos.  Como a gente 
também é gestor, sabemos que o 
aperto fiscal é para todo mundo, 
e por isso, compreendemos a difi-
culdade que a União e os Estados 
estão passando. Mas, ao mesmo 
tempo, sempre vamos querer 
mais e cobrar mais. A cobrança 
não é partidária e sim do povo 
que está perto do prefeito”, pon-

Corrida presidencial

tua Patriota. Patriota avaliou ain-
da a importância da permanência 
dos repasses do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Municipal 
(FEM), ferramenta essencial para 
os pequenos municípios. “O FEM 
varia de acordo com a capacidade 
e a possibilidade do município ser 
mais ágil nos planos de trabalho. 
Alguns prefeitos achavam que 
não seria mantido, mas o gover-
nador conseguiu prosseguir com 
o projeto. Espero que mantenha 
sempre, mesmo que haja algum 
atraso pontual, mas o importante 
é a política ser constante. Porque 
é uma política pública, que gera 
investimentos e empregos. É um 
recurso livre que o prefeito tem 
para atender algumas necessida-
des”, defende Patriota. 

 Com o tema “A Cidade que 
Precisamos”, o 4º Congresso dos 
Municípios, realizado de 25 a 27 
de julho, contou ainda com a ofi-
cialização de termos de coopera-
ção técnica entre a ONU-Habitat, 
um braço das Organizações Na-
cionais Unidas e a Amupe para a 
difusão da Nova Agenda Urbana 
da ONU, que estabelece princí-
pios para a melhoria das cidades 
até 2020. Com a mesma inten-
ção, o parceiro desta edição do 
congresso, o Conselho de Arqui-
tetura e Urbanismo de Pernam-
buco (CAU/PE) também firmou 
outro convênio com a ONU. 

Presidente da Amupe realça quantidade de carências e necessidades que os municípios estão passan-
do e lembra que eles não têm autonomia financeira, esperam das esferas superiores os repasses

Da continuidade dos Contratos de 
Plano de Saúde em decorrência do 

término do vínculo empregatício

Ainda hoje são comuns as dúvidas dos consumidores 
derredor da possibilidade, ou não, da sua permanência nos 
contratos de plano de saúde vinculados à empresa após a 
demissão, demonstrando clara preocupação derredor deste 
tema, o que é plenamente justificável, face à sua importân-
cia, por se relacionar diretamente com a saúde e também 
com a qualidade de vida dos envolvidos.

De acordo com a regra legal, em havendo a demissão 
por justa causa, o consumidor pode se manter no plano de 
saúde, nas mesmas condições anteriores, desde que arque 
sozinho o valor da sua mensalidade, sem qualquer contra-
partida de seu ex-patrão, pelo período de um terço do tem-
po em que contribuiu ao plano enquantoera empregado, 
com o limite mínimo de 06 (seis) meses e, no máximo, de 
02 (dois) anos, mas sempre enquanto estiver desemprega-
do. Conseguindo novo emprego, o consumidor perde esse 
direito à permanência no plano de saúde de seu ex-empre-
gador.

Esse direito não é extensivo aos pedidos de demissão, 
bem como aos planos de demissão voluntária, exceto, nes-
te último caso, se for previamente estipulada a manuten-
ção no plano de saúde no próprio acordo da demissão. Da 
mesma forma, se o plano de saúde tiver sido custeado na 
sua totalidade pelo empregador no decorrer do contrato 
de trabalho, o consumidor não terá direito à permanência 
temporária após a demissão, mesmo em havendo sua co-
participação pontual para exames e consultas. E o consu-
midor nem pode tentar argumentar que o Plano de Saúde 
- quando pago na totalidade pelo empregador - teria natu-
reza salarial (in natura) lhe dando, portanto, o direito nele 
permanecer, o que não é verdade, como já pacificado pelo 
STJ.

O empregador, no ato da formalização do aviso-prévio, 
deve comunicar, de forma inequívoca ao empregado, acer-
ca de seu direito em optar na permanência, ou não, como 
beneficiário do plano de saúde, devendo o consumidor as-
sim decidir no prazo de 30 (trinta) dias após sua ciência.

Já com o consumidor que se aposenta, a regra muda 
apenas no que toca ao prazo de continuidade de vínculo 
e tempo de contribuição. Pois se ele já vinha contribuin-
do com o plano de saúde, em decorrência de seu vínculo 
de emprego, por no mínimo 10 (dez) anos, terá direito em 
manter o contrato com o plano de saúde vitaliciamente, 
sem qualquer limite temporal. Mas, se o período de con-
tribuição for inferior, somente terá direito de continuar no 
plano de saúde pelo prazo igual ao que vinha contribuindo.

Mantido o plano de saúde ao ex-empregado, ou aposen-
tado, tal benesse atinge todo o seu grupo familiar que tenha 
sido nele inscrito na vigência do vínculo de emprego, mes-
mo se houver a morte do titular. 

