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Sertão dá exemplos: na Educação e 
nos baixos índices de criminalidade

Cidades que se destacam na qualidade de ensino são também as que têm a baixa criminalida-
de como característica. Os números da Secretaria de Defesa Social, referentes ao período de 
janeiro a julho de 2017, confirmam. Afogados da Ingazeira, por exemplo, registrou três CVLIs, 
Flores, apenas dois, São José do Egito, um e Quixaba, Ingazeira e Iguaraci nenhum, a despeito 
dos altos índices de violência que assustam o Estado. Semiárido > Pág. 6 e 7

Bastidores

Cultura > Pág. 15

Semiárido > Pág. 7 Turismo > Pág. 156 Cultura > Pág. 14

Ao Jornal do Sertão, Johanna Aquino re-
vela que recebe carinho no programa, 
mas pitadas de preconceito nas redes so-
ciais, conta ainda que quase desistiu por 
saudades do filho e promete lançar um 
canal de aulas no YouTube.

Desfile cívico e shows de Bell 
Marques, Gabriel Diniz e Claudi-
nho Goes marcam as comemo-
rações dos 122 anos de Petrolina.

Novidade deve beneficiar mais 
de 62 segmentos da economia 
do Estado. A aeronave voará 
nas quartas e sextas-feiras.

Adaptação do filme Grease – 
Nos Tempos da Brilhantina, 
de 1978, chega a Petrolina, 
ao palco do Dona Amélia.

Emancipação Voo Recife-Madri Em Cartaz

Por Cada Canto

Por cada Canto > Pág. 8 

Nesta edição, passamos por Arcoverde,
que completa 89 anos de emancipação
e é considerada o Portal do Sertão. Por 
lá, é tempo de celebrações.
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Estamos em setem-
bro, mês da campa-

nha Setembro Amare-
lo de prevenção ao suicídio.  
O suicídio ainda é um assun-
to tabu em nossa sociedade, 
mesmo levando 800 mil vidas 
por ano. Esse é um assunto 
que as pessoas não falam, mas 
também não impedem que 
seja uma prática comum. Em 
2014, a (OMS) Organização 
Mundial da  Saúde mostrou 
em um relatório,  que o Bra-
sil está em 8º lugar entre os 
países com as maiores  taxas 
de  suicídio no mundo. No 
próximo dia 21 deste mês,   o 
município de Petrolina, lo-
calizado no Sertão do São 
Francisco,  em Pernambuco , 
estará completando 122 anos 
de  emancipação política. A 
cidade já se prepara para as 
comemorações  alusiva à data  
preparando  a apresentação 
de uma ópera viva, com histó-
ria e enredo, para propiciar ao 
cidadão petrolinense,  o des-
frute de um belo espetáculo.  
E na rota do desenvolvimen-
to, Pernambuco  se aproxima 
cada  vez mais  da Europa. É 
que a partir de 20 de dezem-
bro deste ano, os pernambu-
canos passarão a contar com 
um  voo direto Recife-Madrid, 
operado pela  companhia Air 
Europa, do grupo espanhol  
Globália.  Uma nova conquis-
ta para estado, que  visa atrair  
novos negócios  para o estado. 
Ainda nesta edição,  o  (Por 
Cada Canto) passa pelo mu-
nicípio de Arcoverde e mostra 
que a cidade  completou no 
último dia  11 deste mês  89 
anos de emancipação política.  
O município de Cabrobó (PE) 
recebeu a visita do ministro 
da Integração Nacional Hél-
der Barbalho, que juntamente 
com o prefeito do município 
Marcílio Cavalcanti, religaram 
a primeira estação de bombe-
amento (EBI) para a abertura 
das comportas da barragem de 
Tucutu, cuja águas da Trans-
posição do Rio São Francisco,  
irão beneficiar a perenização 
do principal manancial da 
região de Salgueiro (PE), o 
riacho Grande. Essas e outra 
notícias para o seu deleite. 
Boa Leitura!
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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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Observatório JS MISCELÂNEA HISTÓRICA

No dia 07 do 
corrente o nosso 

país comemorou a 
Independência, re-

gistrada no ano de 1822 e que 
ficou apelidada de Grito do Ipi-
ranga por ter ocorrido às mar-
gens do Riacho Ipiranga, em 
São Paulo. Porém, até hoje não 
conseguiu ser independente da 
mentira, posto que seu berço 
esplêndido começou errado do 
começo. A data da descoberta, 
propagada aos quatro ventos, 
é 1500. Porém, retroagindo no 
tempo com eficácia, iremos até 
1491 quando, segundo anota-
ções do IBGE, o Tribunal de 
Bayone (França), em proces-

so contra tripulantes do navio 
La Pélerino, registra que a Ilha 
de Itamaracá era ocupada por 
portugueses que lá moravam 
em casas de taipa. Isto, nove 
anos antes do chamado "desco-
brimento" do Brasil. E também 
existem registros sobre a passa-
gem de dois outros portugueses, 
o João Coelho da Porta da Cruz, 
em 1493 e Duarte Pacheco Perei-
ra em 1498. Outro realce a essas 
dúvidas foi a proposição feita 
pelo Ex-Governador de Pernam-
buco, Eduardo Campos, quando 
ainda Deputado e em parceria 
com os parlamentares Fernando 
Ferro e Feu Rosa, para que fosse 
reconhecida a descoberta da cos-

ta norte do Brasil por Pinzón, em 
26 de janeiro de 1500, três me-
ses antes da chegada "oficial" de 
Pedro Álvares Cabral. O projeto 
foi arquivado, mas esta polêmica 
também tem sido colocada por 
historiadores de renome nacional, 
entre eles o Francisco Adolfo Va-
mhagem e Max Justo Guedes que 
defendiam com vigor a primazia 
de Pinzón sobre Cabral. Polêmi-
cas à parte, a verdade é que o nos-
so Recife foi genialmente descrito 
pelo historiador Evaldo Cabral de 
Mello: "...de um Recife que nas-
ceu porto, virou cidade e começou 
a fazer-se em Pernambuco. Que 
encontrou nos seus moradores o 
vigor necessário para assegurar 

o caráter matricial da cidade, 
como lugar negócios. Certa-
mente o mérito dessa afirma-
ção deve-se aos Mascates, seus 
homens de comércio". E foi 
nesse ambiente comercial que 
surgiu em 1815 o Porto do Re-
cife, registrando hoje a maior 
longevidade dentre todas as 
organizações centenárias de 
Pernambuco, ou seja 202 anos. 
Finalizo prometendo revelar 
aqui nesta coluna do Jornal do 
Sertão outras curiosidades his-
tóricas do nosso país.

José Artur Paes
 jartur1205@gmail.com

Está em processo de 
montagem o terminal provi-
sório de passageiros do Ae-
roporto Santa Magalhães, no 
município de Serra Talhada, 
etapa que teve início após 
a conclusão da terraplana-
gem. O secretário estadual 
de Transportes, Sebastião 
Oliveira, se reuniu recente-

De 08 a 10 de novembro, 
a Faculdade de Ciências Apli-
cadas e Sociais de Petrolina 
(Facape) e a Universidade de 
Pernambuco (UPE) promovem 
a Semana Universitária 2017 
nos campi das duas instituições. 
O evento oferecerá palestras, 
mesas-redondas, painéis, mi-
nicursos, oficinas e atividade 
de extensão com os mais varia-

No dia 21 deste mês, o 
projeto Ser Tão Poeta, que 
busca renovar a arte lite-
rária em Petrolina desde 
2014, promove uma larga 
programação no município. 
O movimento ocorre na Ten-
da Multicultural da Praça 
Bambuzinho, no centro da 
cidade, em meio às come-

Neste mês, a Prefeitura 
de Arcoverde conclui a im-
plantação do Sistema Nacio-
nal de Gestão da Assistência 
Farmacêutica (Hórus), nas 
Unidades Básicas de Saúde 
da Família (UBSF) do mu-
nicípio. De acordo com a 
gestão, o sistema funciona 
via web e tem como objetivo 
qualificar a gestão da Assis-

mente, em Brasília, com o 
ministro dos Transportes, 
Mauricio Quintella com o 
secretário da Aviação Civil, 
Dário Rais Lopes, para tra-
tar do assunto. Sebastião ga-
rante que o ritmo das obras 
está acelerado para que o 
equipamento receba o seu 
primeiro voo comercial.

dos temas. Alunos e professo-
res de qualquer Instituição de 
Ensino Superior que desejam 
apresentar trabalhos podem 
se inscrever até o dia 22 deste 
mês, na página eletrônica do 
evento (http://ead.facape.br/
su/index.php/selecoes/5-sub-
missao) nas categorias: Ensino, 
Pesquisa (exatas, humanas e 
saúde), ou Extensão.

morações dos 122 anos de 
emancipação política de Pe-
trolina. Entre as atrações, 
estão os poetas Aroldo Leão, 
Matheus José, Ana Lúcia 
Souza, entre outros, além da 
apresentação da Banda Fogo 
no Munturo. A programação 
começa às 16h e segue até as 
20h.

tência Farmacêutica nas três 
esferas do SUS, contribuin-
do para ampliação do aces-
so aos medicamentos e para 
a qualificação da atenção à 
saúde prestada à população. 
As UBSFs Cidade Jardim, 
João Pacheco, Marta Xavier, 
Veraneio e Boa Vista já estão 
com o programa em funcio-
namento.

