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Serra Talhada não foi contemplada no 
roteiro e Luciano Duque embarcou para 
o México, onde recebeu premiação.

Impactos das alterações nos 
mais de 100 artigos da CLT se-
rão tema de oficina na Unida-
de da Fiepe de Petrolina.

Cidade lidera ranking do Índice Firjan de Gestão Fis-
cal 2017, que avalia a administração e gestão de re-
cursos das prefeituras. Dos 4.544 municípios do País, 
se posiciona como 151º.

O Palco Cultura Viva movimenta Serra Talhada 
até o dia 8. Encerramento terá show da cantora 
Joana numa grande noite religiosa.

Johanna Aquino, que mora
em Petrolina, representa Per-
nambuco no reality show do SBT.

São do Sertão melhores índices da Educação
Teve premiação, no Palácio das Princesas, das cidades que se destacaram no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernam-
buco (Idepe). Os dados, referente ao ano de 2016, trouxeram à tona um detalhe: a maioria dos municípios que figuram com as melhores 
notas são sertanejos. Na rede estadual, por exemplo, o pódio tem: Flores (1º lugar com nota 6,23), São José do Egito (2º lugar com nota 
6,13) e Quixaba (3º lugar com nota 6,10), todas na categoria anos finais do ensino fundamental. Educação > Pág. 6
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Alyne Pinheiro 
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Existem comemora-
ções e homenagens 

que têm o poder da lon-
gevidade e são fomentadoras 
culturais de um  povo. Realiza-
da todos os anos durante o mês 
de setembro, a festa realizada 
em homenagem à padroeira 
do município de Serra Talhada 
(PE), Nossa Senhora da Penha, 
é um exemplo vivo dessa cultu-
ra.   Conhecida como: Festa de 
Setembro, o evento é realizado 
há 227 anos e incrementa o 
movimento da cidade durante 
os dias de sua realização so-
bre  todos os aspectos, social, 
político, econômico, cultural  
e financeiro.  Isso,   pelo poder 
do evento em aglutinar pesso-
as da própria  região,  de outros 
estados e  até do exterior do 
país. Dentre outros,  são famí-
lias   que nessa época do ano 
aproveitam o momento para 
recepcionar  parentes e ami-
gos que vivem distantes.  Este 
ano a festa teve início no dia 
28 de agosto e vai se estender 
até o dia 08 de setembro.  São 
12 dias de muita festa e alegria 
que encantam a cidade. Para 
dignificar o Sertão pernam-
bucano, leiam na página de 
economia que  o município de 
Triunfo é 1º lugar em  modelo 
de gestão fiscal no estado e o 
151º entre os 4.544 municípios 
do país. A reforma trabalhista 
é pauta da (Fiepe)  Federação 
das Industrias de Pernambu-
co, em Petrolina. A instituição 
estará promovendo no dia 13 
de setembro das 8 às 17 horas, 
uma oficina  no Centro de Con-
venções Senador Nilo Coelho,   
para discutir as novas regras 
da reforma trabalhista, ava-
liar e esclarecer  os principais 
impactos trazidos por ela. O 
Centro de Convenções de Per-
nambuco se prepara para rece-
ber a 12ª edição da Supermix 
realizada pela Aspa Associação 
Pernambucana de Atacadistas 
e Distribuidores que este ano 
será realizada entre os dias 27 a 
29 de setembro e  contará com 
muitas inovações, Ao todo, 
serão mais de cem estandes 
distribuídos pelos 11 mil m² 
do Centro de Convenções. Seja 
Bem Vindo, Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS A MADRASTA NATUREZA EM DOIS IRMÃOS...

O que imorta-
lizou o filme O 

Planeta dos Ma-
cacos (1968) e 

que agora (2017) é reedita-
do, não foram os figurantes 
realisticamente fantasia-
dos, mas o choque de uma 
cultura às avessas quando 
os humanos é que ficavam 
em jaulas, ou eram usados 
como cobaias, ante a neces-
sidade daquela civilização 
conseguir entender os há-
bitos e os costumes de cria-
turas tão diferentes e, por 
isto mesmo, curiosas. Elas 
serviam, assim, de atração 
para os filhotes pré-históri-

cos dos nossos antepassados, 
os quais, tendo uma segunda 
chance evolutiva, tomaram 
uma trilha diferente. A nossa 
civilização, dita normal, faz a 
mesma coisa com os animais 
e não nos escandalizamos. 
Tudo em nome da ciência 
e para o bem de todos. Em 
nome da diversão, levamos 
as nossas crias aos zoológicos 
para ver animais estressa-
dos, em ambientes totalmen-
te estranhos ao seu habitat. 
E, para atestar a validade do 
mau agouro do desastre pró-
ximo, colocam nas jaulas pla-
cas amarelas com a indicação 
de espécie em extinção, ou 

placas vermelhas quando já 
extinta. Informações inúteis 
para uma população que passa 
indiferente diante daquele que 
deve ser o último exemplar de 
uma criatura que já teve seu 
lugar ao sol. Presos em jaulas 
escuras só lhes resta mendi-
gar comida aos visitantes ou 
aguardar o tratador. Que po-
bre história estamos passan-
do às próximas gerações. Não 
tive coragem de dizer ao meu 
neto, ao leva-lo ao zoológico, 
que aqueles eram animais já 
mortos. Menti-lhe dizendo-
-os “bonecos” dos bichos e não 
restos mortais de uma criatura 
que nunca mais será vista em 

movimento. E escrevo meio 
que comovido, sob dois 
sentimentos; um da culpa e 
outro da total incapacidade 
de uma eventual solução. 
Tenho certeza que estes são 
os mesmos sentimentos de 
todos os que se recusam a ir 
ao principal parque do nosso 
Recife – o de Dois Irmãos. Ou 
seja, culpa e impotência, in-
capazes que somos de sugerir 
alternativas para melhor cui-
dar e preservar esses nossos 
súditos, já que somos os Reis 
da Criação e Homo Sapiens.

José Artur Paes
 jartur1205@gmail.com
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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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A VI Semana do Bebê, pro-
movida pela Prefeitura de Arco-
verde, já tem data confirmada 
para este ano: será entre os dias 
15 e 28 de outubro. De acordo 
com a gestão municipal, tam-
bém será realizada, em paralelo, 
a V Semana Mãe Coruja Cuidan-
do da Criança. Realizada desde 
2012, a Semana do Bebê tem 

Até o dia 08 de setembro, 
a faculdade Uninassau Pe-
trolina está com inscrições 
abertas para bolsa de estudo 
100% pelo ProUni Municipal. 
Neste semestre, são oferecidas 
oito vagas distribuídas entre 
os cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Gestão 
Comercial e Segurança no 

A Associação Pernambu-
cana de Atacadistas e Dis-
tribuidores (Aspa) será co-
mandada por mais três anos 
(triênio 2018-2020) pelo 
empresário José Luiz Torres, 
que foi reeleito presidente 
da entidade no último dia 
21 de agosto, por aclamação, 
visto que a eleição teve cha-

Corrigindo informação equivo-
cada da edição 166, referente 
à matéria sobre o Centenário 
de Nazaré do Pico, distrito de 
Floresta, registramos que o 
prefeito do município é Ricardo 
Ferraz e não Luciano Duque. 
Ferraz, inclusive, foi o grande 
incentivador e patrocinador do 
evento, através da prefeitura 

objetivo de desenvolver ações 
para melhorar os serviços pú-
blicos direcionados aos peque-
nos cidadãos, aliando parcerias 
realizadas entre o município e a 
sociedade civil. A prefeita Mada-
lena Brito frisa a importância de 
políticas públicas para a primeira 
infância, visando a assegurar os 
direitos dos bebês.