Patriota afirmou que prefeitos entendem situação, mas continuarão cobrando
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As baixas temperaturas que 
atingiram Petrolina nas últimas 
semanas acabaram causando pre-
juízo às famílias da zona rural do 
município, de acordo com o Sin-
dicato dos Agricultores Familiares 
de Petrolina (Sintraf). Segundo 
produtores locais, o frio provocou 
a quebra de safra, o surgimento de 
pragas e ainda a perda de 70% da 
produção de culturas como a ace-
rola.  “Estamos colhendo pouco, o 
suficiente pelo menos para pagar 
a água. Em 2016, chegávamos 
entre 40 e 50 caixas por colheita 
ao dia, e, este, ano caiu para 10 a 
12 no máximo. Se a produção é 
pouca, o dinheiro reduz”, afirma 
Isaias Alves, produtor familiar 
que cultiva acerola em um hectare 
no Núcleo 4 do Projeto Senador 
Nilo Coelho.  De acordo com ele, a 
queda de produção ainda não in-
fluenciou no aumento do valor do 

produto, o que tem intensifica-
do as despesas. Na avaliação 
da presidente do Sindicato 
dos Agricultores Familiares 
de Petrolina (Sintraf), Isá-
lia Damacena,  os problemas 
da categoria não estão sendo 
acompanhados pelo poder 

Ministro assegura lançamento 
do Cartão Reforma em PE

Baixas temperaturas ocasionaram ainda surgimento de pragas e perda de 70% da produ-
ção de culturas como a acerola. Agricultores sentem falta de atenção do poder público

Economia

Frio provoca quebra da safra em Petrolina 
e produtores lamentam prejuízos

O lançamento do Cartão Re-
forma, projeto encabeçado pelo 
Ministro das Cidades, Bruno 
Araújo (PSDB), está difícil de 
ser realizado. O evento com a 
primeira entrega do programa 
ocorreria em Caruaru no dia 25 
de julho, mas devido ao choque 
de agendas com 4º Congresso 
de Munícipios de Pernambuco, 
realizado pela Amupe, foi adia-
do. Esta é a segunda vez que a 
data de apresentação do projeto 
foi alterada. A primeira data, 22 
de junho, foi cancelada logo após 
a apresentação da denúncia da 
Procuradoria Geral da República 
(PGR) contra o presidente Michel 
Temer.  A despeito dos atrasos, o 
ministro Bruno Araújo assegura 
o lançamento do programa em 
Pernambuco com a presença 
do chefe do executivo federal no 
evento. “Vamos entregar o pri-
meiro cartão, agora, em Caruaru. 
Estamos só esperando a agenda 
do presidente Michel Temer”, ex-
plica. Segundo nota da assessoria 

do ministério, o presidente da 
Associação Municipalista de Per-
nambuco, José Patriota, solicitou 
ao ministro o reagendamento do 
lançamento do programa, já que 
a realização dele no mesmo dia 
obrigaria o governador Paulo 
Câmara, responsável pelo dis-
curso de abertura do Congres-
so, a se ausentar do encontro de 
municípios. Apesar de não haver 
uma data definida, Bruno Araújo 
detalha a expectativa pelo lança-
mento do programa. “Para esse 
ano, nós temos orçamento para 
85 a 100 mil unidades. Vamos 
atender primeiro quatro estados 
brasileiros com regiões atingidas 
pelas chuvas, como Pernambu-
co, Alagoas, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Depois de feitas 
as seleções dos municípios, abri-
remos para o restante do Brasil. 
Nós esperamos que possamos 
chegar a dezembro deste ano 
com algumas dezenas de milha-
res de cartões já em atividade no 
País”, conclui.

público ou órgãos de Estado. 
“Não vimos nem mesmo pes-
quisadores indo aos projetos 
analisar os resultados das 
baixas temperaturas para nos 
ajudar nas estratégias e previ-
sões para os próximos meses 
do ano”, declara.

Em 2016 eram colhidas entre 40 e 50 caixas por dia. Hoje a produção está entre 10 e 12
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Tradicionalmente conhecido 
pelo sol quente e altas tempera-
turas, o Sertão pernambucano 
revela contrastes neste período 
do ano, onde determinadas re-
giões alcançam baixas tempe-
raturas, como o município de 
Triunfo, no Pajeú. De acordo 
com a Agência Pernambucana 
de Águas e Clima (Apac), é exa-
tamente no mês de julho onde 
ocorrem as mais baixas tempe-
raturas em cidades sertanejas, 
podendo chegar a 17,4°C. Du-
rante a madrugada do dia 04 de 
julho, os termômetros de Triun-
fo registraram a sua menor tem-
peratura no ano: 14ºC. 

A cidade, que tem o turismo 
como uma das suas principais 
atividades econômicas, explora 
o clima como um dos seus maio-
res atrativos. O repórter cine-
matográfico, Pedro Angelo, de 
33 anos, nascido em Petrolina e 
residente do município de Serra 
Talhada, esteve em Triunfo pela 
primeira vez em julho deste ano, 
acompanhado da esposa e da fi-
lha, além de um grupo de paren-
tes da Bahia. “Estava muito frio! 
Não somos acostumados com a 
temperatura tão baixa e tivemos 
que comprar cachecol, touca 
e luva para nos proteger. Teve 
um dia que chegou a fazer 14º 
com a sensação térmica de uns 

Julho marcado pelas mais 
baixas temperaturas no Sertão
Durante a madrugada do dia 04, os termômetros registraram a menor marca do ano em 
Triunfo: 14ºC. O frio trouxe neblina e serração. Capacidade hoteleira ficou esgotada

10 graus”, comenta o turista. De 
acordo com Pedro, a cidade esta-
va tão lotada que eles não encon-
traram hospedagem e tiveram 
que pernoitar em Serra Talhada, 
a cerca de 30 km de Triunfo. 