Petrolina
Facape e UPE promovem Semana Universitária

Arcoverde
Foco na ampliação do acesso a medicamentos

Ser Tão Poeta
Projeto estará na Tenda Multicultural

Santa Magalhães
Terminal provisório tem obras avançadas 
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Política

Frente Parlamentar em Defesa da Chesf tem 
cronograma para ser executado em três meses

Entre privatizar e 
aumentar conta

A Frente Parlamentar em 
Defesa da Companhia Hidre-
létrica do Rio São Francisco 
(Chesf), instalada pela Assem-
bleia Legislativa de Pernambuco 
no dia 5 deste mês, com objetivo 
de ampliar o debate com a socie-
dade sobre possível privatização 
da estatal, conforme proposto 
pelo Governo Federal, já conta 
com uma grade de atuação. For-
mado por seis deputados, o cole-
giado possui um cronograma de 
atividades extenso que será exe-
cutado ao longo de três meses.

 Durante o período previsto, 
serão realizadas audiências pú-
blicas, visitas técnicas às hidrelé-
tricas e principais reservatórios 
da companhia, além de reuniões 
com governadores e casas legis-

lativas do Nordeste. Também 
estão previstos encontros com 
representantes de movimentos 
sociais e participações em atos 
no Rio de Janeiro, Brasília e to-
dos os estados nordestinos. De 
acordo com o deputado estadual 
Lucas Ramos (PSB), presidente 
da Frente Parlamentar, deputa-
dos pernambucanos irão apre-
sentar uma ação popular para 
que a privatização proposta pelo 
Ministério de Minas e Energia 
não evolua até que todo o pro-
cesso seja detalhadamente apre-
sentado. "Não podemos permitir 
que o Governo Federal venda 
um patrimônio de todos os bra-
sileiros sem a devida explicação 
e transparência", avalia. Além 
disso, a Frente Parlamentar em 
Defesa da Chesf participa do 
lançamento da Rede Parlamen-
tar em Defesa do Setor Elétrico 

De acordo com o deputado estadual Lucas Ramos, será apresentada uma ação popular para que a 
privatização proposta pelo Ministério não evolua até que todo o processo seja detalhado

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

O Governo Federal anun-
ciou no início deste mês, por 
meio do Ministério de Minas e 
Energia, que a Eletrobras po-
derá privatizar até 14 usinas hi-
drelétricas antigas pertencentes 
à Chesf, Furnas e Eletronorte. A 
reforma nas leis do setor elétri-
co proposta pelo governo deve 
afetar as contas de luz dos bra-
sileiros e tem ainda a possibili-
dade de incrementar as contas 
do governo. Entre as principais 
hidrelétricas que podem entrar 
na lista para concessão ao se-
tor privado estão o Complexo 
de Paulo Afonso (na Bahia) e 
Xingó (entre Alagoas e Sergipe), 
operadas pela Chesf; e usinas de 
Furnas, como Marimbondo e a 
Hidrelétrica de Furnas (ambas 
em Minas Gerais). De acordo 
com o governo, caso prossigam 
as mudanças de regulação, com 
a privatização, a estatal poderá 
trocar o modelo adotado nessas 
usinas, de preço fixo em cotas 
pelo preço de mercado, definido 
de acordo com a demanda.

e de Audiência Pública Contra o 
Desmonte do Estado Brasileiro, 
no Congresso Nacional, além 
de audiência pública na Câmara 
de Vereadores de Petrolina.  No 
Estado, as regiões do Sertão e 
do Agreste, que receberão águas 
do Rio São Francisco quanto for 
implantada a Adutora do Agres-

te, também serão contempla-
das com visitas da Frente. "Os 
sertões do Pajeú, Central e do 
Araripe, que também precisam 
da água do Velho Chico, farão 
parte das discussões para que 
tenhamos um trabalho amplo e 
de intensa participação social", 
ressaltou Lucas Ramos.

Parlamentares pernambucanos elaboram planejamento de trabalho
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Sertão Esportivo
Cultura

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

Sertão tem baixos índices de
criminalidade associados à Educação

Especialista destaca convívio familiar

O Governo de Pernambuco 
comemorou, no último dia 15, a 
queda dos Crimes Violentos Le-
tais Intencionais (CVLI) no mês 
de agosto, onde foram regis-
trados, de acordo com balanço 
da Secretaria de Defesa Social 
(SDS), 413 ocorrências, 34 a me-
nos do que em julho (447). Foi 
registrada redução de 7,61% em 
todo o Estado. Entretanto, o mês 
ainda é o pior dos últimos sete 
anos, desde a criação do Pacto 
pela Vida. O tema, que é um calo 
da gestão do Governador Paulo 
Câmara, atinge diversas regiões 
do Estado. Apesar disso, algu-
mas cidades do Sertão do Esta-
do guardam uma peculiaridade 
com relação ao assunto: nelas, 
são registrados baixos índices de 
criminalidade, associados à qua-
lidade do ensino. Destacam-se 
no Estado os resultados obtidos 
na área de Educação, entre eles, 
os dados do Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica de 
Pernambuco (Idepe) de 2016, 
divulgado no início deste mês, 
onde o Pernambuco alcançou 
a nota 4,1, superando a média 
nacional, que é de 3,5. No Ide-
pe, cidades do Sertão do Estado, 
como Flores, São José do Egito 
e Afogados da Ingazeira, se re-

Atuando há mais de 20 anos 
na área de Segurança Pública, 
Ângelo Roncalli, natural de Pe-
trolina, ex-secretário de Justiça 
do Espírito Santo, se destacou 
na imprensa nacional por revo-
lucionar a maneira de pensar 
sobre sistema prisional naque-
le Estado, onde não se registra 
morte de presos nem rebeliões 
há mais de dois anos.  “A gen-
te, que trabalha com relação ao 
sistema prisional, percebe que 
a maioria das pessoas que estão 
presas vêm de um processo de 
exclusão familiar ou social. Es-

Afogados da Ingazeira, por exemplo, registrou três CVLIs. O município de Flores, 
apenas dois, São José do Egito um e Quixaba, Ingazeira e Iguaraci nenhum

velaram como os melhores ensi-
nos médios de Pernambuco. Ao 
todo, dos 14 municípios listados 
entre as maiores notas deste ín-
dice, 11 se encontram no Sertão 
do Pajeú. Além da qualidade de 
ensino, todas elas têm em co-
mum a baixa criminalidade. Os 
números da Secretaria de Defesa 
Social, referentes ao período de 
janeiro a julho de 2017, confir-
mam. Afogados da Ingazeira, por 
exemplo, registrou três CVLIs. O 
município de Flores, apenas dois. 
São José do Egito um. Quixaba, 
Ingazeira e Iguaraci nenhum. 
Em Pernambuco, o alto índice 
da criminalidade assusta: foram 
3.322 crimes violentos letais 
intencionais (CVLI) de janeiro 
a julho de 2017. Destes, 1.870 

ocorreram no interior de Per-
nambuco. Para o prefeito de Afo-
gados da Ingazeira e presidente 
da Associação Municipalista de 
Pernambuco (Amupe), José Pa-
triota, as duas questões estão di-
retamente ligadas. “Realmente, 
existe uma ligação muito forte. 
Duas coisas são a Educação com 
um nível muito bom e a Cultu-
ra da região. Aqui, se cultiva a 
cultura de raiz. Se vive a cultura 
popular, nordestina, na sua in-
tegralidade. É um povo que se 
envolve, que cria e empreende. 
Acredito muito nessa cultura de 
paz. Também credito à atuação 
da igreja católica nos últimos 40 
anos, com um trabalho muito 
bom. É uma soma de fatores”, 
avalia Patriota.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Semiárido

sas pessoas têm dificuldade de se 
inserir na escola, no mercado de 
trabalho. Então, a gente sabe que 
a Educação é fundamental para 
qualquer coisa”, avalia Roncalli.  
Ele prossegue: “Ela dá possibi-
lidade do cidadão ter conheci-
mento e discernimento para to-
mar decisões. A Educação move 
isso, do cidadão ter condição, 
possibilidade de enfrentar situ-
ações como desemprego, baixo 
salário. Esses dados que estão 
colocados (a relação do Idepe 
com a baixa criminalidade), 
eles refletem justamente isso”. 