Trabalho. Para se inscrever, 
o candidato deve se dirigir ao 
Setor de Programa Estudantil, 
localizado na Central de Aten-
dimento do Aluno, na Aveni-
da Clementino Coelho, 714, 
Bairro Atrás da Banca. No link 
www.uninassau.edu.br é pos-
sível conferir mais informa-
ções e edital. 

pa única. No segundo man-
dato consecutivo, José Luiz 
destaca o relevante papel da 
instituição na promoção do 
crescimento econômico do 
Estado e também no cumpri-
mento da função social, ao 
abastecer milhares de pon-
tos de vendas nos locais mais 
distantes.

municipal. O pequeno distri-
to, distante cerca de 42 km da 
sede, foi fundado por Domin-
gos Soriano de Souza, João de 
Sousa Nogueira, conhecido 
como João Flor, e Antônio do 
"Campo Alegre". Também fi-
zeram parte da construção da 
história local, os Irmãos Flor: 
Manuel, Odilon e Euclides.

Errata - Correção referente à matéria da 
edição 166

Semana do Bebê
Evento realça políticas públicas para os pequenos

Uninassau
Inscrições abertas para bolsa 100% pelo ProUni

Por aclamação
José Luiz Torres foi reeleito presidente da Aspa
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Política

Ouricuri, no Araripe, foi cidade 
contemplada na caravana de Lula
“Se o PT e os partidos aliados quiserem que eu seja candidato, eu serei candidato, vou ganhar 
as eleições e vou consertar esse País”, cravou Lula, ao discursar no Sertão pernambucano

No Sertão do Araripe, 
em Ouricuri, centenas de 
pessoas foram atraídas para 
a Caravana Lula Pelo Brasil, 
realizado na Praça Volun-
tários da Pátria. O ex-pre-
sidente passou pelo Sertão 
pernambucano ao retornar 
do Ceará, no último dia 31 
de agosto, com destino ao 
Piauí. O petista também vi-
sitou o município de Exu, ci-
dade natal de Luiz Gongaza 
e conheceu as instalações do 
Museu do Gonzagão. Lá, ele 
prometeu retornar no dia 13 
de dezembro, para partici-
par da Festa do Sanfoneiro 
do município.  

Em Ouricuri, o líder pe-
tista participou do ato “Pelo 

Semiárido, pelos direitos e 
por Lula”. Durante um lon-
go discurso, abordou temas 
como a queda da ex-presi-
dente Dilma Rousseff, as 
ações do Governo do PT no 
País e a Operação Lava Jato. 
Em suas falas, o tom elei-
toral foi impresso em mo-
mentos distintos. “Eles têm 
como objetivo evitar que o 
Lula possa ser candidato a 
presidente, e por isso estão 
com processos contra mim”, 
provocou. E ainda deu ênfa-
se ao projeto presidencial, 
reforçando sua disposição.

“Se o PT e os partidos 
aliados quiserem que eu seja 
candidato, eu serei candida-
to, vou ganhar as eleições 
e vou consertar esse País”, 

cravou Lula. O prefeito de 
Ouricuri, Ricardo Ramos 
(PSDB), declarou gratidão 
a Lula por ações que bene-
ficiam a população do mu-
nicípio, apesar de filiado ao 
PSDB, adversário ferrenho 
do PT no plano nacional. 
“Estamos vivendo um dia 
muito especial e histórico, 
onde estamos recebendo a 
presença ilustre do maior 
mito brasileiro e do nordes-
te, Lula. Ouricuri lhe recebe 
de coração aberto e cheio de 
carinho”, declarou Ramos. 

Presidente estadual do 
PT, Bruno Ribeiro, que 
acompanhou a agenda do 
ex-presidente no Estado, 
ressaltou mudanças em 
Pernambuco, relativas ao 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

período em que Lula esteve 
à frente do Planalto. Citou a 
Refinaria, o Estaleiro, a Fá-
brica da Fiat, a Hemobrás, a 
Transnordestina e a Trans-
posição do Rio São Fran-
cisco. A primeira fase da 
Caravana teve início no dia 
17 de agosto em Salvador e 
o encerramento ficou para o 

dia 5 de setembro, no Mara-
nhão. A iniciativa busca dar 
visibilidade à candidatura 
do ex-presidente rumo a 
2018, entretanto, o projeto 
presidencial pode ser impe-
dido de acontecer caso seja 
mantida a condenação de 
Lula pela Operação Lava Jato 
em segunda instância. 

Ricardo Stuckert

Em Ouricuri, Lula prometeu retornar em dezembro ao Araripe, para Exu
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Política

Cais do Sertão tratado como xodó pelo 
petista em sua visita a Pernambuco

"Fomos preteridos", lamenta Duque sobre agenda

Um pedaço da cultura ser-
taneja, exposta à beira do mar, 
o Museu Cais do Sertão recebeu 
a visita do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva que, em seu 
périplo pelo Nordeste, batizado 
de “Lula Pelo Brasil”, passou três 
dias na capital pernambucana, de 
24 a 26 de agosto. 

No equipamento turístico, 
Lula assistiu a documentários, 
além de vídeos sobre a história do 
Sertão e de Luiz Gonzaga. Vestiu 
a tradicional indumentária do 
sertanejo: o gibão e o chapéu de 
couro. Antes de encerrar a visita, 

o ex-presidente tocou instrumen-
tos de forró e cumprimentou fun-
cionários do museu e pessoas que 
foram ao local para vê-lo. “Visitar 
o museu Luiz Gonzaga simboliza 
a ascensão do nordestino no sul 
do país. Ele (Luiz Gonzaga) é uma 
figura que tem que ser conhecida, 
principalmente, pela juventude 
(jovens de hoje)”, disse o ex-pre-
sidente na ocasião. O Museu foi 
inaugurado por Eduardo Cam-
pos em 2014, quando Lula e ele já 
estavam politicamente distantes. 
A data inicial de inauguração se-
ria 2012, quando a presidente da 

República já era Dilma Rousseff, 
mas adiamentos se sucederam. 
Lula, no entanto, é grande entu-
siasta do equipamento. Ainda no 
Recife, o ex-presidente participou 
de um ato com médicos e gesto-
res do programa Mais Médicos 
no dia 24. Já no segundo dia, 
um evento em Ipojuca marcou 
o ato em prol dos trabalhadores 
da indústria petrolífera e naval. 
Retornando ao Recife, o partido 
convocou a população para um 
“ato pela democracia, pelos direi-
tos e por Lula”, realizado no Pátio 
do Carmo. 

Vestindo a tradicional indumentária do sertanejo, o gibão e o chapéu de couro, 
Lula assistiu a documentários sobre a história do Sertão e de Luiz Gonzaga

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

Serra Talhada, no Sertão do 
Pajeú, maior cidade do Estado 
administrada pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT), chegou a 
ser cotada para receber a Ca-
ravana de Lula pelo Nordeste. 
A expectativa pela vinda do ex-
-presidente acabou frustrada, 
diante da notícia de que a úni-
ca cidade sertaneja a receber o 
evento promovido pelo partido 
seria Ouricuri, no Araripe.

 Prefeito de Serra Talhada, 
Luciano Duque aguardava uma 
visita do ex-presidente. A expec-
tativa fora ampliada porque, du-
rante evento em Brasília no mês 
de junho, Lula chegou a pergun-
tar a Duque quando seria convi-
dado para ir a Serra Talhada.

 "A gente esperava a vinda 
dele. Serra Talhada é um muni-
cípio, que tem a maior prefeitura 

do partido. Fomos preteridos", 
avalia Luciano. Na esteira da 
insatisfação, Duque seguiu para 
uma agenda internacional e 
não marcou presença no evento 
petista. "Não fui, pois estive no 
México. Não teria como acom-
panhar absolutamente nada. Foi 
uma coincidência que, de certa 
forma, foi até melhor", destaca.

 Apesar do revés, Duque tem 
motivos para comemorar. Em-
barcou rumo ao México, no dia 
23, para receber uma premia-
ção internacional, na XI Cúpula 
Hemisférica de Prefeitos, pela 
Confederação Latina de Cida-
des, Municípios e Associações 
Municipalistas (FLACMA). 
Serra Talhada recebeu o Prê-
mio Latino-americano ao Bom 
Governo Municipal, na Cate-
goria Município Transparente. 

O evento ocorreu na cidade de 
Pachuca, em Hidalgo, distante 
cerca de 480 km da capital, Aca-
pulco.