De acordo com o prefeito do 
município, João Batista, a tem-
porada de inverno de Triunfo 
está superando as expectativas. 
“Triunfo é a cidade mais fria de 
Pernambuco, com um clima 
mais agradável, porque é frio e 
seco. Isso tem atraído uma visi-
tação acima do esperado. Além 
disso, a gestão tem feito um tra-
balho de divulgação do Festival 
de Inverno desde junho, com 
outdoors espalhados pelo Es-
tado, além de participação em 
feiras para divulgar as poten-
cialidades. A pesquisa de flu-
xo turístico ainda será feita, 
mas sabemos que, nas últimas 
semanas, nossa capacidade 
hoteleira estava esgotada”, 
informou o gestor sertanejo. 

 O frio trouxe também 
muita neblina e serração que 
ocasionou, segundo Pedro 
Angelo, a desistência de al-
guns passeios. Entretanto, 
isso não atrapalhou a anima-
ção da família. “Chegamos a 
ir até o teleférico e ao lago, 
mas ficou impossível andar. 
Apesar disso, nossa filha, de 

13 anos, aproveitou muito, já 
que ver neblina e sentir tanto 
frio foi uma novidade”, afirma 
Pedro. O visitante sertanejo 
destacou ainda o vestuário e 
a culinária da cidade. “O pas-
seio é muito bom durante o 
dia, mas a noite é tão fria que 
parece coisa de cinema. As 
pessoas arrumadas, agasalha-
das. Nos restaurantes, uma 
grande procura por vinhos, 
além da oferta de chocolate 
quente. Em todas as lancho-
netes encontramos opções. O 
café orgânico de lá, inclusive, 
é delicioso, produzido na ci-
dade mesmo”, conta. 

SEmiárido

No inverno, alguns passeios acabam inviabilizados em função do tempo, dependendo do dia O teleférico, ponto turístico da cidade, ficou encoberto pela serração, embelezando a paisagem

Pedro Angelo, a esposa e a filha ficaram surpresos com tanto frio

A cidade, que tem o turismo como uma das suas principais atividades econômicas, explora o clima como um dos seus maiores atrativos
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Vendas em alta no Vale do São 
Francisco por conta do frio

A temperatura amena 
em Petrolina, no Vale do São 
Francisco, também faz com 
que o público busque se aque-
cer com jantares como fondue 
e o vinho, tradicionalmente 
produzido na região. “O mo-
vimento neste período do ano 
é excelente, cresce bastante. 
Sem falar que o Enoturismo 
vem crescendo muito nos últi-
mos meses. Desde o São João, 
até agora, mês de férias, a bus-

De acordo com a mete-
orologista Maria Aparecida 
Fernandes Ferreira, da Apac, 
no mês de julho, o Sertão 
pernambucano registra as 
menores temperaturas do 
ano. “Isso ocorre porque, 
nesse mês, o sol está mais 
deslocado para o Hemisfé-
rio Norte e a quantidade de 
radiação solar é menor no 
Hemisfério Sul”, explica a 
especialista. Neste período, 
a média climática da tempe-
ratura mínima no Sertão é de 
17,5°C e da temperatura má-
xima de 27,8°C. Neste ano, a 
temperatura mínima média 
é de 17,4ºC, bem próxima da 
climatologia. A temperatu-
ra máxima está em 24,8ºC, 
ou seja, três graus abaixo do 
normal climático. 

 A meteorologista explica 

ca pelo vinho tinto é grande. 
Com isso, as vendas nas lojas 
da vinícola estão altas”, de-
clara Adriana Arruda, gerente 
das lojas da Rio Sol, nas unida-
des do River Shopping (em Pe-
trolina) e do Juá Garden (em 
Juazeiro). O maior movimento 
na região fomenta ainda o seg-
mento de confecções, princi-
palmente produtos de inverno. 
É o que conclui a Câmara de 
Dirigentes Lojistas - CDL/Pe-

trolina após uma pesquisa rea-
lizada com empresários do se-
tor. “Petrolina é um polo mui-
to atrativo e o frio tem mexido 
com o comércio de confecções 
feminina, masculina e unissex. 
Desde o início de junho que há 
uma movimentação em bus-
ca de peças apropriadas para 
o frio. Para muitos lojistas, o 
frio foi um motivo a mais para 
vender”, declara o presidente 
da entidade, Manoel Vilmar. 

como se dá tanto frio na re-
gião. “Com a grande quanti-
dade de nuvens que está so-
bre o Sertão, as temperaturas 
máximas que ocorrem du-
rante o dia tendem a ser me-
nores, devido à diminuição 

da radiação solar. Já duran-
te a noite, as nuvens servem 
como um cobertor, evitando 
a perda de calor da superfície 
para o espaço, assim as tem-
peraturas não caem tanto”, 
detalha Maria Aparecida. 

Média climática mínima é de 17,5°C

SEmiárido
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A verdade sobre o ômega-3

O ômega-3 é um tipo de gordura “do bem” devido às 
ações promotoras de saúde. É considerado um ácido graxo 
essencial, ou seja, é fundamental para o funcionamento do 
organismo e que não somos capazes de produzir. Existem 3 
formas de ômega 3: ácido alfa linoleico (ALA), de origem ve-
getal, o ácido eicosapentanoico (EPA) e o decosahexaenoico 
(DHA), de origem animal.