Roncalli pondera que, no inte-
rior, ainda tem muito a questão 
do respeito. Cita como exem-
plos: o filho que respeita o pai, 
a convivência social mais har-
mônica. Nos grandes centros, 
lembra ele, onde a tolerância é 
mínima, as pessoas se tornam 
mais brutalizadas. “É muito le-
gal que isso seja observado. A 
gente nunca pode enxergar o 
crime apenas pelo ato que a pes-
soa cometeu. É preciso dar essa 
amplitude de tentar entender o 
porquê que isso ocorre”, indica 
o especialista.

47 anos do Movimento Armorial

Este importantíssimo capítulo da cultura nordestina nunca 
foi esquecido. Não é pra menos, já que está profundamente im-
pregnado de ricos valores e muita beleza. Poucos movimentos 
fundados conscientemente por uma só cabeça tiveram tanta 
representatividade. Ariano Suassuna começou seus estudos 
na faculdade de direito do Recife em 1946 e juntamente com 
Capiba e Hermilo Borba Filho fundou o TEP (Teatro Popular 
de Arte) e em seguida o TPN (Teatro Popular do Nordeste). 
Estes foram os primeiros passos para intimamente pensar no 
que seria. Depois de nomeado professor da cadeira de estéti-
ca e diretor do departamento de extensão cultural da UFPE, 
lançou oficialmente o Movimento Armorial no dia 18 de se-
tembro de 1970 com apresentações da Orquestra Armorial de 
Câmara e uma exposição plástica. Segundo Ariano essa foi a 
fase experimental, resultado inicial de 25 anos de estudos. Em 
seguida surge o Quinteto Armorial, que teve Antônio Carlos 
Nóbrega como um de seus músicos. O grande marco literário 
deste período foi o lançamento do livro A Pedra do Reino em 
1971, trazendo a tona toda atmosfera proposta por Suassuna. 
Pra quem ainda não conhece a origem do termo Armorial, um 
substantivo que remete aos brasões, escudos, insígnias e estan-
dartes das famílias tradicionais nobres, contudo de substanti-
vo o termo se tornou um adjetivo para caracterizar a fusão da 
cultura popular nordestina de raiz com elementos da cultura 
erudita, junção esta que faz completo sentido por conta das for-
tes influencias da península Ibérica medieval e moura na nossa 
colonização. Assim como o romantismo e o modernismo brasi-
leiro, o movimento Armorial buscou o fortalecimento da iden-
tidade genuinamente brasileira. Em 1975 Ariano foi nomeado 
secretário de Cultura do Recife e inicia a fase Romançal, onde 
os elementos Ibéricos diminuem em detrimento dos aspectos 
mais populares. Neste período são fundados o Balé Popular do 
Recife e Orquestra Romançal. A partir de 1980 o movimento 
perdeu forças, mesmo com o surgimento dos grupos Grial de 
dança e Quarteto Romançal, mas ainda está vivo e presente nos 
palcos. Ainda em 2017 foram lançados O Auto do Reino do Sol, 
um excelente e premiado musical sobre o movimento e a Or-
questra Armorial do Cariri, mostrando que o que é bom não 
morre nunca.

Escola de Flores foi uma das campeãs no Idepe 

Alyne Pinheiro
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Setembro Amarelo foca na
conscientização sobre o suicídio

Neste mês, entidades de 
todo o país buscam a cons-
cientização e a prevenção ao 
suicídio, por meio da campa-
nha Setembro Amarelo. No 
Sertão do Estado, em Petro-
lina, uma palestra a ser re-
alizada na Universidade do 
Vale do São Francisco (Uni-
vasf), por meio do Subsiste-
ma Integrado de Atenção à 
Saúde do Servidor (SIASS), 
no dia 18, abordará o tema 
que já é considerado um 
problema de saúde pública, 
já que o aumento de suas ví-
timas teve um avanço verti-
ginoso nas últimas décadas.

Segundo levantamento 
do Mapa da Violência 2017, 

Segundo levantamento do Mapa da Violência 2017, ocorreu um crescimento de 10% 
no número de suicídios entre jovens brasileiros de 15 a 29 anos, desde 2002

com dados do Sistema de 
Informações de Mortalidade 
(SIM), do Ministério da Saú-
de, ocorreu um crescimento 
de 10% no número de suicí-
dios entre jovens brasileiros 
de 15 a 29 anos, desde 2002. 
Caso a comparação seja feita 
com a década de 1980, o au-
mento é de 60%. Os números 
assustam, mas, de acordo 
com a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), 9 em cada 
10 casos poderiam ser pre-
venidos, o que dá esperança 
às pessoas engajadas na pre-
venção e conscientização da 
população.

Para a psicóloga do 
SIASS, Maria d’Ajuda Pas-
sos, é preciso diminuir os 
ruídos que não possuem 

cunho científico para ajudar 
na conscientização. “Que-
remos desconstruir jargões, 
levando informação com 
conteúdo científico além 
de alternativas de cuidado, 
derrubando tabus e incen-
tivando o diálogo, ajudando 
quem estiver passando por 
problemas e falando sobre 
saúde mental e tratamento 
clínico de forma clara e sem 
preconceitos”, afirma.

A palestra “Um Diálogo 
sobre o Suicídio” será rea-
lizada no auditório da bi-
blioteca da Universidade, 
no Campus Sede, das 08h 
às 12h, e será direcionada 
a toda a comunidade aca-
dêmica e à sociedade em 
geral. Para participar, é 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Semiárido

preciso se inscrever atra-
vés de um formulário dis-
ponível no site da insti-
tuição (www.univasf.edu.
br). A programação conta-
rá com palestras que vão 
abranger quatro tópicos: 
Aspectos neurobiológicos, 
doenças mentais e suicí-

dio; O tabu do suicídio: 
A importância de se falar 
abertamente; Prevenção e 
Pósvenção: intervenções 
psicológicas do fenômeno 
suicídio e O CVV à luz da 
filosofia de Carl Rogers – 
Abordagem centrada na 
pessoa.

Centro Universitário abraça a causa que visa previnir suícidio

Divulgação
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Semiárido

Sertão Esportivo

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

Em Cabrobó, obras do Eixo Norte
da Transposição são retomadas

Comemoração dos 89 com inaugurações e entregas

Em Cabrobó, no Sertão do 
Estado, o ministro da Integra-
ção Nacional, Hélder Barba-
lho e o prefeito do município, 
Marcílio Cavalcanti, religaram 
a primeira estação de bombea-
mento (EBI-1) para a abertura 
das comportas da Barragem de 
Tucutu, cujas águas da Trans-
posição do Rio São Francisco 
ajudarão na perenização do 
principal manancial da região 
de sequeiro, o Riacho Grande. 
O evento foi realizado na data 
em que Cabrobó comemora 89 
anos de emancipação política, 
11 de setembro.

 De acordo com Hélder Bar-
balho, o ministério está avan-
çando com as obras do Eixo 
Norte, que vão levar água para 
mais de 390 municípios dos 
estados de Pernambuco, Ce-
ará, Paraíba e Rio Grande do 
Norte. “Estamos também des-
tinando recursos e realizando 
ações conjuntas com os esta-
dos e municípios para atender 
as famílias que vivem ao longo 
da obra, fazendo as ligações 
necessárias para o atendimen-
to daqueles que estando à beira 

Ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, e o prefeito Marcílio Cavalcanti religaram esta-
ção de bombeamento para abertura das comportas. Água deve beneficiar mais de 390 municípios

da transposição ainda sofrem 
com a seca”, declarou. A obra 
que deveria ser concluída em 
2010, ao custo de R$ 4,5 bi-
lhões, agora está orçada em R$ 
8 bilhões. A previsão, de acor-
do com o ministro, é de que 
seja concluída ainda no primei-
ro semestre de 2018.