 De acordo com Duque, en-
tre os fatores que influenciaram 
na indicação de Serra Talhada, 
destaca-se a nota máxima alcan-
çada em transparência pública, 
em 2015 e 2017, junto à Esca-
la Brasil Transparente (EBT), 
divulgada pelo Ministério da 
Transparência, Fiscalização e 
Controladoria-Geral da União 
(CGU). "Desde o início da ges-
tão, nós criamos um núcleo de 
tecnologia da informação junto 
com a Controladoria e a Secre-
taria de Planejamento. Essa 
premiação mostra o trabalho de 
toda essa equipe do governo e 
do povo, que tem o crédito dessa 
conquista", declara Luciano.
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Lula atraiu militantes para acompanhar agenda na capital que passou também pelo pátio do Carmo, Ipojuca e Brasília Teimosa

A devolução de valores pagos
na rescisão de contratos imobiliários

Quem atua na esfera do Direito Imobiliário constantemente 
se depara com problemas envolvendo a devolução de valores, 
por parte dos vendedores aos compradores, principalmente 
quando estes últimos desistem da contratação, normalmente 
por impossibilidade financeira decorrente dos momentos de 
crise econômica.

É preciso ficar claro que os compradores, mesmo dando 
causa ao desfazimento do negócio de compra e venda de imó-
vel, ainda assim possuem o direito de ver ressarcidos os valores 
que pagaram, sendo justo apenas que lhes seja abatida uma 
multa. Além disso, acaso o imóvel já tenha sido efetivamente 
entregue aos compradores, deverão eles pagar aos vendedores 
pelo uso do bem - como se fosse uma espécie de “aluguel” - o 
que se chama de taxa de “fruição”.

Mas, em regra, o problema reside exatamente no valor da 
multa que dever-se-ia aplicar aos compradores pelos vendedo-
res.

Não raramente os vendedores estipulam cláusulas de perda 
total dos valores pagos ou, então, de retenção de grande parte 
destas quantias - muitas vezes de 30% (trinta por cento), 40% 
quarenta por cento, 50% (cinquenta por cento) e até vezes mais 
- o que não se justifica, já que significar-se-ia um enriqueci-
mento ilícito dos vendedores às custas de um empobrecimento 
desarrazoado dos compradores, o que se pode admitir em nos-
so ordenamento jurídico, pelo menos do ponto de vista legal.

Atento a estas questões, o nosso Poder Judiciário vem tu-
telando o direito dos compradores nestes casos, anulando as 
cláusulas contratuais desproporcionais, trazendo equilíbrio às 
relações contratuais imobiliárias, de parte a parte. As multas 
gigantescas e abusivas, são em regra anuladas e os comprado-
res acabam tendo por abatido o percentual entre 5% (cinco por 
cento) a 10% (dez por cento) dos valores pagos a título de mul-
ta. E não mais que isso.

E quando os vendedores são empresas que exploram o 
ramo de imóveis, como por exemplo as construtoras e incorpo-
radoras, nestes casos os compradores ainda têm direito à apli-
cação de todas as normas protecionistas do Código de Defesa 
do Consumidor, robustecendo ainda mais o arcabouço jurídico 
em seu favor.

Diferentemente é a Comissão de Corretagem que, apesar 
de ser inicialmente de responsabilidade dos vendedores, pode 
ser repassada aos compradores, por meio da estipulação de ex-
pressa cláusula contratual neste sentido. 

Em se tratando de construtoras e incorporadoras, além de 
necessitar de prévia estipulação contratual para haver o repas-
se de tal Comissão de Corretagem aos compradores, deverá 
haver também, expressamente, no Contrato, o destaque do va-
lor da Comissão que está sendo repassada, pois, em não sendo 
assim, são os vendedores que deverão arcar com tais quantias.

Por fim, a cobrança por parte dos vendedores aos compra-
dores da chamada da Taxa de Assessoria Técnico-Imobiliária é 
completamente ilegal e indevida, mesmo que conste taxativa-
mente no Contrato imobiliário.
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artigo

Após a promulgação da lei 
denominada “Lei Anticorrup-
ção – 12.846/2013”, desvelou-
-se no âmbito jurídico nacional 
um instituto já consagrado em 
diversos países da Europa (Ex. 
Espanha) e Estados Unidos, 
denominado de Compliance 
ou Cumplimiento, em especí-
fico no cerne jurídico penal de 
Criminal Compliance.

Culturalmente as pessoas 
jurídicas (empresas) buscam 
suporte jurídico após serem 
demandas judicialmente, ou 
seja, apenas se voltam ao pro-
fissional do Direito após fi-
gurarem como Réu (penal), 
Reclamada (trabalhista) ou 
Impetrada (Tributário) etc., 
agindo assim, aquele profissio-
nal, como agente na frente de 
defesa em um cenário de natu-
reza REPRESSIVA. Pois bem. 
Agora, com a figura do Crimi-

Criminal Compliance: Prevenção para as Empresas
George Magalhães - Pós-doutorando, Doutor em Direito Penal Econômico, Especialista em Direito Penal e Processo Penal

nal Compliance as empresas po-
dem ter um profissional que atue 
além da parte REPRESSIVA, na 
parte mais importante da ati-
vidade econômica de qualquer 
empresário, que é o ambiente de 
PREVENÇÃO, ou seja, agir para 
se evitar problemas futuros.

Podemos citar como ativi-
dade do Criminal Compliance, 
a verificação ao atendimento 
das normas e legislações penais 
por parte da empresa, funcio-
nários e gestores (Presidente, 
Direção, Gerência etc.), em ação 
preventiva, para uma verificação 
profiláxica visando-se incidir, 
tanto a empresa como seus ad-
ministradores em delitos como: 
Lavagem de Dinheiro (lei 9.613), 
Crimes Contra a Ordem Tributá-
ria (lei 8.137), Improbidade Ad-
ministrativa (lei 8.429), Crimes 
Ambientais (Lei 9.605), Crimes 
de Licitação (lei 8.666), Crimes 

contra o Sistema Financeiro Na-
cional (lei 7.492) etc. O Criminal 
Compliance além da verificação 
das atividades da pessoa jurídi-
ca, de modo preventivo, quanto 
ao correto andamento das ativi-
dades e “boas práticas” da em-
presa, visando-se a incidência 
de delitos por descumprimento 
da legislação, pode formular 
um Guia ou Manual de Cum-
primento para as boas práticas/
condutas dos funcionários e ges-
tores, fundando em uma postu-
ra/conduta ética de atenção e 
seguimento das normativas de 
âmbito interno da empresa (re-
gulamento da empresa), bem 
como das normativas e legisla-
ções aplicadas a toda e qualquer 
pessoa jurídica. Trata-se na ver-
dade de um manual de como 
agir, dentro da ética, seguindo as 
normas da empresa e as normas 
externas do mercado, para se 

evitar situações de: a) Corrupção 
(licitações, obras, serviços pú-
blicos etc.); b) quebra de Sigilo 
Empresarial (informações privi-
legiadas); c) descumprimentos 
de obrigações fiscais, tributárias 
e trabalhistas; etc. Portanto, no 
âmbito de atuação nos tribunais, 
percebemos que a conduta pre-
ventiva por parte das empresas, 
na contratação de um Criminal 
Compliance, gera um retorno 
muito mais satisfatório e econo-
micamente rentável, ante a sua 
ação preventiva, do que apenas 
agir quando se estar diante de 
uma causa já judicializada, onde 
haverá gastos infindáveis com 
Advogados e outros custos indi-
retos, além do tempo desneces-
sário e evitável no cerne de uma 
ação judicial. Assim, ante ao ce-
nário atual de nossa sociedade, 
falando de concorrência merca-
dológica, licitações, obrigações 

fiscais e tributárias etc., com 
casos demasiadamente explo-
rados pela mídia escrita e te-
levisiva, onde podemos perce-
ber exemplos do que estamos 
falando, ou seja, “Mensalão” 
e “Lava Jato”, dentre outros, 
vale aquele ditado: “é melhor 
prevenir do que remediar”, ou 
melhor, “é mais barato preve-
nir, do que remediar”. (George 
Magalhães: Pós-doutorando, 
Doutor em Direito Penal Eco-
nômico, Especialista em Di-
reito Penal e Processo Penal, 
Capacitado no Programa Na-
cional de Combate à Corrup-
ção e à Lavagem de Dinhei-
ro, Experto em “Corrupción, 
Transparencia y Blanqueo de 
Capitales”, Pesquisador, Pro-
fessor de Pós-Graduação em 
Petrolina/PE e Criminal Com-
pliance. Contato: georgemaga-
lhaes73@yahoo.com.br)