O consumo de ômega 3 promove benefícios devido às 
suas propriedades antioxidante e anti-inflamatória: preven-
ção e tratamento de doenças cardiovasculares, modulação 
dos processos de inflamação e destoxificação, participação 
na imunomodulação e liberação de insulina, prevenção de 
câncer, melhora da força e resistência na atividade física. O 
seu papel está associado a melhora da doença inflamatória 
intestinal, depressão, Alzheimer, artrite, alergias e dislipide-
mias. Na gestação, o ômega-3 é responsável pelo desenvol-
vimento neuronal do bebê. Acredita-se que o ômega 3 tenha 
propriedades emagrecedoras, além de manter pele e cabelo 
hidratados e saudáveis.

Encontrado em peixes como salmão, arenque, atum, 
sardinha e bacalhau e também na linhaça, que deve ser tri-
turada antes do consumo e adicionada em iogurtes, frutas 
ou substituindo a farinha de mandioca. Infelizmente, essas 
fontes de ômega 3 parecem estar ficando escassas. Os peixes 
que consumimos hoje são criados em cativeiro e não se ali-
mentam de ômega 3 e a linhaça, nem todos gostam ou têm 
indicação. Portanto, a suplementação pode ser necessária, 
devendo conter uma boa quantidade de ômega-3 por porção, 
estar em embalagem que proteja da luz, ser livre de contami-
nação por metais pesados e ser enriquecido com vitamina E. 
Procure o seu nutricionista para saber como utilizar!

Temperatura estimula a procura por vinhos e confecções produzidos na região

No mês de julho, o Sertão pernambucano registra as menores temperaturas do ano
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Em colapso desde de-
zembro de 2016, a Barra-
gem de Brejinho, localizada 
no município de Triunfo, 
no Sertão do Pajeú, encheu 
com as chuvas dos últimos 
dias, recuperando o reser-
vatório com capacidade 
para armazenar 283 mil 
metros cúbicos. No último 
dia 24 de julho, a Compesa 
confirmou o sangramento 
da barragem, após um fi-
nal de semana com a maior 
precipitação de chuvas (75 
milímetros) registrada no 
município. A boa notícia 
agradou a população, já que 
a companhia teve condições 
de diminuir o rodízio de 
abastecimento de água na 
região. 

De acordo com o prefei-
to de Triunfo, João Batis-

Barragem de Brejinho enche e
rodízio de água é reduzido
A última vez que o reservatório sangrou foi em 2009. De lá para cá, o manancial passou 
por diversos períodos de colapso. Há expectativa por um ramal da Adutora do Pajeú

Vazão de Sobradinho é 
ampliada em agosto

ta, o inverno na cidade foi 
muito positivo com relação 
às chuvas, já que a última 
vez que a barragem de Bre-
jinho sangrou foi em 2009. 
De lá para cá, o manancial 
acumulou pouca água e pas-
sou por diversos períodos 
de colapso. “Isso está nos 
deixando muito feliz. Nesse 
ano, não teremos dificulda-
des na zona urbana nem na 
zona rural. Mas ainda esta-
mos na responsabilidade de 
continuar buscando outra 
solução, já com a autori-
zação do ministro da In-
tegração Nacional, Helder 
Barbalho, que é trazer um 
ramal da Adutora do Pajeú 
para Triunfo”, informa o 
gestor municipal. De acor-
do com a Compesa, o novo 
calendário de um dia com 

água e oito dias sem já está 
em vigor na cidade. No mês 
de junho, quando a barra-
gem começou a acumular 
água, o calendário era, em 
média, de um dia com água 
para 17 dias sem o abaste-
cimento. Segundo Luciano 
Freitas, gerente de Unidade 
de Negócios da Compesa, 
a companhia deverá admi-
nistrar o uso do manancial 
para assegurar que a água 
acumulada atenda a popu-
lação de Triunfo (cerca de 
oito mil pessoas na área 
urbana) até o próximo perí-
odo de chuvas, em 2018.”O 
tempo frio também favore-
ceu que o solo permaneces-
se encharcado, nas últimas 
semanas, o que contribuiu 
para a rápida recuperação 
do reservatório”, pontua.

Durante o mês de agosto, 
a defluência do reservatório 
de Sobradinho, na Bahia, de-
verá ser elevada de 600 m³ 
por segundo para 693 m³ por 
segundo. A alteração foi anun-
ciada no dia 31 de julho pelos 
técnicos do Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS), du-
rante uma reunião onde ocor-
reu avaliação das condições 
hidrológicas na bacia do rio 
São Francisco, promovida pela 
Agência Nacional de Águas 
(ANA) e transmitida por video-
conferência para os estados da 
bacia do Velho Chico.