 No evento, representantes 
de duas mil famílias de agricul-
tores do município participa-
ram e comemoraram o aniver-
sário da cidade e a chegada da 
água. Após o acionamento das 

comportas, as águas seguiram 
pelo canal de 45 de quilôme-
tros até o reservatório no po-
voado de Baixio dos Grandes 
de onde serão disponibilizadas 
para irrigação de 10.200 hecta-
res. Para o agricultor Gumerci-
no Perreira, a iniciativa deverá 
aumentar a produção de ali-
mentos e a geração de empre-
gos. “Com essa água chegando 
em Riacho Grande, Cabrobó 
vai reviver o tempo de fartura 
com muita gente gostando de 
viver no campo”, afirmou.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

A comemoração em torno dos 
89 anos de emancipação política 
de Cabrobó, no dia 11 de setem-
bro, contou com uma programa-
ção de entregas à comunidade. A 
prefeitura inaugurou a ilumina-

ção pública em alguns bairros, 
além da pavimentação de ruas. 
Na data, a gestão municipal reali-
zou ainda a entrega do Centro de 
Referência da Assistência Social 
(CRAS) e do Serviço Convivên-

cia e Fortalecimento de Vínculos 
- SCFV do bairro Temperatura, 
além dos canteiros na entra-
da da cidade (BR 428). Para o 
prefeito Marcílio Cavalcanti, o 
município tem muitos motivos 
para comemorar. “Temos um 
passado de conquistas, vivemos 
um presente de lutas. A cada dia, 
construímos um futuro de boas 
perspectivas e ganhos sociais 
para todos. Estamos concluin-
do as instalações da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA 24h) 
e, até o final do ano, concluire-
mos, entregando obras estrutu-
radoras na sede e na zona rural 
do município”, informa o gestor 
do executivo municipal.  

Bitcoin: O que é? Quem criou? 
Vale a pena investir? 

O que é Bitcoin?
Criada em 2008, a Bitcoin é uma moeda virtual, ou seja, 

ela não existe fisicamente como o Real, não são emitidas por 
nenhum governo e não possuem um órgão regulador, o que 
dificulta um pouco seu uso e gera muitas dúvidas sobre o que 
pode, e o que não se pode fazer com Bitcoin. Basicamente, Bi-
tcoin é uma moeda de investimento, mas que muitos países já 
estão regularizando como uma forma de pagamento, como é o 
caso do Japão.
Quem criou?

Desde o surgimento da moeda virtual, a identidade do cria-
dor nunca tinha sido revelada. Há pouco tempo, com pseudô-
nimo Satoshi Nakamoto, o criador revelou sua identidade e se 
chama Craig Wright, um empreendedor australiano.
Como fazer compras com a Bitcoin?

Bitcoin é uma moeda como qualquer outro tipo de dinheiro, 
compras podem ser feitas em marcas como DELL e Tesla, entre 
outras lojas. Atualmente, há diversos varejistas online, lojas e 
marcas que estão aderindo a Bitcoin como forma de pagamen-
to de seus produtos e acredito que ao decorrer dos anos diver-
sas marcas irão aderir a essa tecnologia.
Vale a pena investir na Bitcoin?

É imprevisível. É uma relação de custo x benefício como 
qualquer outra moeda. Não tem como prever um bom mo-
mento para investir em Bitcoin. O preço é determinado pela 
lei da oferta e procura, sendo bastante volátil ainda. Vale lem-
brar que, por ser uma moeda fácil e prática, está atraindo cada 
vez mais pessoas. Investir em Bitcoin é fácil, mas, como todo 
investimento, é preciso estudar sobre o assunto e ir com cal-
ma, pois ganhar dinheiro da noite para o dia é o sonho de qual-
quer investidor, mas não é a realidade. Uma grande variação 
de preço pode resultar em lucros ou prejuízos, dependendo do 
investimento inicial. Bitcoin é sinônimo de oportunidade, mas 
também tem riscos.

Conclusão de obras do Eixo Norte será no  primeiro semestre de 2018

Festividade contou com apresentações de atrações locais
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Semiárido

Desfile cívico marca aniversário 
de  emancipação de Petrolina

Miguel Coelho promete 
três dias de festa

O município de Petrolina, 
no Vale do São Francisco, ce-
lebra, no dia 21 de setembro, o 
aniversário de sua emancipa-
ção política. Na data, a prefei-
tura realizará um desfile cívico 
que tem como tema "Petrolina 
122 Anos - Uma História em 
Verso e Prosa". O evento ocor-
rerá a partir das 18h, com início 
na Praça Presidente Kennedy 
(Praça das Algarobas), seguin-
do até a Avenida Guararapes, 
passando pelo prédio da Pre-
feitura e pela Praça Dom Ma-
lan. A programação tem início 
na véspera, com shows de Bell 
Marques, Gabriel Diniz e Clau-
dinho Goes, em grande festa 
aberta ao público. As apresenta-
ções ocorrerão em um circuito a 
ser montado na Avenida Cardo-
so de Sá

Faltando poucos dias para 
a comemoração, a organização 
do desfile se reuniu para plane-
jar detalhes. O trabalho ficou a 
cargo de Laila Melo, gerente de 
planejamento e eventos da Se-
cretaria de Educação (Seduc).  
"O encontro foi para afinar os 
detalhes do desfile, a fim de que 

Apresentação terá como tema "Petrolina 122 Anos - Uma História em Verso e Prosa". 
De acordo com o secretário executivo de Cultura, Cássio Lucena, será uma ópera viva

obtenhamos um resultado po-
sitivo, com segurança, logística 
e apresentações em harmonia, 
pois teremos muitas crianças 
envolvidas. O desfile está vindo 
muito bonito, inovador e com 
muitas surpresas", adiantou. De 
acordo com o secretário execu-
tivo de Cultura, Cássio Lucena, 
o evento será surpreendente. 
"Estamos montando o desfile 
que é uma ópera viva, que tem 
história, um enredo e o trabalho 
de todos é fundamental para que 
o cidadão petrolinense tenha 

um belo espetáculo", afirmou. 
Para garantir a organização do 
trânsito no entorno do evento, 
a Ammpla (Autarquia Munici-
pal de Mobilidade de Petrolina) 
está programando interdições 
de ruas e avenidas. Na ocasião, 
o Grupamento Militar da cida-
de, do Corpo de Bombeiros e 
da Guarda Municipal, estarão a 
postos para garantir a seguran-
ça dos participantes. Uma 
unidade do SAMU estará à 
disposição para eventuais 
necessidades.

Para comemorar os 122 anos 
de emancipação política da Ca-
pital do São Francisco, o prefeito 
de Petrolina, Miguel Coelho, pre-
tende promover três dias de festa 
no município. Segundo o gestor, 
uma parceria com uma cerveja-
ria, que vai arcar com parte do 
custo da programação, garantiu 
a realização do evento. “A gente 
tem sempre buscado parcerias, 
ainda mais enfrentando as di-
ficuldades financeiras que todo 
mundo sabe. A Itaipava já par-
ticipou do São João e, agora, vai 
dar esse presente para a cidade, 
pagando parte dos cachês. Isso 
mostra que nossa preocupação 
não é apenas dar uma festa, 
promover o turismo e a cultura 
na cidade, mas fazer tudo isso 
com responsabilidade", pontuou 
Miguel.  No dia 20, véspera do 

aniversário do município, será 
realizada uma grande festa aber-
ta ao público com shows de Bell 
Marques, Gabriel Diniz e Clau-
dinho Goes.  “A festa vai resga-
tar o modelo com os artistas em 
cima de trios elétricos, puxando 
a multidão por um corredor da 
folia. Serão mais de cinco horas 
de show”, informou. A cidade 
terá mais dois dias de progra-
mação com shows de pop, rock 
e gospel, na concha acústica pró-
xima à Prefeitura, valorizando os 
artistas da região, já que serão 
oito atrações locais num total de 
dez. No dia 18 a programação 
completa será divulgada, além 
do anúncio de obras, editais de 
licitação, reformas, lançamentos 
de projetos, atrações esportivas 
que serão desenvolvidas até o 
final de setembro. 