No Pajeú, governador anuncia 
investimentos de R$ 13 milhões

Prefeitos se mostram 
esperançosos com aportes

Paulo Câmara destinou recursos a Brejinho, Itapetim, São José do Egito e Santa Terezinha. Hos-
pital Municipal Maria Rafael de Siqueira, referência para cidades vizinhas, foi contemplado

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

O governador Paulo Câmara 
tem intensificado as agendas 
fora do Palácio do Campo das 
Princesas com a aproximação 
de 2018. Em agosto, o Sertão 
do Pajeú entrou no roteiro do 
chefe do executivo estadual. 
Na região, ele anunciou 
investimentos de R$ 13 milhões 
para as áreas de saneamento 
básico e abastecimento hídrico 
nos municípios de Brejinho, 
Itapetim, São José do Egito e 
Santa Terezinha. Na ocasião, o 
gestor autorizou ainda o repasse 
de R$ 2,4 milhões para auxiliar 
no custeio do Hospital Municipal 
Maria Rafael de Siqueira, em São 
José do Egito. Durante a agenda, 
o governador abordou a questão 
da seca, que há sete anos assola 
a região. "Anunciamos ações 
importantes na questão da água. 
E tanto o secretário de Agricultura 

(Nilton Mota) quanto o 
presidente da Compesa (Roberto 
Tavares) estão autorizados a ver 
as demandas relacionadas à água. 
É importante atendê-las, pois são 
sete anos de seca e precisamos 
dar respostas rápidas", 
declarou Paulo Câmara. Em 
Itapetim, foi assinada a ordem 

de serviço para a implantação 
do Sistema de Esgotamento 
Sanitário local. Além disso, o 
abastecimento de água será 
melhorado com a inauguração 
dos Sistemas Simplificados 
de Abastecimento de Água de 
dois distritos de Brejinho e 
outro em Itapetim.

"A população daqui está 
muito alegre e esperançosa com 
os anúncios. É importante que o 
que foi prometido seja realmente 
feito, que é, exatamente, o que o 
povo espera", defende a prefeita 
Tânia Santos, de Brejinho. Ela 
acrescenta: "Um asfaltamento 
é muito esperado e deve ter o 
projeto executivo licitado em 
breve. O ramal da adutora e 
a limpeza da barragem que 
abastece a cidade também são 
demandas muito solicitadas. Se 
ele conseguir realizar esses três, 
o povo já vai ficar muito feliz", 
avisa a prefeita. O repasse de 

R$ 2,4 milhões para o Hospital 
Municipal Maria Rafael de 
Siqueira, em São José do Egito, 
deve triplicar a quantidade de 
partos realizados na unidade, 
passando dos atuais 200 
por ano para mais de 600. 
"A notícia foi muito boa. A 
melhor foi na área de saúde 
com o anúncio do repasse do 
custeio do nosso hospital, que 
está previsto para sair nos 
próximos dias. O investimento 
na área rural também está 
sendo muito bem-vindo", 
avalia o prefeito do município, 
Evandro Valadares. 

Equipe do governo recebeu ordens para atender demandas relacionadas a água

Prefeitos da região prometem cobrar anúncios feitos pela gestão
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De 27 a 29 de setembro, a ca-
pital pernambucana recebe a 12ª 
edição da feira de negócios Su-
per Mix, prometendo trazer ino-
vação, tecnologia, lançamentos 
da indústria e dos seguimentos 
de alimentos e bebidas, limpeza, 
higiene e beleza, além de equi-
pamentos para supermercados. 
Neste ano, o evento conta com 
o tema “Servir bem para servir 
sempre”. É promovido pela As-
sociação Pernambucana de Ata-
cadistas e Distribuidores (Aspa), 
em parceria com a Associação 
Pernambucana de Supermerca-
dos (Apes) e ocorre no Centro de 
Convenções de Pernambuco, em 
Olinda, na Região Metropolitana 
do Recife. 

O evento, realizado anual-
mente, é o principal do setor de 
abastecimento nas regiões Norte 
e Nordeste e tem como objetivo 
aproximar fornecedores e vare-

12ª edição da Super Mix tem o 
Sertão representado na feira

Fiepe promove oficina 
sobre reforma trabalhista

O evento é o principal do setor de abastecimento nas regiões Norte e Nordeste. Entre as novi-
dades, está a participação de empresas de desenvolvimento de software, segurança e do BNB

jistas, além de lançar novos pro-
dutos e apresentar soluções para 
o seguimento. Entre as novida-
des desta edição, está a partici-
pação de empresas de desenvol-
vimento de software, segurança 
e do Banco do Nordeste. Ao 
todo, serão mais de cem estan-
des distribuídos pelos 11 mil m² 
do Centro de Convenções. 

A empresa Qwy Sorwetto, de 
Petrolina, que produz picolés e 
sorvetes na região do Vale do São 
Francisco, é uma das indústrias 
que já estão confirmadas e pre-
tende apresentar a sua variedade 
da melhor maneira: com degus-
tação. Além disso, anualmente, 
a indústria produz mais de 500 
mil litros de sorvetes, contan-
do com 12 mil freezers distri-
buídos em sete Estados, entre 
eles, Piauí, Pernambuco, Bahia 
e Ceará. “É a primeira vez que 
a gente participa da Super Mix. 

Vemos como uma oportunida-
de para novos negócios, já que 
estamos entrando no mercado 
da Região Metropolitana do Re-
cife. É uma grande vitrine para 
que conheçam a nossa marca”, 
adianta Anderson Colmo, geren-
te de vendas da indústria. Além 
do pavilhão geral de exposição, 
a Super Mix contará com quatro 
ambientes especiais: o Minimer-
cado Modelo, a Wine Experien-
ce, o auditório e a Rodada de Ne-
gócios. Diariamente, o auditório 
sediará uma palestra a ser mi-
nistrada por profissionais com 
vasta experiência no setor de ali-
mentos, sempre a partir das 19h. 
Na abertura, a noite da quarta-
-feira (27), o diretor comercial 
da São Braz, Walber Santos, vai 
detalhar o crescimento e o pro-
cesso de reinvenção da marca 
no Nordeste. A feira de negócios 
funcionará das 16h às 22h. 

Com objetivo de esclarecer 
os principais impactos da Refor-
ma Trabalhista, a unidade regio-
nal da Federação das Indústrias 
de Pernambuco (Fiepe) de Pe-
trolina promove uma oficina no 
dia 13 de setembro, no Centro de 
Convenções Senador Nilo Coe-
lho. No encontro, que ocorrerá 
das 08h às 17h, serão discutidas 
as novas regras de jornada de 
trabalho, férias e terceirização. A 
medida, que modificou mais de 
100 artigos da CLT, foi aprovada 
no dia 12 de julho pelo Senado e 
sancionada pelo presidente Mi-
chel Temer, passando a valer a 
partir de novembro deste ano.

 O diretor regional da Fiepe, 
Albânio Nascimento, explica 
que tem acompanhado essa dis-
cussão ao lado de empresários e 
de funcionários. "Encontramos 
insatisfações, por incrível que 
pareça, dos dois lados. E até 
quem está dentro do processo 
tem suas dúvidas. São situações 
que precisam ser bastante discu-
tidas. Pra isso, precisa ter uma 
discussão e um entendimento 
muito amplo. Por isso, a gente 
sentiu a necessidade de trazer a 
oficina, voltada, principalmente, 

para pessoas do setor pessoal, 
gestores e empresários", desta-
ca. Para Albânio, que também é 
empresário e presidente de um 
sindicato ligado à construção 
civil, a reforma trabalhista não 
trouxe perdas para o lado do em-
pregado. "Acho que a reforma se 
demonstra como uma relação 
muito mais de entendimento 
do que de penalidade. Todos os 
direitos foram conservados. A 
reforma, além das negociações 
diretas entre patrões e empre-
gados, mantém os benefícios e 
acrescenta o reconhecimento do 
trabalho remoto", pontua o dire-
tor.  Em Petrolina, as discussões 
sobre as principais alterações da 
reforma trabalhista, que tam-
bém inclui negociações diretas 
patrões-empregados, benefícios, 
trabalho remoto e horas extras, 
serão colocadas pelo advogado 
trabalhista Lucas Barbalho, pro-
fissional que realiza palestras e 
produz artigos científicos so-
bre o tema. Os interessados 
devem se inscrever através 
do e-mail regionalsaofran-
cisco@fiepe.org.br ou pelos 
telefones (87) 3861.0554 ou 
99109.4005.