De acordo com o Comitê 
da Bacia Hidrográfica do São 
Francisco (CBHSF), o objetivo 
da elevação da vazão é garan-
tir a manutenção do armaze-
namento em torno de 15% do 
volume útil em Itaparica até 
setembro e em 10% a partir de 
outubro. Esse patamar deve 
começar a vigorar no dia 07 de 
agosto e seguirá até o fim do 

mês. Enquanto isso, a deflu-
ência de Xingó, entre Alagoas 
e Sergipe, deverá permanecer 
em 600 m³/s, devendo ser re-
duzida para 550 m³/s a partir 
de setembro. Ainda durante a 
reunião, técnicos do Centro 
Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais 
(Cemaden) apresentaram as 
previsões e projeções para a 
bacia do São Francisco para 
os próximos dias. De acordo 
com Marcelo Seluchi, coor-
denador de operações, não há 
previsão de chuvas para a ba-
cia tão cedo, além de haver in-
dícios de uma forte estiagem 
nos próximos meses. Além 
disso, uma reunião agendada 
para o dia 07 de agosto bus-
cará realizar nova avaliação 
das condições hidrológicas 
da bacia do chamado rio da 
integração nacional, também 
transmitida por videoconfe-
reência para os estados da 
bacia.

Novo calendário de um dia com água e oito dias sem já está em vigor na cidade
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Comitê realiza reuniões de acompanhamento da condição hidrológica da bacia

Divulgação
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No mês em que se co-
memora o Dia do Advoga-
do, a Caixa de Assistência 
dos Advogados de Pernam-
buco, a Caape, promove 
uma intensa programação, 
incluindo evento no Ser-
tão do Estado. A grade de 
atividades tem início no 
dia 12 de agosto, com uma 
feira de convênios que vai 
reunir diversos produtos 
e serviços no piso L3 do 
Shopping Riomar, no Reci-
fe. No dia 18, o município 
de Arcoverde, no Moxotó, 
recebe o programa CAAPE 
Presente, na Subseccional 
da OAB. A ação itinerante 
visa expandir a oferta de 
benefícios para profissio-
nais do interior. 

Com representações nos 

municípios polo do Sertão, 
como Petrolina, Salgueiro, 
Serra Talhada, Araripina, 
Petrolândia e Arcoverde, 
a CAAPE atende ainda de-
mais profissionais de re-
giões vizinhas. “A gente 
nota, quando chega, con-
versando com advogados, 
que eles, agora, se sentem 
atendidos, realmente as-
sistidos. Havia, realmente, 
uma falha com os interio-
ranos”, destaca Bruno Bap-
tista, à frente da institui-
ção há cerca de um ano e 
meio. De acordo com ele, 
existem hoje 36 mil advo-
gados no Estado, destes, 
20 mil estão concentrados 
na capital pernambucana e 
05 mil no Sertão do Esta-
do. O Dia do Advogado foi 

Programação itinerante da Caape 
no Dia do Advogado em Arcoverde
Dos 36 mil advogados do Estado, destes, 20 mil estão concentrados na capital pernambucana e 
5 mil no Sertão. De olho nisso, a Caape intensificou o trabalho de interiorização da assistência

instituído em 11 de agosto 
de 1827, por decreto assi-
nado pelo imperador Dom 
Pedro I.

Há cerca de dois anos, a 
Caape, que tem cerca de 40 
anos de existência, iniciou 
um trabalho de interioriza-
ção da assistência aos ad-
vogados de Pernambuco. “A 
grande preocupação que a 
gente teve foi colocar como 
meta da gestão nos aproxi-
mar dos advogados do inte-
rior. O Sertão é importante 
por ser mais distante da 
nossa sede. Por isso temos 
que dar uma atenção espe-
cial. Temos que estar com 
olhos mais abertos, bus-
cando saber quais são as 
necessidades e também no 
que podemos ajudar. Pela 

distância, é aquele que pre-
cisa mais dessa assistência”, 
explica Bruno. A CAAPE in-
tensificou ações específicas, 
levando, aos advogados do 
interior, os mesmos benefí-
cios prestados aos advoga-
dos da Capital. “Esse ano, 
criamos o projeto CAAPE 
Presente, levando, ao mes-
mo tempo, as ações pra de-
terminadas subseccionais. 
Levamos oferta de plano 

de saúde, de previdência 
privada além da presença 
de conveniados, que dis-
tribuem brindes, serviços 
e até massagens. Levamos 
também campanhas de 
vacinação, a exemplo da 
imunização de H1N1, onde 
levamos 70% do nosso lote 
para o interior, já que sa-
bemos que os advogados da 
capital tem maior acesso”, 
afirma. 

Caape Presente faz parte de ação de interiorização da assistência aos advogados

Divulgação
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Triunfo nos smartphones em 
novo aplicativo para turistas

Em geral, viajantes bus-
cam pesquisar sobre seu 
destino antes de viajar. Po-
de-se procurar em guias im-
pressos, na internet, em re-
vistas e até tentar a opinião 
de amigos. Com o avanço 
da tecnologia, vários desti-
nos do mundo passaram a 
ser divulgados em aplicati-
vos para smartphones, que 
agregam todas as informa-
ções do local, o que facilita 
a vida do visitante. E Triun-
fo, conhecido como o Oásis 
do Sertão, acaba de ter sua 
estreia na plataforma, uma 
inovação que projeta ainda 
mais o município.