Petrolinenses terão três dias de festa para celebrar aniversário da cidade

Prefeito defende a promoção do turismo e da cultura com com responsabilidade
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Passando por ArcoverdeArcoverde

Cidade comemora 89 anos de emancipação

Foi em 1943 que o município 
recebeu o nome de Arcoverde

Uma porta que se abre para o Sertão
Considerado o Portal do Sertão, o município de Arcoverde, na Microrregião do Moxotó, é o primeiro 

do Sertão do Estado, distante 252 km da Capital pernambucana. A população de cerca de 70 mil habi-
tantes (de acordo com o último Censo Demográfico, de 2010) está distribuída numa área de 353 quilô-
metros quadrados. Entre suas atividades econômicas, se destacam o comércio e a oferta de serviços. A 
cidade é marcada ainda pela riqueza cultural, possuindo o teatro Geraldo Barros, no Sesc Arcoverde, e 
auditórios, além do histórico Cinema Rio Branco, que foi totalmente repaginado neste ano. 

A população de Arco-
verde prestigiou, no último 
dia 11, a homenagem aos 89 
anos de Emancipação Polí-
tica do Município, onde um 
cortejo percorreu as prin-
cipais ruas. O evento teve 
início com a apresentação 
do Tiro de Guerra e foi en-
cerrada com o desfile dos 
integrantes da Secretaria de 
Educação da cidade, que or-

ganizou a festa. Ao todo, 24 
instituições desfilaram pela 
Avenida Antônio Japiassu, 
partindo da Estação da Cul-
tura com destino à Praça da 
Bandeira. No mesmo dia, a 
prefeitura promoveu uma 
missa em Ação de Graças 
na Matriz Nossa Senhora do 
Livramento. Para a prefeita 
Madalena Britto, ao mesmo 
tempo em que o município 
comemora aniversário, tam-
bém celebra diversas con-

Carol Santos
jobcarolinesantos@gmail.com quistas. “O desenvolvimento 

econômico da cidade precisa 
ser contínuo e, para isso, já 
demos passos importantes. 
Temos ainda muito o que 
construir juntos, por isso 
conto com a colaboração e o 
entusiasmo de todas e todos 
arcoverdenses. Meu muito 
obrigada e sigamos no cami-
nho do crescimento em bus-
ca de uma cidade cada vez 
melhor. Parabéns, minha ci-
dade!”, vibrou a prefeita.

Em plena Caatinga, por 
volta do ano de 1800, en-
tre a serra de Aldeia Velha 
e a região de Caiçara, co-
meçou a surgir um arruado 
que daria origem a Olho 
d’Água. O local foi ocupa-
do, em outro momento, 
pelos índios de Ararobá, 
entre os quais, os Xucurus. 
Em 1812, o português Leo-
nardo Pacheco Couto che-
gou para comandar a fa-
zenda Santa Rita, mandan-
do construir uma igrejinha 
em homenagem à Nossa 
Senhora do Livramento. 
Em 1867, a capela sofreu 
a primeira reconstrução. 
Neste ano, os registros da 
igreja mostram a povoação 
com o seu segundo nome, 

Olho d’ Água dos Bredos. 
Já em 1909 o povoado se 
tornou vila e em 1912 teve 
o seu nome alterado para 
Barão do Rio Branco, que 
ficou sendo chamado de 
Rio Branco, logo após a 
chegada da linha de trem, o 
primeiro fator de desenvol-
vimento da região. Em 11 
de Setembro de 1928, a vila 
foi transformada em cida-
de, sendo incorporada pela 
fazenda Tatu, de Buíque e 
depois Ipojuca, de Pesquei-
ra. Foi em 1943 que o mu-
nicípio recebeu o nome de 
Arcoverde, em homenagem 
a D. Joaquim Arcoverde Al-
buquerque Cavalcanti, pri-
meiro Cardeal do Brasil e 
da América Latina.

Cidade leva o nome de Arcoverde em homenagem a D. Joaquim Arcoverde Albu-
querque Cavalcanti, primeiro Cardeal do Brasil e da América Latina

Desfile contou com integrantes da Secretaria de Educação da cidade, que organizou a festa

Divulgação
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OPORTUNIDADE
DE TRABALHO

Requisitos:

REPRESENTANTE COMERCIAL 

PETROLINA - PE

Ser maior de 18 anos, e ter Ensino Médio completo;
Desenvolver atividades relacionadas à prospecção de 
clientes;
Venda de espaço publicitário nos produtos oferecidos;
Facilidade ao lidar com o público, e uma boa comunicação.

Os interessados deverão enviar seu curriculo para o e-mail: 
marketing@jornaldosertaope.com.br

Até o dia 27 de setembro, 
a prefeitura de Arcoverde, por 
meio da Secretaria de Cultura 
e Comunicação, promove uma 
programação de plenárias dos 
segmentos culturais existentes 
na cidade, com objetivo de cons-
truir a base da implantação do 
Sistema Municipal de Cultura. A 
iniciativa visa apresentar e discu-
tir a política pública de cultura do 
município, para proporcionar in-
centivo e fomento ao seguimento. 
No total, serão 10 reuniões englo-
bando os segmentos de culturas 
tradicionais, matrizes africanas, 
gênero, audiovisual, música, lite-
ratura, artesanato e moda, artes 
cênicas, artes visuais e plásticas, 
patrimônio e pontos de cultura, 
artes urbanas e juventude, e pro-

dutores e técnicas."Estaremos 
trazendo ativistas, fazedoras e 
fazedores de cultura de várias ci-
dades de Pernambuco, com rele-
vância e experiência em distintas 
gestões públicas, possibilitando 
que os participantes da nossa ci-
dade possam debater parâmetros 

Plenárias são realizadas, visando ao 
Sistema Municipal de Cultura

Paróquia celebra Jubileu 
de Prata em cerimônia

Criada em 1992, a Paró-
quia São Geraldo Majella, 
localizada no bairro que 
leva o mesmo nome, celebra, 
anualmente, a sua fundação 
com uma grande celebração 
religiosa. Neste ano, será 
comemorado o Jubileu de 
Prata, ou seja, os 25 anos de 
sua existência. Durante os 
primeiros 15 anos, o padre 
Edson Silva foi responsável 
pela comunidade e, de 2007 
para cá, é o padre Marcílio 
Dimas Batista que coorde-
na a paróquia. A festa já se 
consagrou entre a comuni-
dade local e demais bairros 
da região, se integrando ao 
calendário de eventos de 
Arcoverde. Nesta edição, a 

celebração será realizada de 
6 a 15 de outubro, contando 
com 10 dias de celebrações 
litúrgicas, adorações, pro-
cissões, quermesses e shows 
culturais. “Este ano, teremos 
como tema: `Com São Ge-
raldo, somos missionários-
-cuidadores da Comunidade 
Jubilar`. É com este mesmo 
tema que queremos convidar 
você e toda sua família para 
fazer parte da continuidade 
da missão. Serão momen-
tos de muita fé e devoção”, 
declara o padre Marcílio. 
Para conferir a programação 
completa da festa, acesse a 
página oficial da paróquia: 
www.facebook.com/Paro-
quiaSaoGeraldoMajella

consistentes para o processo de 
construção do Sistema Municipal 
de Cultura", explica Henry Perei-
ra, articulador de Política Cultu-
ral de Arcoverde. No site www.
arcoverde.pe.gov.br é possível 
conferir a programação completa 
das plenárias.

O segmento de matrizes africanas foi o primeiro entre as plenárias
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Johanna: Carinho no Bake Off e pitadas 
de preconceito nas redes sociais

O programa teve início 
com 16 participantes, que 
são eliminados a cada epi-
sódio. No Bake Off Brasil: 
Mão na Massa 2017, exibi-
do no SBT e no Discovery 
Home & Health, a petroli-
nense Johanna Aquino tem 
lidado com uma série de no-
vas experiências culinárias 
e com o público. Em conver-
sa com o Jornal do Sertão, 
a chef pâtissier (especialista 
em doces e bolos), observa 
que sua participação no rea-
lity foi uma surpresa, ainda 
mais por ser na área de con-
feitaria e que, embora entre 
os colegas de gravação a re-
cepção seja afável, tem sen-
tido umas pitadas de pre-
conceitos nas redes sociais.

O reality levou a pernam-
bucana para perto dos teles-
pectadores e é através das 
redes sociais que ela mais 
se comunica com o públi-
co. Em seu Instagram, por 
exemplo (@johannabake-
off), Johanna interage e se 
diverte acompanhando a 
opinião das pessoas. "Estou 
recebendo muito carinho, 
principalmente dos petroli-
nenses. Recebo muitas men-
sagens de carinho de todas 

RASIL

presente no Interior

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

Mês do Advogado enaltece a 
advocacia pernambucana

A CAAPE promoveu uma série de atividades de lazer, saúde, 
cultura e bem-estar do Litoral ao Sertão do estado para celebrar o 
Mês do Advogado, comemorado em agosto. “O advogado é a razão 
de nosso existir. Por isso, dedicamos não apenas um dia, mas o 
mês inteiro para a advocacia pernambucana”, afirma o presiden-
te da CAAPE, Bruno Baptista. As atividades foram abertas com a 
promoção da saúde da advocacia pernambucana a partir de cam-
panha de vacinação no Recife contra o vírus da influenza A.