Economia

Feira de negócios oferece mais de 100 estandes distribuídos em um espaço de 11 mil metros quadrados

Para Albanio Nascimento, a reforma trabalhista manteve todos os direitos adquirido
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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

É de Custódia Catchup favorito do N/NE

Produzido em Custódia, no 
Sertão de Pernambuco, o molho 
de tomate (catchup) da Tam-
baú Alimentos tem se destacado 
regional e nacionalmente. Em 
pesquisa encomendada pela Re-
vista Supervarejo, o produto foi 
eleito como o favorito no Norte/
Nordeste pela segunda vez con-
secutiva e o 5º mais consumido 
no Brasil. Além disso, em outra 
pesquisa promovida pela Asso-
ciação Brasileira de Supermer-
cados (ABRAS), o catchup per-
nambucano alcançou, também 
pela segunda vez, a mesma po-
sição regional. As duas pesquisas 
foram executadas pela Kantar 
World Panel, referência mundial 
pesquisa.  De acordo com o ges-
tor comercial da indústria, Igor 
Gonçalves, a Tambaú se consoli-
dou inicialmente no seguimento 
de doces, conseguindo, poste-
riormente, ampliar a presença de 
mercado com outras categorias, 
como a linha de atomatados. 
"É muito gratificante conseguir 
uma posição de destaque como 
essa, disputando com marcas de 
forte atuação nacional. Para nós, 
representa o reconhecimento da 
linha de catchup que caiu no gos-
to do consumidor local e nacio-
nal. Uma conquista que poderia 

ser considerada improvável para 
uma indústria de alimentos loca-
lizada no sertão de Pernambuco, 
mas conseguimos e estamos mui-
to felizes por isso", avalia Igor.

 Segundo o diretor comer-
cial da Tambaú, o catchup, que 
possui três versões, tradicional, 
picante e 100% Nordestino, está 
entre os produtos mais vendidos 
da empresa, cujo volume de ven-
das já acumula um crescimento 
de 15 % no período de janeiro a 
agosto de 2017, quando com-
parado ao mesmo período de 
2016. De acordo com Igor, o 
molho de tomate pernambuca-
no possui um grande potencial, 
já que a empresa tem capaci-

dade produtiva para crescer 
pelo menos metade do número 
atual de vendas do produto. "A 
colocação como o primeiro no 
Norte/Nordeste nos trouxe a 
satisfação de saber que produ-
zimos um catchup de qualida-
de, com ótimo custo benefício 
e versões que se adequam ao 
gosto do consumidor. Esta-
mos trabalhando para reforçar 
no público a diferença de cada 
uma delas, o tradicional com 
maior concentração de tomate, 
o picante com um leve ardor e o 
100% Nordestino que tem uma 
receita mais adocicada", explica 
Alzira Monteiro, Coordenadora 
de Marketing da Tambaú.

Economia

Na linguagem empresarial a longevidade de uma empresa é sinônimo de competência e determinação. Competência 
para gerir e vencer as adversidades do mercado ao longo dos tempos e determinação para alcançar os objetivos por 
ela estabelecidos. Assim, no Sertão de Pernambuco, uma seleção de empresas se destaca por ter conquistado seu espaço 
através de um longo caminho, como a Serralharia Paulinho, localizada em Serra Talhada. A empresa comemora 20 anos de 
caminhada em 2017 no dia 16 de setembro, data em que foi registrada a primeira venda.  Por um percurso de duas décadas, 
a Serralharia Paulinho acumulou conhecimento, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento e execução de projetos 
arquitetônicos onde o serviço da metalurgia se faz necessário. Além disso, possui um atendimento de mercado abrangente 
e competente, que além da atuação local, ultrapassa as fronteiras do Estado, com clientes em outras regiões no Nordeste. 
Atualmente instalada em uma sede própria com 2.830 metros de área construída às margens da BR 232 Km.  A empresa 
se revela um exemplo de gestão empresarial, com projetos que utilizam materiais mais modernos, a exemplo das estruturas 
chamadas pele de vidro, que revestem fachadas ou edifícios inteiros. "Fazemos toda a estrutura em alumínio e colocamos o 
vidro. Aqui, só nós fazemos. A gente trabalha com parcerias, atuando em estados como Bahia, Ceará, Alagoas. Onde o cliente 
chama, a gente vai. Não medimos distância", afirma o empresário José Paulo da Silva, fundador da Serralharia. 

Será que dá para perder peso 
até o final do ano?

Se você começar a se organizar AGORA, dá tempo sim. Te-
mos três meses até o final do ano e ainda dá para perder algumas 
gordurinhas. Para isso, basta combinar uma alimentação equili-
brada com exercícios físicos. 

• Movimente-se! Praticar exercícios ajuda a aumentar a 
massa magra, assegurando maior redução da gordura corporal. 
Procure uma atividade que te dê prazer: academia, dança, lutas, 
caminhada, pilates, natação…

• Procure ficar saciado! Fontes de fibras como chia, aveia e 
linhaça ajudam a dar saciedade, podendo ser combinadas com 
frutas ou iogurte. As castanhas, amêndoas e amendoim também 
deixam o nosso organismo satisfeito por mais tempo. São ótimas 
opções de lanche.

• Acelere o metabolismo! Invista em alimentos naturalmente 
termogênicos como o chá verde, óleo de coco, gengibre, pimenta 
e canela. Eles devem ser consumidos com cautela e é bom veri-
ficar com um profissional se você tem indicação de utilizá-los.

• Ajude a destoxificar! Inclua vegetais como couve, brócolis, 
repolho e espinafre para ajudar a eliminar as toxinas do orga-
nismo. Podem ser combinados com sucos refrescantes, na sua 
salada ou em uma omelete, 

• Controle a ansiedade! Alguns chás e alimentos podem con-
tribuir para reduzir a ansiedade, como cravo, canela, gengibre, 
hibiscos, camomila, melissa... E um bom chocolate amargo pode 
te proporcionar muito bem-estar!

• Diminua o carboidrato à noite! Tente reduzir o consumo de 
carboidratos à noite, já que o nosso gasto calórico se concentra 
mais durante o dia. Prefira refeições à base de vegetais e prote-
ínas.

Aqui listamos dicas gerais, mas não deixe de procurar um 
Nutricionista Funcional para te ajudar a seguir essas dicas de 
maneira individualizada e especializada.