 Pela ferramenta, é pos-
sível conferir as atrações 
turísticas da cidade, além 
da programação cultural e 
serviços. A iniciativa conta 
ainda com informações de 
festas que integram o ca-
lendário de eventos, meios 
de hospedagem e opções 
gastronômicas. No caso dos 
serviços, ainda é possível 
conferir os telefones dos 
locais, de forma a facilitar 

a vida do turista. Para apa-
relhos Android, o aplicati-
vo está disponível no Google 
Play e, em equipamentos IOS, 
na Apple Store, ambos com 
o nome “Guia de Triunfo”.  
“Nós aproveitamos a ocasião 
da 53ª Festa do Estudante, no 
último dia 22 de julho, para 
lançar a plataforma. Nela, es-
tão inseridos todos os atrati-
vos de Triunfo, com detalhes 

Pela ferramenta, é possível conferir as atrações turísticas da cidade, além da programação cultu-
ral e serviços. Há ainda informações de festas, meios de hospedagem e opções gastronômicas

e contatos. No caso de bares 
e restaurantes, por exemplo, 
há indicações também de que 
tipo de comida será encontra-
da, bem como os horários de 
funcionamento. É um apli-
cativo bem completo para 
ajudar moradores e turistas 
a aproveitarem ainda mais o 
nosso Óasis do Sertão”, ex-
plica o secretário de Turismo, 
Nilton Madureira.  

Oferta do voo de Recife 
para Jeri será ampliada

Para os pernambucanos 
que buscam destinos turís-
ticos fora do Estado, como 
praias do Nordeste, já é pos-
sível embarcar no voo direto 
entre Recife e Jericoacoara, 
vilarejo no litoral do Ceará.  
Desde o dia 28 de julho, a ae-
ronave com destino a terras 
cearenses está operando a 
pleno vapor.

Até o dia 11 deste mês,  o 
voo em direção ao destino ce-
arense será  oferecido às sex-
tas e aos domingos. Após essa 
data, a oferta será ampliada 
também para quartas e sá-
bados. O tempo estimado de 
voo, da companhia Azul Li-
nhas Aéreas, é de aproxima-

damente uma hora. A partida 
da capital pernambucana é 
realizada às 13h11 com che-
gada prevista para as 14h40 
em Jericoacoara. O retorno 
do voo para o Recife acontece 
sempre às 15h10, chegando ao 
Aeroporto Internacional do 
Recife/Guararapes - Gilber-
to Freyre às 16h46. Segundo 
a companhia aérea, o plane-
jamento é colocar o Recife 
como ponto de conexão entre 
Jericoacoara e cidades como 
Belo Horizonte, Porto Alegre e 
Curitiba. Além disso, em agos-
to, o Aeroporto de Viracopos, 
em São Paulo, também passa a 
ter voos diretos para o destino 
cearense.

turiSmo

A novidade está disponível para aparelhos Android e IOS

Vilarejo no litoral cearense atrai quem deseja descansar com sol e água fresca

Reprodução Internet
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A primeira dama Itamara Torres e o prefeito Wilker Torres la-
deando cantora Solange Almeida na 28º Festa do Interior de 
Casa Nova/BA.

Lara Secchi e Miguel Coelho, ladeados pelos respectivos pais, 
Thais e Gilberto Secchi, bem como, Adriana e Fernando Bezerra 
Coelho.

Este colunista com a honra de participar da noite de autógrafos do 
livro '40 Anos No Ar - A Jornada de um repórter pelos cinco Conti-
nentes' do repórter da Rede Globo Francisco José em Petrolina/PE.

O presidente do Rotary Clube Petrolina Norte José Carlos 
Mariano Pereira com integrante Fábio Lista na entrega do che-
que para D. Patricia Coelho representante da Apae Petrolina 
após a realização 7º Forró da Apae. 

O prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, esposa Lara Secchi no 
dia do 'sim'. O celebrante Padre Adilson Simões na Igreja Cate-
dral do Sagrado Coração de Jesus em Petrolina/PE.

Seresteiros Érica Coelho Gonzaga, Luiz Gonzaga Neto 'Lula de Moço', 
Luiz Henrique Coelho e Lindinalva Coelho na 18ª Serenata da Recor-
dação em Santa Maria da Boa Vista/PE.

***

***

***

***

Os artistas Iyá Illu, Ceumar, 
Sandra de Sá, Isaar, Camila 
Yasmine, As Bahias e a Co-
zinha Mineira, a exibição do 
filme 'Divinas Divas' da di-
retora/atriz Leandra Leal, a 
performance Jane di Castro 
são atrações do maior festi-
val de artes do Vale do São 
Francisco que acontecerá de 
1º a 12 de agosto.

O cantor carioca Jorge Ver-
cilo se apresentará no dia 
14 de outubro no Centro de 
Cultura João Gilberto em 
Juazeiro/BA.

Com o tema: “Delícias no 
Bicentenário – uma festa de 
dar água na boca” será em 
26 e 27 de agosto, a comu-
nidade de Caboclo em Afrâ-
nio/PE.

O circo do ator global Mar-
cos Frota, aportará pela 2ª 
vez em Petrolina/PE e es-
treia será em 04 de agosto, 
em Petrolina/PE.

Título do lançamento do CD 
do juazeirense Antonio Car-
los Tatau, está disponibiliza-
do nas plataformas digitais: 
deezer, iTunes e spotify para 
todo Brasil e mundo. Sucesso 
a este grande artista! 