 A programação contou ainda com a promoção do CAAPE + 
Perto de Você, no Recife, que reuniu mais de 500 advogados e 
seus dependentes em torno de serviços gratuitos, distribuição de 
brindes e palestras sobre saúde, bem-estar, alimentação e finan-
ças; o passeio ciclístico na cidade de Timbaúba; e a exibição do 
documentário pernambucano “Pedro Jorge: uma vida pela Justi-
ça”, que relembra os fatos que levaram ao assassinato do procura-
dor da República Jorge de Melo e Silva, morto em março de 1982, 
quando apurava denúncias envolvendo o caso que ficou conheci-
do nacionalmente como “Escândalo da Mandioca”.

 Teve ainda novas edições do CAAPE Presente. Desta vez, re-
alizado nas cidades de Arcoverde, Barreiros e Pesqueira. “Com o 
programa, levamos adiante a bandeira da interiorização das ações, 
uma das marcas de nossa gestão”, explica Bruno Baptista. “Nossa 
meta é levar o programa para todas as 25 subseccionais da OAB no 
Estado até o fim do ano”, completa Bruno.

 O Mês do Advogado trouxe ainda o ator pernambucano Ara-
mis Trindade com o espetáculo “Romeu e Julieta, cordel de Aria-
no Suassuna”, encenado em um Teatro de Santa Isabel lotado. 
“Ver a casa cheia, com mais de 500 advogados e acompanhantes, 
é o que nos estimula a trabalhar mais e mais”, avalia o presidente 
da CAAPE.

 Encerrando a programação, lazer e saúde se uniram com su-
cesso no Pedal CAAPE, passeio ciclístico realizado na Reserva do 
Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. O evento reuniu mais de 150 
advogados e seus familiares em torno de uma atividade pensada 
para promover o bem-estar da advocacia pernambucana. “En-
cerramos a programação da CAAPE para o Mês do Advogado em 
alto astral, com integração, diversão e cuidado com a saúde em 
um cenário paradisíaco”, conclui o presidente da CAAPE, Bruno 
Baptista.

as idades", afirma. Apesar 
da representatividade e do 
carisma de Johanna no pro-
grama, em território virtual, 
nem tudo são flores. "Não 
senti nenhum tipo de pre-
conceito por ser nordestina 
dentro do programa, mas 
estou sentindo aqui fora, 
principalmente, no Twitter, 
onde os comentários são 
agressivos, criticam o sota-
que, o nordeste de uma ma-
neira geral", declara. Embo-
ra tenha participado de um 
programa de TV antes (Que 
Seja Doce, da GNT), não foi 
na mesma intensidade por-
que atuou em apenas em um 
episódio. "Eu nunca tinha 
pensado em participar de 
um reality. A cada gravação 
era um momento de supera-
ção, pois a pressão dentro 
do programa é muito gran-
de! São centenas de pessoas 
trabalhando nos bastidores 
enquanto gravamos e isso 
a TV não mostra", revela. 
De acordo com a chef, por 
questões de contrato com 
a emissora, ela ainda não 
pode falar detalhes das gra-
vações. "O programa fica no 
ar até 16 de dezembro, en-
tão, até lá, independente da 

colocação na disputa, não 
podemos fazer nada vincu-
lado ao programa", comen-
ta.

Após o término da tem-
porada, Johanna planeja 
aproveitar a fama para tra-
çar novos projetos. "Preten-
do aproveitar a visibilidade 
do programa pra continuar 
o meu trabalho com os cur-
sos e consultorias na área 
de confeitaria. Além disso, 
também pretendo montar 
um site com vídeo aulas 
e um canal do YouTube", 
adianta.Para quem acom-
panha o programa, é nítido 
que Johanna tem uma pai-
xão maior do que a culiná-
ria: seu filho, Henri, de sete 
anos. "Tive que ficar longe 
do meu filhote durante as 
gravações, que eram feitas 
em São Paulo, e quase de-
sisti por saudades. Ele ado-
eceu e teve que ser hospita-
lizado. E eu quase fico doi-
da longe, sem poder voltar. 
Mas ele está adorando me 
ver na televisão, torce mui-
to e assiste a todos os episó-
dios", comemora a chef, que 
iniciou essa jornada de con-
feiteira para complementar 
a renda da família. 

Ao Jornal do Sertão, a petrolinense revela que, no Twitter, identifica comentários criticando o Nordeste 
e sente pitadas de preconceito. Após o término da temporada, ela pretende lançar canal no Youtube

Semiárido

Chef pretende investir em um canal no Youtube, pegando carona na evidência que o programa proporcionou
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Os casais Thiago e Júlia Brito, Milena e Ricardo Brandão, Paulo e Ana Guedes na sexta Happy Hour 
do restaurante Super Gourmet ao som de Dj Aquiles, participação do dj JP Lócio e exposição de 
mais de 40 rótulos de Absolut o espaço fica na entrada principal do shopping, em Petrolina/PE!

A estudante premiada Juliana Magalhães, ladeada pela coordena-
dora do curso de Comunicação em Multimeios Andréa Santos, as 
professoras orientadora Fabíola Moura e Teresa Leonel da Uni-
versidade do Estado da Bahia premiadas na Expocom, dentro do 
Encontro Nacional de Comunicação - Intercom 2017.

O novo secretário de administração Danilo Cavalcante, com o pre-
feito Geomarco Coelho e a vereadora Rosarinho Coelho logo após sua 
posse na Associação dos Caprinos e Ovinos de Dormentes/PE.

O produtor de eventos Geraldo Estrela e sua esposa Pollyana Steli-
tano Estrela com o cantor Xand Avião em show recentemente em 
Petrolina/PE.

A empresária Marisa Barros e sua amiga Edilene Gonzaga ladean-
do o prefeito Marcílio Cavalcanti no show de Dorgival Dantas, na 
festa de 89 anos da cidade de Cabrobó/PE.

As mulheres da publicidade Juliana Carvalho (atendimento), empre-
sária Clea Barbosa e Julyene Barros (produtora gráfica) da sucursal da 
Gênesis Comunicação de Caruaru em Petrolina/PE.

***

***

***

***

A comédia romântica com os 
globais, Márcio Kielling e Carol 
Nakamura, chega a Petrolina/PE, 
dias 28 e 29 de outubro, às 20h, 
no Teatro Sesc Dona Amélia. 

O evento 'Super Mix - Servir Bem, 
para Servir Sempre' acontece de 
27 a 29 de setembro, no centro de 
Convenções de Pernambuco em 
Olinda/PE. 

Os cantores Pablo Vittar, Dudu 
Almeida, Babi Castro e os djs 
Pedro Alencar e Gemini são atra-
ções da 'Devassa Night' dia 30 de 
setembro, no Coliseu Hall em Pe-
trolina/PE.

As cantoras Camila Yasmine, Fa-
biana Santiago e a Dj Candite são 
atrações do 'Réveillon 2018 - De 
todos os cantos, encantos e axé' 
no dia 31 de dezembro, no Gran-
de Hotel de Juazeiro/BA.

"Até que a Internet nos Se-
pare" 

Palestras e Rodada de Ne-
gócios 

Será o fervo!

Réveillon 2018
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Senac oferece oito opções de 
cursos em Serra Talhada

O Senac está ofertando 
cursos de qualificação no 
município de Serra Talha-
da, abrangendo as áreas de 
Gestão, Beleza e Saúde. Ao 
todo, são oito opções que 
podem atender tanto quem 
deseja se capacitar, quan-
to quem deseja iniciar uma 
nova profissão. As aulas têm 
início este mês e os interes-
sados podem escolher entre 
os cursos de Cuidador Infan-
til, Atendimento ao Cliente, 
Técnicas de Vendas, Rotinas 
de Departamento Pessoal, 
Corte e Escova e Design de 
Sobrancelha .