Em pesquisa encomendada pela Revista Supervarejo, o produto foi eleito, pela segunda vez 
consecutiva, como o primeiro lugar da região e o quinto mais consumido no Brasil

Indústria sertaneja tem capacidade de aumentar ainda mais a produção do produto

20 Anos20 Anos
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A Federação das Indús-
trias do Estado do Rio de 
Janeiro (FIRJAN) divulgou, 
recentemente, o índice FIR-
JAN de Gestão Fiscal (IFGF) 
2017 – ano de referência 
2016 – utilizado para avaliar 
a administração e gestão de 
recursos das prefeituras dos 
municípios brasileiros. Em 
Pernambuco, o município de 
Triunfo, no Sertão do Pajeú, 
se destaca pelo 1º lugar no 
Estado, possuindo a melhor 
gestão fiscal. Na esfera nacio-
nal, dos 4.544 municípios do 
País, o município se posiciona 
como 151º. O levantamento 
tem base nos dados fiscais de 
2016, com informações re-
passadas pelas prefeituras à 
Secretaria do Turismo Nacio-
nal.De acordo com o índice, 
o município de Triunfo con-
quistou a categoria Conceito 

B (Boa Gestão), figurando no 
primeiro lugar em Pernam-
buco, com 0,6895 pontos. O 
atual prefeito do município, 
João Batista, que tomou pos-
se em 2017, comemorou a no-
vidade destacando o mérito 
da gestão anterior. "Luciano 
Bonfim, realmente, manteve 
o percentual de despesas com 
pessoal abaixo do limite e não 
deixou débitos para o atual 
exercício", reconheceu o ges-
tor. Além disso, ele pontua as 
medidas que estão sendo to-
madas para que estes resulta-
dos continuem beneficiando 
o município. "Neste ano, re-
duzimos ainda mais a despe-
sa com pessoal. No primeiro 
semestre, o percentual ficou 
em 41% da receita corrente 
líquida. Triunfo se orgulha 
de sua gestão fiscal", vibra 
Batista. Lançado em 2012, o 

Dos 4.544 municípios do País, a cidade se posiciona como 151º. Em Pernambuco, 
lidera o ranking da boa responsabilidade administrativa. Dados são de 2016

Triunfo é 1º lugar em gestão fiscal

Nacional Estadual Pontuação Estado Município

151º 1º 0.6895 PE Triunfo

192º 2º 0.6780 PE Casinhas

394º 3º 0.6330 PE Jurema

450º 4º 0.6242 PE Santa Filomena

535º 5º 0.6132 PE Jucati

557º 6º 0.6101 PE Agrestina

565º 7º 0.6088 PE Ipojuca

655º 8º 0.5974 PE Garanhuns

672º 9º 0.5958 PE Recife

823º 10º 0.5800 PE Itapetim

10 Primeiros Lugares do Estado

IFGF traz o debate sobre um 
tema de grande relevância 
para o País: a maneira como 
os impostos pagos pela po-
pulação são destinados pelas 
prefeituras. A iniciativa tem 
objetivo de avaliar e estimu-
lar a boa responsabilidade 
administrativa, auxiliando os 
gestores municipais nas to-
madas de decisões relativas 
ao uso de recursos públicos, 
visando, desta forma, à me-
lhoria da gestão fiscal das 
cidades. O índice é composto 
por cinco indicadores: Recei-
ta Própria, Gastos com Pes-
soal, Investimentos, Liquidez 
e Custo da Dívida. Além dis-
so, o IFGF possui uma leitura 
de resultados simples, cuja 
pontuação varia entre 0 e 1, 
ou seja, quanto mais próximo 
de 1, melhor a gestão fiscal do 
município.

O município alcançou a categoria Conceito B (Boa Gestão), com 0,6895 pontos
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SEmiárido

Capacitação visa a desenvolver 
comportamento empreendedor

Empresa Responsável e Liquida 
Arcoverde entre os projetos 

A oportunidade voltada a comerciários, empresários e jovens é resultado de uma 
parceria entre a  Associação Comercial e Empresarial de Arcoverde e o Sebrae

Uma parceria entre a Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
de Arcoverde (ACA) e o Sebrae 
está ofertando a capacitação Em-
pretec, de 11 a 30 de setembro. A 
iniciativa é uma metodologia da 
Organização das Nações Unidas 
- ONU voltada para o desenvol-
vimento de características de 
comportamento empreendedor 
e para a identificação de novas 
oportunidades de negócios. No 
município sertanejo, a oportu-
nidade será apresentada na as-
sociação, localizada na Avenida 
Antônio Japiassú, no centro.

A capacitação tem duração de 
seis dias, representando uma car-
ga horária de 60 horas. Segundo 
a presidente da Associação, Re-
jane Maciel, a ação é uma grande 
oportunidade para comerciários, 

empresários e até jovens do mu-
nicípio. "O Empretec é um dos 
melhores produtos do Sebrae, 
com uma formação empreende-
dora. Além disso, também temos 
o Forme, que é uma espécie de 
mini Empretec. As pessoas dis-
ponibilizam seu tempo 100% 
para essa imersão. O primeiro 

passo é aprender a delegar. Você 
vai delegar o restante da sua vida 
a outras pessoas. Acompanhan-
do a empresa mesmo estando no 
curso. Eu digo que, para mim, e 
muitas outras pessoas, minha 
vida se divide em antes e depois. 
É uma grande transformação", 
declara a dirigente.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

A empresária Rejane Ma-
ciel, presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Arcoverde (ACA) e também 
diretora do grupo LW, foi elei-
ta para o biênio 2017/2018 e 
tem movimentado a associação 
com uma série de atividades, 
por exemplo, palestras no mu-
nicípio e região, com objetivo 
de auxiliar comerciários e em-
presários, além de desenvolver 
projetos que têm refletido de 
forma positiva para a popula-
ção. "A nossa associação é uma 
das mais atuantes do estado. 
Ela vem há anos com grandes 
gestores. É uma responsabili-
dade muito grande assumi-la", 
declara. Entre as atividades rea-
lizadas, Rejane destaca o Proje-
to Empresa Responsável, criado 
há cerca de cinco anos, que tem 
realizado orientações por meio 
de palestras e campanhas edu-
cativas para redução de resídu-
os sólidos e reciclagem, disponi-

bilizando uma urna coletora de 
resíduos, beneficiando até uma 
associação de catadores. "Eles 
recolhem esses resíduos e levam 
para reciclagem. Com isso, esta-
mos gerando renda. Essas pes-
soas recebiam cerca de R$ 27 
reais por mês e hoje já recebem 
mais de um salário mínimo. É 
a geração e a transformação da 
qualidade de vida", avalia. Além 
disso, a presidente pontua ainda 
projetos como o Liquida Arco-
verde, que alavanca as vendas 
do comércio e o projeto Empre-
ender, que hoje, em Pernam-
buco, só existe em Arcoverde e 
em Caruaru. "Hoje temos cinco 
núcleos de segmentos diferen-
tes: Economia criativa, de TI, 
dos Profissionais da Beleza, de 
Educação e agora estamos for-
mando o núcleo de Farmácia. É 
muito importante essa segmen-
tação. Porque juntos eles enten-
dem as dificuldades de um e se 
ajudam", informa Rejane. 

Rejane incentiva participação no Empretec: é um divisor de águas
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Municípios sertanejos têm 
melhores notas do Idepe

O pequeno distrito de Fáti-
ma, localizado na zona rural do 
município de Flores, no Sertão 
do Pajeú, distante cerca de 390 
km da capital pernambucana, 
ganhou destaque pela qualidade 
da educação proporcionada aos 
estudantes da Escola Estadual 
Dário Gomes de Lima. A uni-
dade alcançou o primeiro lugar 
do Ensino Fundamental Anos 
Finais, com média 6,23, e do En-
sino Médio, com média 6,80. O 
título vem do Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica de 
Pernambuco (Idepe), referente 
aos resultados do ano de 2016. A 
premiação foi conferida no Palá-
cio do Campo das Princesas, sede 
do Governo de Pernambuco, no 
Recife, através da Secretaria Es-
tadual de Educação, no último 
dia 28 de agosto.

O indicador, que possui a 
mesma metodologia do Índice 
do Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb), do Governo 
Federal, avalia o desempenho 
dos alunos e a frequência escolar. 
Na rede estadual, o pódio é todo 
sertanejo: Flores (1º lugar com 
nota 6,23), São José do Egito (2º 
lugar com nota 6,13) e Quixaba 

(3º lugar com nota 6,10), todas 
na categoria anos finais do en-
sino fundamental. Na categoria 
escolas parceiras, também nos 
anos finais do ensino fundamen-
tal, o Colégio Militar de Petrolina 
garantiu o 3º lugar para o Vale do 
São Francisco, com nota 6,71.

A maioria dos municípios que 
figuram entre as melhores notas 
estão localizados no Sertão do Es-
tado, a exemplo de Tuparetama 
(2º lugar geral com nota 6,26) e 
Quixaba (3º lugar geral com nota 
6,16), ambas na categoria anos 
iniciais do ensino fundamental 
de escola municipal. Já nos anos 
finais do ensino fundamental da 
rede municipal, Brejinho (1º lu-
gar com nota 5,54), Triunfo (2º 
lugar com nota 5,14) e Quixaba 
(3º lugar com nota 5) garanti-
ram os três primeiros lugares do 
ranking de instituições munici-
pais.