'13º Aldeia do Velho Chico'

'Notícia Exclusiva'

'13ª Festa do Tamarindo' 

'Marcos Frota Circo Show'

'A Lida dos Anos'
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cultura

Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende

Pernambuco 
Esportes

Conhecido como o Oásis do 
Sertão, o município de Triunfo 
realizou, este ano, a 59ª edição 
sua tradicional Festa dos Estu-
dantes. O evento jovem movi-
mentou a cidade entre os dias 23 
e 29 de julho no Pátio de Even-
tos Maestro Madureira. Pela 
programação, diversas atrações 
musicais, culturais e ainda ativi-
dades esportivas. O homenagea-
do deste ano foi Nelson Triunfo, 
artista nascido na cidade que foi 
precursor do Hip Hop no Brasil. 

Nilton Madureira, secretário 
de Turismo da cidade, realçou 
a grande participação da popu-
lação e de turistas. “Triunfo já 
estava repleta de turistas e com 
a aproximação da 59ª Festa dos 
Estudantes o movimento cres-
ceu ainda mais”, afirma. Entre 
as atrações que animaram a fes-
ta, o músico Frejat, que atraiu 

mais de 10 mil pessoas ao palco 
principal no Pátio de Eventos 
Maestro Madureira. Os grupos 
Radiola Serra Alta, Santa Dose, 
além da cantora Márcia Felipe 
também animaram a festa. O en-
cerramento do evento, no dia 29, 
contou com show de Alceu Va-
lença e atrações regionais.  Além 
de atrações artísticas, o evento 
reuniu ainda programações de 
esportes, exposições, apresen-
tações culturais e oficinas.

 Para o prefeito João Batis-
ta, a promoção da festa é uma 
maneira de resgatar as tradi-
ções da região. “É um verdadei-
ro festival, com uma programa-
ção cultural rica para agradar 
a todos os públicos. A progra-
mação também conta com ofi-
cinas, teatro, música, dança e 
cortejos na rua, além do Pri-
meiro Salão de Artes do Pajeú. 

Com isso, estamos fortalecen-
do a Festa dos Estudantes e 
resgatando a sua época áurea”, 
acrescenta. O primeiro Salão 
de Artes do Pajeú foi idealiza-
do para divulgar o trabalho dos 
artistas plásticos da região, que 
tiveram peças expostas duran-
te a festa na quadra Irmã Elisa-
beth. 

Homenageado 
Nelson Triunfo (Nelson 

Gonçalves Campos Filho) é 
um dançarino de breaking e 
ativista social brasileiro, que 
ganhou notoriedade como um 
dos precursores da cultura do 
hip-hop no Brasil. Nascido no 
Sítio Caldeirão, Triunfo, no 
ano de 1954, Nelson se destaca 
ainda como um dos principais 
dançarinos de soul e breaking 
do País. 

Temporada de Inverno tem 
Festival de Cinema em Triunfo

Música, teatro e artes na Festa dos Estudantes

Serão exibidos 35 filmes nas mostras competitivas, com produções de nove 
estados brasileiros que vão disputar prêmios no valor de R$ 24 mil reais

De 07 a 12 de agosto, Triun-
fo sediará a 10ª edição do Fes-
tival de Cinema do município, 
localizado a cerca de 400 km da 
Capital pernambucana. O even-
to cultural, realizado através da 
Secretaria de Cultura de Per-
nambuco e da Fundarpe, acon-
tecerá no Cine Theatro Gua-
rany. De acordo com a Fundar-
pe, serão exibidos 35 filmes nas 
mostras competitivas, com pro-
duções de nove estados brasilei-
ros que vão disputar prêmios no 
valor de R$ 24 mil reais. 

O festival contará com seis 
filmes na mostra Curta-metra-
gem dos Sertões, oito na Curta-
-metragem Pernambucano, sete 
na Curta-metragem Infanto-Ju-
venil, nove na Curta-metragem 
Nacional e cinco na Longa-
-metragem Nacional. Ainda 
de acordo com informações da 
Fundarpe, além do polo princi-
pal, o Cine Theatro Guarany, o 
evento terá exibições itineran-
tes nas cidades de Afogados da 
Ingazeira e Serra Talhada, além 
de oficinas, mostras especiais e 
debates que deverão ser divul-

gados em breve. De acordo com 
o prefeito do município, João 
Batista, a expectativa pelo início 
do festival é grande. “A tempo-
rada de inverno em Triunfo é de 
grande efervescência cultural. 
O Festival de Inverno se desta-
ca por ser um evento bastante 
diferenciado, e, por isso, conta 
com um público mais seleto. 

Com uma programação rica 
como a deste ano, acredito que 
essa edição do festival será um 
sucesso”, avalia Batista. O ges-
tor sertanejo acrescenta ainda a 
existência de hotéis e pousadas, 
além de hospedarias domicilia-
res, disponíveis para receber tu-
ristas e aficionados por cinema 
durante o período do festival. 

Jogão entre Botafogo e São Paulo. 
Sport entra no G6. Náutico cada vez 

mais rebaixado
A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada pelo 

grande jogo realizado no sábado. O Botafogo, um dos times 
mais organizados atualmente no Brasil, mesmo com uma fo-
lha salarial muito aquém dos outros grandes clubes brasileiros, 
enfrentou o São Paulo (15º), que não vive uma boa fase, no es-
tádio Nilton Santos. O jogo foi intenso, duas viradas, grandes 
lances, e no fim, o Tricolor Paulista virou, em 9 minutos, um re-
sultado que estava 3x1 para 4x3. Uma vitória importante para 
um time que estava à beira do caos e desastroso para o time da 
Estrela Solitária que buscava uma reabilitação no brasileirão. 
Porém, é bom lembrar que o Alvinegro participa de três com-
petições desgastantes. Sendo, semifinalista na Copa do Brasil, 
disputando uma vaga para as quartas de finais da Libertadores 
e em 7º no Campeonato Brasileiro.