Os cursos podem durar 
de uma semana a cerca de 
oito meses, já que existem 
cargas horárias que variam 
de 15h a 160h. De acordo 
com o curso escolhido, os 
valores variam de R$ 80 a 
R$ 500. Pagamento pode 

Roberto Coelho com equipe que promoveu o I Seminário Racismo 
Institucional e os palestrantes Dr. Marco Aurélio Farias e Marcelo Serra Diniz

ser feito no cartão ou boleto 
bancário. As inscrições são 
realizadas pessoalmente no 
Senac Serra Talhada, na Pra-

ça Barão do Pajeú, nº 911. 
Para dúvidas e informações, 
o telefone da unidade é (87) 
3929.2350.

educação

Haverá aulas de Cuidador Infantil, Atendimento ao Cliente, Técnicas de Vendas, 
Rotinas de Departamento Pessoal, Corte e Escova e Design de Sobrancelha

Aconteceu nos dias 24 
e 25 de agosto o I Seminá-
rio Racismo Institucional é 
Conteúdo na Educação de 
Arcoverde e Região e o lan-
çamento do Núcleo de Pes-
quisas sobre Educação e Di-
ferenças, Cultura e Política.

O evento organizado pe-
las coordenadoras do curso 
de Licenciatura em História, 
Maria do Carmo Amaral; 
curso de Pedagogia, Simone 
Salvador e a professora Co-
ordenadora da UBM em Ar-
coverde, Irailda Leandro; foi 
uma realização da parceria 
entre AESA, GRE Arcoverde 
e MPPE.

Estiveram presentes como 
palestrantes o Promotor de 
Justiça e Coordenador do 
CAOP Cidadania do Ministé-
rio Público, Dr. Marco Auré-
lio Farias; o Coordenador da 

AESA sedia I Seminário Racismo Institucional

UNEGRO -União de Negros 
pela Igualdade em Pernam-
buco, Marcelo Serra Diniz e 
os professores da AESA Jael-
son Gomes, Joseildo Caval-
cante como mediadores.

O Seminário foi o início 
de uma nova prática de dis-
cussão para professores e alu-
nos da Autarquia de Ensino 
Superior de Arcoverde, como 
enfatizou o presidente da Ins-
tituição, Roberto Coelho "a 
AESA em 48 anos de existên-
cia sempre esteve de portas 
abertas para discutir temá-
ticas especiais, este evento é 
apenas a abertura de novas 
oportunidades, através destas 
ações estaremos construindo 
uma sociedade mais justa e 
de igualdade, um mundo com 
menos atritos e divergências".

Para o Dr. Marco Aurélio, 
o racismo no Brasil é tão forte 

que até mesmo as autorida-
des tem dificuldade de aplicar 
a lei; para ele a acolhida na 
AESA "trouxe uma responsa-
bilidade a mais para uma ver-
dadeira luta", que não é fácil, 
os desafios são muitos, mas 
"é uma oportunidade de 
construir novos caminhos 
e esses caminhos são de luz 
para a sociedade".

Sobre o Núcleo de Pes-
quisas sobre Educação e 
Diferenças, Cultura e Polí-
tica: o trabalho tem como 
objetivo pesquisas e pro-
dução científica nos temas 
educação e diferenças; po-
lítica e cultura. A coordena-
ção da equipe é das profes-
soras e coordenadoras dos 
cursos de Licenciatura em 
História e Pedagogia, Ma-
ria do Carmo Amaral e Si-
mone Salvador respectiva-

mente, e vai contar com os 
professores Jaelson Gomes, 
Augusto César Acioly, Ká-
tia entre outros, que junta-
mente com as coordenado-
ras orientarão a produção 
cientifica. O público alvo do 
grupo são alunos dos cursos 

de História e Pedagogia, 
sendo que algumas vagas 
serão abertas aos alunos 
das demais licenciaturas. 
As inscrições devem acon-
tecer neste mês de setem-
bro e logo em seguida os 
trabalhos começarão. 

Is
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Programação

Atendimento ao cliente (15h)

Período: 18 a 22/09/17

Horário: 19h às 22h

Técnicas de Vendas (15h)
Período: 25 a 29/09/17

Horário: 19h às 22h

Rotinas de Departamento Pessoal (15h)
Período: 16/09 a 20/10/2017

Horário: 19h às 22h

A Arte de Contar Histórias (30h)
Período: 30/10 a 13/11/2017

Horário: 19h às 22h

Corte e Escova (42h)
Período: 25/09 a 09/10/2017

Horário: 08h às 12h

Design de Sobrancelhas (20h)
Período: 16/10 a 20/10/2017

Horário: 08h às 12h

Maquiagem Básica (20h)
Período: 23/10 a 31/10/2017

Horário: 14h as 17h

Cuidador Infantil (160h)

Período: 12/09 a 29/11/17

Horário: 19h as 22h

Três cursos relacionados à beleza e estética estão sendo disponibilizados na unidade
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cultura

Adaptação de Grease em cartaz 
no teatro do Sesc Petrolina

Elenco de profissionais de diversas áreas

A obra resgata a atmosfera dos anos 50, marcada pelo Rock And Roll americano, 
relembrando Beatles e Elvis Presley. Será apresentada no Teatro Dona Amélia

Uma adaptação baseada 
na obra do filme Grease – 
Nos Tempos da Brilhantina, 
de 1978, estrelado à época 
pelo famoso John Travolta, 
chega ao Vale do São Francis-
co neste mês. A obra “Grease 
é Demais!” conta com toda a 
atmosfera dos anos 50, mar-
cada pelo ritmo do Rock And 
Roll americano, relembrando 
a jovem guarda, os Beatles e 
o inesquecível Elvis Presley. 
O musical será apresentado 
no Teatro Dona Amélia, no 

Sesc de Petrolina, com estreia 
marcada para o dia 16. O es-
petáculo conta com a produ-
ção da WW FILMES e é o pri-
meiro na região voltado para 
público jovem, adulto e da 
terceira idade.De acordo com 
Rosyaline Bezerra, diretora 
geral do espetáculo e também 
atriz que interpreta a perso-
nagem principal, a Sandy, o 
enredo conta a história de um 
casal de estudantes que tro-
cam juras de amor no verão, 
mas que se separam e, poste-

riormente, encontram-se ma-
triculados na mesma escola. 
“A montagem remete à vivên-
cia de todos nós com relação 
ao período escolar, retratan-
do várias realidades, como a 
sexualidade, o bullying, e a 
identidade de gênero. O rotei-
ro tem muito humor e traz de 
forma muito leve todas essas 
questões”, comenta. 

O espetáculo conta ainda 
com a direção coreográfica de 
Paola Porto e Bruno Jardim, 
adaptação de texto da comu-
nicóloga e escritora Calin-
cka Crateús em parceria com 
Rosyaline, além da direção 
cênica de Veronaldo Martins 
e gravações sonoplásticas de 
Keu Dantas. O musical será 
apresentado nos dias 16, 17, 
23, 24, 30 de setembro e 01 
de outubro. Os ingressos nos 
valores de R$ 30 (inteira) e 
R$ 15 (meia), para estudan-
tes e idosos, estão disponíveis 
nos pontos de venda Vale In-
gressos e Sesc Petrolina. Para 
a realização da compra dos 
bilhetes é preciso apresentar 
carteira estudantil, compro-
vante CadÚnico, documento 
de ID para deficientes, RG 
para pessoas a partir de 60 
anos e ID jovem.

Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

O musical Grease é Demais 
será o pano de fundo de uma 
estreia especial, já que além da 
adaptação regional, todos os ato-
res envolvidos no espetáculo são 
pessoas comuns, com forma-
ções nas mais diversas áreas. No 
grupo existem médicos, enfer-
meiros, jornalistas e advogados, 
além de estudantes universitá-
rios do curso de letras e médicos 
veterinários, por exemplo. Mas 
afinal, o que fez pessoas de áre-
as tão diferentes se unirem para 
apresentar o musical que com-
pletará 40 anos em 2018? “Nós 
temos esse perfil de pessoas que 
possuem aptidões artísticas e 
que estão as desenvolvendo. Eu, 

por exemplo, tenho uma forma-
ção em enfermagem e mestrado 
na área, mas a arte esteve sem-
pre em mim. Dessa forma tam-
bém ocorreu com outras pessoas 
da equipe. Pessoas que dançam, 

cantam ou interpretam muito 
bem. A gente soma esses talen-
tos para inspirar outras pesso-
as”, afirma Rosyaline Bezerra, 
diretora geral do musical, atriz e 
enfermeira.