“Estou muito feliz com os 
resultados e confesso que fiquei 
surpresa com nossa escola em 
primeiro lugar nas duas catego-
rias. Atribuo essa conquista ao 
compromisso de toda a minha 
equipe, entre professores, ges-
tores e estudantes. Além disso, 

Dados de 2016 mostram que a maioria das cidades que figuram entre os melhores desempenhos 
do Índice são os sertanejos. Flores, São José do Egito e Quixaba figuram entre os premiados

Av. João Gomes de Lucena,2291 São Cristóvão, Serra Talhada - PE
Fone/Fax: 87 3831.2248 / 9.9914.2248

  

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

temos a comunidade que é muito 
engajada em ajudar a nossa esco-
la”, declara  a gestora da Escola 
Dário Gomes de Lima, Ana Lúcia 
Xavier, do município de Flores.

Afogados da Ingazeira, Santa 
Cruz da Baixa Verde, Carnaíba, 
Ingazeira e Solidão também rece-
beram premiações por figurarem 
entre os dez melhores resultados. 
“Esses indicadores mostram o 
acerto da gestão em inaugurar 
sete novas unidades de ensino, 
garantir merenda de qualidade e 
implantar instrumentos de aper-
feiçoamento do binômio ensino 
e aprendizado,” destacou José 
Patriota, prefeito de Afogados da 
Ingazeira.

Durante a premiação, o se-
cretário de Educação do Estado, 
Fred Amâncio, enfatizou que Per-
nambuco foi o Estado que mais 
evoluiu na Educação nos últimos 
anos. “Hoje, somos primeiro lu-
gar no Ensino Médio e possuí-
mos a menor taxa de abandono 
escolar do país”, frisou. “Neste 
ano, rompemos mais uma bar-
reira que foi a de atingir a nota 4,1 
no IDEPE. Nenhum Estado, no 
Brasil, jamais teve esta nota no 
Ensino Médio”, afirmou.

Confira a lista dos premiados do IDEPE 2016:
Rede Municipal
Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Rede Estadual
Anos Finais do Ensino Fundamental
 

Educação

A Escola Estadual Dário Gomes de Lima, em Flores, no Sertão do Pajeú, foi o destaque

1º Jucati 7,16

2º Tuparetama  6,26

3º Quixaba  6,16

 1º Escola Dário Gomes de Lima - Flores 6,23

2º Escola Professor Sebastião Ferreira Rabelo Sobrinho – São 
José do Egito 

6,13

3º Escola de Tomé Francisco da Silva – Quixaba 6,10

1º  Escola de Aplicação do Recife - UPE 7,91

2º  Escola de Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra - UPE 
- Garanhuns

7,03

3º Colégio da Polícia Militar - Petrolina 6,71

1º  Escola Dário Gomes de Lima - Flores  6,80

2º  Escola Estadual Professor Antônio Pedro de Aguiar 
- Orobó

6,78

3º  EREM João XXIII - Casinhas 6,69

1º Brejinho 5,54

2º Triunfo  5,14

3º Quixaba  5,0

Anos finais do Ensino Fundamental 

Escolas parceiras 
Anos Finais do Ensino Fundamental

Ensino Médio

Gil Menezes
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Educação

Conscientização sobre o uso da 
água estimulada desde pequeno

Escola em tempo integral 
para Sertânia em debate

Professora da turma romper os muros da escola e organizando visita ao Rio São 
Francisco, engajando os pais sobre a importância da multiplicação de boas práticas

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

"É de pequeno que se apren-
de". Essa é uma expressão mui-
to comum, ouvida quase que 
rotineiramente entre famílias e 
profissionais que atuam na área 
de Educação. Seguindo essa li-
nha, no Vale do São Francisco, 
em Petrolina, região que sofre 
pela falta da chuva e, consequen-
temente, de abastecimento de 
água, a Escola Luiza Castro, no 
bairro Jardim São Paulo, for-
matou um projeto de conscienti-
zação de uso da água que levou 
seus alunos para uma aula de 
campo bem diferente, com in-
tuito de torná-los multiplicado-
res de boas práticas. Através da 
temática abordada nas aulas, a 
estudante Ana Vitória de Araújo 
pediu para mostrar o material 
sobre o consumo consciente de 
água aos pais. Com isso, a pro-

fessora da turma, Nilza Pereira, 
decidiu romper os muros da 
Escola, organizando uma visita 
ao Rio São Francisco, com um 
encontro com os pais, além da 
realização de ações na própria 
comunidade."Que bom que 

nossas crianças têm essa cons-
ciência e estão propagando para 
toda nossa comunidade. Se cada 
um fechar sua torneira e usar de 
forma consciente, nosso liquido 
precioso preservado", afirmou o 
morador Carlos Dias.

O município de Sertânia, no 
Sertão do Moxotó, deve ganhar 
novos investimentos em Educa-
ção, caso os planos do prefeito 
Ângelo Ferreira e do governador 
Paulo Câmara saiam do papel. 
Durante uma reunião realizada 
no último dia 22 de agosto, com 
participação do secretário de 
Educação, Fred Amâncio e do 
chefe de gabinete do governo, 
João Campos, foi discutida uma 
série de melhorias para a cida-

de, entre elas, a implantação de 
uma escola municipal em tempo 
integral. A iniciativa de implan-
tar uma Escola Municipal de 
Ensino Fundamental em tempo 
integral em Sertânia é pioneira 
e já é incentivada pelo Governo 
do Estado para o Nível Médio 
de ensino.  "A ideia é fazer uma 
parceria, onde prefeitura cede 
um prédio e podemos construir 
uma escola modelo", explica 
Ângelo. 

A reunião entre o Prefeiro Ângelo Ferreira e o chefe do executivo estadual foi positiva

Alunos e pais aprenderam de perto como se deve preservar o meio ambiente

Divulgação
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cultura

Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende

Pernambuco 
Esportes

O Palco Cultura Viva, progra-
mação que integra a Festa de Se-
tembro, em Serra Talhada, mo-
vimentará o município sertanejo 
até o dia 08 deste mês. A festa 
faz parte da 227ª Festa de Nossa 
Senhora da Penha, padroeira da 
cidade, e ocorre na Praça Sérgio 
Magalhães. Ao todo, serão 12 dias 

de festa, iniciadas no último dia 
28 de agosto. No encerramento, 
haverá show da cantora Joana 
numa grande Noite Religiosa.

De acordo com o presidente 
da Fundação Cultural de Serra 
Talhada, Anildomá Willians, a 
festividade homenageia o cen-
tenário do serra-talhadense 

De Petrolina, Johanna põe a
mão na massa no Bake Off

Show de Joana encerra 227ª Festa de Setembro

Embora nascida na Paraíba, participante mora em Petrolina e se declara pernambucana 
na apresentação do programa, que vai ao ar no SBT e no Discovery Home & Health

Publicitária de formação e 
confeiteira de coração, Johanna 
Aquino, de 29 anos, nasceu na 
Paraíba, mas reside em Petroli-
na, no Vale do São Francisco, e 
se declara pernambucana em sua 
apresentação no Bake Off Brasil 
– Mão na Massa, veiculado pelo 
SBT com coprodução do Disco-
very Home & Health. A jovem 
está entre os 16 selecionados na 
terceira temporada do progra-
ma do programa, que vai ao ar 
no SBT, aos sábados, às 21h30 
e, no Discovery Home & Health, 
às terças-feiras, às 20h30. Com 
apresentação de Carol Fiorentino 
e júri formado por Beca Milano e 
Fabrizio Fasano Jr., o Bake Off 
Brasil teve início no dia 12 de 
agosto e eliminou, de cara, oito 
concorrentes. Johanna, que 
está em São Paulo participan-
do das gravações do programa, 
registrou, pelas redes sociais, o 
sentimento de estar na edição 
2017 do Bake Off. "As pesso-

as são incríveis, com diferen-
tes personalidades e sonhos. 
Continuem acompanhando o 
Bakeoff! Muita coisa linda vem 
por aí!", avisou.