O Sport, neste domingo, conseguiu uma grande vitória fora 
de casa contra o Bahia (14º). Mesmo com desfalques o Leão 
venceu e assumiu a 6ª posição da competição. O placar de 3x1 
mostrou a força do time rubro negro comandado por Vanderlei 
Luxemburgo. Os gols foram marcados por Everton Felipe, aos 
18 minutos do 1º tempo, o Bahia empatou aos 13 do 2º tempo, 
Rodrigão, o Sport virou com Ronaldo Alves aos 20 minutos e 
Lenis decretou a vitória aos 46. O próximo jogo do Sport será 
contra o Fluminense na Ilha do Retiro (porém, devido à fatali-
dade ocorrida com o filho mais novo do técnico do Fluminense, 
não há certeza de que esse jogo ocorra na próxima rodada).

Santa Cruz e Náutico continuam com seus embates e pro-
blemas mais agravados na Série B. O Timbu, pelo caminhar dos 
jogos, cada vez mais matematicamente rebaixado e o Tricolor 
permanecendo no meio da tabela, sem grandes pretensões 
no campeonato. Os dois perderam seus últimos confrontos. 
O Santa Cruz (13º) sofreu um atropelamento em Curitiba. O 
jogo contra o Paraná (10º) foi vergonhoso e perdeu por 4x0. O 
Náutico (20º), mais uma vez, perdeu em casa para o Criciúma 
(7º) por 1x2 e segue em último, isolado, na classificação. Na 
próxima rodada o Tricolor pegará o Paysandu (16º) na Arena 
de Pernambuco e o Náutico irá enfrentar o Vila Nova (2º), no 
Serra Dourada.
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Edíficio histórico e simbolo da cinematografia pernambucana será palco do evento
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MEC investe R$ 4,9 milhões em 
quadras do IF Sertão-PE

Inscrições prorrogadas na Univasf

Com a construção dos equipamentos, todos os campi terão um espaço para práticas esportivas. 
A previsão é de que em um ano e meio as unidades já estejam com suas quadras finalizadas

As unidades do campi do 
Instituto Federal do Sertão (IF 
Sertão-PE) localizadas em Flo-
resta, Salgueiro e Ouricuri, rece-
berão investimentos da ordem 
de R$ 4,9 milhões do Ministério 
da Educação. Os recursos serão 
destinados à construção de três 
quadras poliesportivas. O anúncio 
foi feito pelo Ministro Mendonça 
Filho no dia 21 de julho e, no dia 
30 de julho, foi assinada a autori-
zação para dar início ao processo 
de licitação. Com a construção dos 
equipamentos, todos os campi 
do IF Sertão-PE terão um espaço 
para práticas esportivas. De acor-
do com o IF Sertão-PE, a previsão 
é que em um ano e meio as unida-
des já estejam com suas quadras 
finalizadas. "Temos conseguido 
avançar significativamente em in-
fraestrutura, mas isso só está sen-
do possível em virtude do trabalho 

conjunto da reitoria e dos campi, 
além do empenho de vários ser-
vidores com a nossa instituição", 
declara a reitora Leopoldina Ve-
ras.

 Para Josenildo Forte, diretor 
do campus Salgueiro, essa é uma 
grande conquista para a institui-
ção. "A construção da quadra po-

Educação

A Universidade Federal do 
Vale do São Francisco (Univasf) 
prorrogou, até dia 13 de agosto, 
as inscrições do processo seletivo 
para os cursos de Administração 
Pública e Licenciatura em Edu-
cação Física. Ao todo, são 480 
vagas, 300 para o curso de Li-
cenciatura em Educação Física 
e 180 para o de Bacharelado em 
Administração Pública. A opor-
tunidade está sendo ofertada por 
meio da Secretaria de Educação à 
Distância (SEaD).
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Rua Deputado Argemiro Pereira de Menezes -  1791, 
Quadra k - lote 14-15- 16 Lot. Poço da Cruz - Cachoeira, Serra Talhada. 

Fone: 97 3831 4324   |  87 9.9660 0490

 De acordo com a Univasf, as 
inscrições são realizadas exclu-
sivamente pelo site http://www.
sead.univasf.edu.br/processose-
letivo e a taxa de inscrição custa 
R$ 80,00. O resultado do proces-
so seletivo está previsto para ser 
divulgado até o dia 30 deste mês. 
Já as matriculas deverão ser rea-
lizadas entre 11 e 13 de setembro 
no polo presencial escolhido pelo 
candidato. Uma aula inaugural 
será marcada e divulgada em 
breve. 

liesportiva é há muito aguardada 
por todos, pois ela preenche uma 
lacuna que sempre tivemos no 
que diz respeito à infraestrutura, 
ao mesmo tempo em que pro-
porciona aos alunos e servidores 
uma área para práticas esportivas 
e lazer que não existe no nosso 
campus", avaliou.

Divulgação

Mendonça Filho anunciou recursos e assinou autorização para iniciar licitação

O resultado do processo seletivo está previsto para ser divulgado até o dia 30 deste mês
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