Museus, Cultura E História

O nosso estado está repleto de história, cultura e muitos lu-
gares que reúnem todas essas maravilhas para que sejam desfru-
tadas e admiradas. Com isso, vamos juntos conhecer alguns dos 
principais Museus do nosso estado. Só na capital Pernambucana 
temos aproximadamente 40 museus, galerias e espaços voltados 
a exposições que encantam os visitantes com suas belíssimas 
obras e acervos. Entre tantos lugares há os que são mais fre-
quentados e conhecidos como: Museu do Homem do Nordeste, 
Museu do Estado de Pernambuco, Museu da Medicina de Per-
nambuco, Museu Militar do Forte do Brum, Museu da Abolição, 
Sinagoga Kahal Zur Israel, Fundação Gilberto Freyre, Instituto 
Ricardo Brennand, Memorial Luiz Gonzaga, entre outros.

Na vizinha Olinda, que por cada rua e lateira já se pode con-
siderar um Museu a céu aberto, encontramos alguns espaços 
como: Espaço Ciência, Espaço Tiridá - Museu do Mamulengo, 
Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco, Museu de Arte 
Sacra de Pernambuco, Museu Regional de Olinda, Museu Severi-
na Paraíso da Silva. Além dessas duas cidades, encontramos nas 
regiões metropolitanas e no interior do estados Museus que são 
referência de história e preservação da Cultura do nosso estado. 
São eles:
Caruaru - Museu do Barro - Espaço Zé Caboclo e o Museu do 
Forró de Caruaru.
Exu - Museu de Gonzagão.
Goiana - Museu de Arte Sacra de Goiana
Igarassu - Museu Pinacoteca de Igarassu, Museu histórico de 
Igarassu e a Casa do patrimônio
Lagoa do Carro - Museu da Cachaça
Petrolina - Museu do Sertão
Poção - Museu de Frei Henrique Bröoker
Santa Maria da Boa Vista - Museu Coripós
Serra Talhada - Museu da Cidade de Serra Talhada
Triunfo - Museu do Cangaço

Para todos aquele que querem desfrutar e conhece um pouco não 
só da cultura do nosso estado mas apreciar belíssimas obras de 
arte e ainda conhecer um pouco de outras culturas e fatos histó-
ricos. Reserve um lugarzinho na agenda e faça uma visita a algum 
dos Museus do nosso estado e prestigiem de perto o que cada um 
tem a oferecer. 

O espetáculo aborda temas ligados à vivência do período escolar

No musical, os integrantes dançam, cantam e interpretam como artistas profissionais
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Vendas de passagens já 
iniciadas para o voo Recife-Madri

Necessidade de voar para o coração do Nordeste

As tarifas variam entre US$ 629 e US$ 709. A aeronave voará nas quartas e sextas-feiras 
e terá capacidade para 299 passageiros. Lançamento ocorreu no Palácio das Princesas Por  Bel Wanderley

Gastróloga

Novos Sabores

Em 20 de dezembro deste 
ano, os pernambucanos pas-
sarão a contar com o novo 
voo Recife-Madri, operado 
pela companhia Air Europa, 
do grupo espanhol Globalia. 
A conexão foi lançada oficial-
mente pelo governo de Per-
nambuco, no último dia 13, 
em cerimônia realizada no 
Palácio do Campo das Prince-
sas, no Recife. Com a conecti-
vidade, a expectativa do poder 
executivo é atrair novos negó-
cios para o Estado. As ven-
das das passagens já foram 
iniciadas e as tarifas variam 
entre US$ 629 e US$ 709. A 
aeronave voará nas quartas e 
sextas-feiras e terá capacida-
de para 299 passageiros.

A venda desde o último dia 
14, as passagens aéreas para 
o trecho Recife-Madri terão 
duas tarifas de lançamento: 
US$ 629 (passagem de ida 
e volta, sem direito a mala 
e sem as taxas referentes) e 
US$ 709 (passagem de ida 
e volta, com mala e também 
sem as taxas). 

A parceria entre Pernam-
buco e o Grupo Globalia, de 
acordo com a gestão estadual, 
ocorreu de forma rápida.  "Foi 
uma parceria fechada em tem-
po recorde. Geralmente, eles 

passam entre um e dois anos 
para fecharem as novas rotas, 
mas, juntos, conseguimos fe-
char tudo de forma rápida e 
boa para o Estado", declarou 
Felipe Carreras, secretário de 
Turismo, Esportes e Lazer do 
Estado. Segundo Diego Fon-
seca, da DVE turismo, agência 
de turismo sediada em Belém 
do São Francisco e com larga 
atuação no Sertão do Estado, 
a novidade já está deixando 
os clientes curiosos. "A ex-
pectativa é grande já que não 
vai ter mais tanto tempo de 
conexão, como antes. Via de 
regra, o passageiro teria que 
ir para Guarulhos. Além dis-

so, o turista pode aproveitar 
o voo direto para Madri e fa-
zer passeios personalizados, 
conhecendo outras regiões 
da Europa. O público só tem 
a ganhar com essa novida-
de", avalia o empresário do 
segmento de turismo.  Para 
Felipe Carreras, a novida-
de vai beneficiar mais de 62 
segmentos da economia per-
nambucana. "Os turistas que 
virão, irão impactar as pousa-
das, as corridas dos taxistas, a 
vida do vendedor de água de 
coco, a venda do artesanato 
ou quem vende uma tapioca 
no Alto da Sé (em Olinda)", 
avalia Carreras.

Presente no lançamento 
do voo Recife-Madri, o di-
retor geral da Air Europa 
no Brasil, Enrique Martín-
-Ambrosio, afirmou que o 
voo chega a Pernambuco 
para ajudar na missão da 
companhia aérea de unir 
Europa e América. "Esta-
mos chegando para ficar. 
Temos a necessidade de 
voar para o coração do Nor-
deste. Temos acordo com 
todas as companhias aé-
reas brasileiras, o que vai 
permitir vender esse voo 
em todas as capitais da re-

gião", garantiu.Durante a 
solenidade de lançamento, 
o governador Paulo Câmara 
comemorou a parceria com 
o grupo espanhol. "O lança-
mento desse novo voo mos-
tra que Pernambuco pode 
dar o retorno que as empre-
sas querem em virtude dos 
atrativos, da nossa forma 
de fazer negócio e de mos-
trar as oportunidades com 
muita transparência. Esta-
mos fazendo uma parceria 
com um dos maiores gru-
pos de turismo do mundo", 
afirmou.

Sobrou risoto, e agora?

Se tem uma comida que eu adoro é o tal do risoto. É um 
prato que você pode usar toda sua criatividade para inventar o 
sabor que quiser, mas o único problema para mim é que eu sou 
péssima em quantidades e sempre faço a mais. E ai já viu né? 
Risoto para o outro dia não tem como ficar cremoso, ele fica 
seco e se você sair colocando mais água fica mole demais, não 
tem muito jeito de resolver. Por isso inventaram uma forma 
deliciosa de reaproveitar as sobras de risoto do dia anterior: o 
Arancini.

O Arancini foi criado na Sicília no século X e é um bolinho 
frito geralmente recheado feito com risoto gelado (uma versão 
gourmet do nosso bolinho de arroz). O nome Arancini vem da 
paralvra “arancia” que significa laranja em italiano, pois o bo-
linho parece uma pequena laranja depois de frito. Tradicional-
mente é feito com risoto com açafrão para dar uma cor mais 
amarelada e recheado com ragu de carne, mas pode ser feito 
com qualquer tipo de risoto e é bem comum encontra-lo reche-
ado com queijo. 

O preparo do Arancini é muito simples, o importante são 
bons ingredientes e uma boa técnica para formar as bolinhas 
e fritar. A massa do bolinho é feita apenas com risoto, mas vá-
rias receitas adicionam um ovo. Na minha opinião depende 
um pouco do risoto que você usa com base, se é um risoto que 
já tem queijo na sua composição acho que não precisa do ovo, 
mas se for um mais seco recomendo misturar com ovo. 

Então vamos lá: Abra o risoto (ou o risoto com um ovo bati-
do) na palma da mão e acrescente o recheio de sua preferencia. 
Depois disso você vai passar o bolinho na farinha de trigo, de-
pois em um ovo batido e depois na farinha de pão (você pode 
usar a panko fina ou passar pão velho num processador – se 
não tiver processador pode ralar na parte fina também) para 
empanar. Se quiser pode usar farinha de rosca mas eu acho que 
não fica tão bom. Depois disso é só fritar e se deliciar (cuidado 
para não queimar por fora e deixar o queijo gelado dentro). 

Espero que tenham gostado e até a próxima!

Novidade beneficia diversos seguimentos da economia pernambucana

Enrique Martín-Ambrosio, da Air Europa
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