Na sua apresentação, a chef 
pâtissier conta como surgiu a 
paixão pela confeitaria. "De-
pois que meu filho nasceu, eu 
busquei algumas receitas para 
tentar ganhar dinheiro. E a 

primeira receita que eu fiz para 
vender foram cookies", nar-
rou.  Participando do progra-
ma gravado no Sudeste, a chef 
aproveita as redes sociais para 
enaltecer a sua cultura. "Vou 
mostrar para o mundo o que 
uma pernambucana é capaz de 
fazer. Botando Petrolina, Per-
nambuco e todo o meu Nordes-
te em foco!", cravou. 

Manoel Torres. Além disso, 
segundo ele, o evento conta 
também com shows no Polo da 
Feira Livre, de 03 a 06 de se-
tembro. Pela programação, es-
tão previstas apresentações de 
grupos de maracatu, orques-
tras de frevo, além de bandas 
locais e regionais. 

01/09 - Maracatu Leão Misterioso; Diaboéisso; No Sense; A Dobra; Doppamina

02/09 - Grupo de Xaxado Cabras de Lampião; Maracatu Águia Dourada; Raphael Moura

03/09 - Coco Popular de Aliança; Final do Cantando na Concha

04/09 - Maracatu Estrela de Ouro; Os Pernambuquês; Lila

05/09 - Grupo Folhas Ouonais; Grupo de Xaxado Gilvan Santos; Henrique Brandão; Adiel Luna

06/09 - Grupo Zabelê; Grupo Sertão Frevo; Ticuqueiros

07/09 - 12h – América Livre ; 14h – 6Sambar / Noite - Coral Beatriz Simões;

Linguagens Rítmicas: Frevo, Hip Hop e Percussão; Assisão; Leonardo Sulivan

Noite Religiosa – Praça Sérgio Magalhães

8/09 - 19h – Cantora Joanna.

Polo da Feira Livre – Praça de Alimentação da Feira

03/09 - 10h – Zé Caiçara e Trio Nós Três; Naldinho Carvalho e Tição de Fogo

04/09 - 10h – Humberto Cellus e Produto Nordestino; Cícero de Souza; Trio Expresso do Vaqueiro

05/09 - 10h – Arnor de Lima; Zé de Deus e Sua Cambada

06/09 - 10h – Mário do Acordeom; Eronildo Nogueira; Adênio Mourato

Cruzeiro X Flamengo na final, Sport 
estabilizado, Santa Cruz e Náutico por um fio

A Copa do Brasil conheceu seus finalistas. O Botafogo, 
que faz até o momento um grande ano, não conseguiu passar 
pelo seu maior rival, o Flamengo. Dessa forma, não chegou à 
final da Copa do Brasil como fez em 1999. Com um empate 
no primeiro jogo no Estádio Nilton Santos por 0x0, o Glorio-
so sofreu uma severa derrota no Maracanã por 1x0. O gol de 
Diego saiu após uma jogada de sorte do colombiano Berrío 
e, assim, decretou a eliminação do clube da Estrela Solitária. 
Os dois jogos foram fracos, poucas jogadas, poucos chutes e 
confusões extremas. Na outra semifinal, o Cruzeiro, que havia 
perdido para o Grêmio no Rio Grande do Sul por 1x0, venceu 
no Mineirão pelo mesmo placar e levou a decisão para os pê-
naltis. Nas penalidades, a Raposa chegou à final. O primeiro 
jogo será dia 7 no Maracanã e o segundo dia 27 de setembro 
no Mineirão.

Concentrado em duas competições (Campeonato Brasilei-
ro e Copa Sul-Americana), o Sport (10º) aguarda o jogo contra 
o Grêmio (2º). O jogo será dia 2 no Rio Grande do Sul e fecha-
rá a 22ª rodada. No dia 13 de setembro, o Leão irá enfrentar a 
Ponte Preta na Ilha do Retiro, válido como o primeiro jogo das 
oitavas de final da Copa Sul-Americana. No dia 20 do mesmo 
mês será o segundo jogo no Moisés Lucarelli. 

Náutico (19º) e Santa Cruz (18º) são dois grandes clubes 
que não vivem um bom momento. Assombrados pelo “espíri-
to do rebaixamento” tentam resistir e escapar deste triste fim, 
mas não está sendo uma tarefa fácil. O Timbu melhorou um 
pouco, não é mais o lanterna, porém continua na zona da de-
gola com 17 pontos. No último confronto, perdeu para o Ceará 
(1x0). O próximo jogo do Alvirrubro será contra o Brasil de 
Pelotas (12º) na Arena Pernambuco. O Santa Cruz, que desde 
o dia 18 de julho não consegue vencer. Da última vitória até 
agora são 6 derrotas e 1 empate. Ainda há chances, contudo 
o time precisa jogar e vencer. Dessa forma, dará ânimo para 
escapar dessa zona tão desconfortável. No último confronto, o 
Santa perdeu no Arruda para o CRB (7º) por 1x2. O time Tri-
color irá jogar na próxima rodada contra o ABC (20º), lanter-
na da competição, na Arena das Dunas. É obrigação vencer.

O programa vai ao ar no SBT e no canal de TV fechada Discovery Home & Health
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A blogueira Jhuli Bezerra e seu namorado Julio Cesar no lan-
çamento da nova plataforma digital o canal 'Sempre 5' no You-
tube e homepage.

A consultora Maria da Paz, gerente Vaneide Oliveira, a empresária In-
grid Mariath e as consultoras Janileia Moura e Jose Silva no lançamen-
to da coleção 'Aquarela' da Valisere do Outlet Lingerie Petrolina/PE.

O prefeito, Rafael Cavalcante ao lado do coordenador Cosme Ca-
valcante na 13ª Festa do Tamarindo, no povoado de Caboclo em 
Afrânio/PE.

A empresária do ramo de buffet's Jackeline Maia, na foto 
ladeada doceiras Alê Silva, Wilde Silva, decorador Roni Vieira, 
cerimonialista Jamine Tinoco e chef Vini Figueira na 5ª Feira de 
Noivas do Vale do São Francisco em Petrolina/PE.

Os empresários Rodrigo Zloccowick Filgueira e Uana Morena no co-
quetel de inauguração da Morena Representações em Petrolina/PE.

A gerente Luana Dias, supervisor Elmano Camargo Dias Modesto, 
operador Epitácio Neto, as empresárias Maria de Fátima Alencar, 
Maria do Carmo Lira e operador do grupo Dina Simão Péricles 
Modesto na inauguração do 'O Boticário' em Juazeiro/BA.

***

***

***

***

***

A celebração será com a
 banda Roupa Nova,
 dia 16 de setembro, na Arena 
do Clube em Petrolina/PE.

Será o evento com o cantor 
Xandy da banda Aviões do For-
ró, pagodeiro Léo Santana e Dj 
Aquiles, dia 09 de setembro, na 
Marina do Iate Clube em Petro-
lina/PE. 

É a festa do cantor Jonas Esti-
cado, participação de Gustavo 
Rojão dia 11 de setembro, no 
BarRio em Petrolina/PE. 

O Baile de Aniversário do clube, 
com o tema: 107 anos Afinada 
com o Futuro, será embalado 
pela Orquestra Super Oara, dia 
9 de setembro, na própria sede 
do clube, em Petrolina/PE.

O 'Carrancas Futebol Ameri-
cano' de Petrolina volta a jogar 
em 16 de setembro, no Estádio 
Municipal Paulo de Souza Co-
elho, contra o adversário o Re-
cife Apaches Football. 

A 5ª edição da 'SUA' com o 
tema "Os rituais na Arte" acon-
tecerá de 11 a 16 de setembro, 
no campus da Universidade 
Federal do Vale do São Fran-
cisco em Juazeiro/BA. 

50 anos de Iate Clube

'No Comando'

'Jonas Private'

107 anos da Sociedade 21 
de Setembro

Liga Nacional de Futebol 
Americano

Semana Universitária de 
Artes 
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