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Mais de 20 grupos de Xaxado juntos em Serra

Promovido pela Fundação Cultural de Cabras de Lampião, Encontro Nordestino chega a 13ª edi-
ção. Evento ocorre na Estação do Forró e inclui em sua programação mostra de comedoria ser-
taneja, apresentações musicais, passeio turístico ecológico ao Sítio Passagem das Pedras, onde 
nasceu Lampião, e à Fazenda Pedreira, do primeiro inimigo de Lampião, Zé Saturnino, além do 
Baile Perfumado, com Assisão. Semiárido > Pág. 6 e 7

Geração de empregos

Economia > Pág. 4

Turismo > Pág. 15 Semiárido > Pág. 5 Semiárido > Pág. 6

No recorte municipal de Pernambuco, 
Petrolina figura em 2º lugar com 1.313 
postos novos postos, perdendo ape-
nas para Igarassu. Pesquisa é do Banco 
do Nordeste.

Azul se prepara para operar  em 
Caruaru e Serra Talhada. Servi-
ços regionais dependem de  cer-
tificação dos aeroportos.

Credores da Mendes Júnior inva-
dem sede, em Salgueiro. Deixa-
ram o local após determinação da 
Justiça Federal de Pernambuco. 

Museu do Sertão reabre em 
Petrolina com mais de três mil 
artigos: roupas típicas, fotos,  
além de peças do artesanato.

Novos voos Transposição Inauguração 

Por cada Canto > Pág. 8 a 11

Nesta edição, passamos por 
Petrolândia, das Ilhas e lagos 
do São Francisco, cidade que 
emerge da inundação e guarda 
belezas e antigas construções 
debaixo d'água.

Por Cada Canto
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Sempre atentos aos 
fatos e acontecimen-

tos, trazemos mais uma 
edição do Jornal do Sertão 
repleta de assuntos para lhes 
deixar mais bem informados. 
Sempre na segunda edição 
de cada mês, mostramos no 
espaço (Por Cada Canto), 
deste jornal, um município do 
estado, aproximando-o cada 
vez dos nossos leitores. Nes-
ta edição vocês irão conhecer 
mais um pouco do município  
de Petrolândia, sua história e 
peculiaridades. Instalado em 
Pernambuco a aproximada-
mente um ano,  o hub da Azul 
Linhas Aéreas,  anunciou no 
último dia 05 deste mês em 
evento realizado no Palácio 
do Campo das Princesas,  a 
ampliação da sua malha aé-
rea no estado. Além dos três 
voos internacionais anuncia-
dos, evidenciou-se também, a 
operação em dois importantes 
municípios, Caruaru no Agres-
te e Serra Talhada no Sertão do 
Pajeú. Os dois municípios se 
destacam economicamente no 
cenário estadual como polos 
de desenvolvimento, Caruaru 
pela produção de confecções e 
Serra Talhada como polo mé-
dico e educacional.  Segundo 
pesquisa realizada pelo Banco 
do Nordeste do Brasil, os es-
tados  do Ceará, Pernambuco, 
Paraíba e Rio Grande do Norte,  
se destacaram como principais 
indutores de empregos formais 
da região nordeste no mês de 
agosto. No recorte municipal 
pernambucano, o destaque 
vai para Petrolina, no Vale do 
São Francisco,  que figura em  
2ºlugar no ranking municipal 
com a  criação 1.313 postos 
de trabalho. O município de 
Serra Talhada se prepara a re-
alização da 13ª edição do En-
contro Nordestino de Xaxado, 
promovido  pela  Fundação 
Cultural Cabras de Lampião, 
à realizar-se entre os dias 1 e 5 
de Novembro no espaço da Es-
tação Forró em Serra Talhada. 
O evento contará com apresen-
tação de danças, oficinas, feira 
de artesanatos da região, além 
de passeio turístico e ecológico 
ao sítio Passagem das Pedras, 
onde nasceu Lampião.

Fique por Dentro

desde 2006
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Observatório JS Escolhas X Consequências

Olá leitor(a), o 
texto de hoje con-

tém respostas pre-
ciosas de perguntas 

que recebo frequentemente. 
Observe e veja se você se iden-
tifica:
1- Quero conhecer ferramentas 
que otimizem o meu tempo.
2- Não sei organizar a minha 
vida digital. Não tenho tem-
po para agir e me perco neste 
mundo de informações.
Eu entendo perfeitamente o 
quanto é difícil manter-se ati-
va no mundo digital. Por isso, 
hoje vou te dar dicas rápidas 
que funcionam e que podem 
ser benéficas para você. Lem-

bre-se que foco é preciso e que 
trabalho duro faz parte do pro-
cesso de qualidade final. Esco-
lher o tempo para executar cada 
atividade parece complicado, 
mas não tem jeito, você vai ter 
que priorizar alguma atividade. 
Não tem fórmula mágica, é pre-
ciso dedicação.
E vamos as dicas:
Separei ferramentas gratuitas 
que recomendo para você. A se-
leção é de ferramentas fáceis de 
usar, e se você utilizar com de-
dicação tenho certeza que você 
vai otimizar o seu tempo. São 
elas:
• Runrun.it: é um gerencia-
dor de atividades que gosto 

bastante, e provavelmente é um 
dos mais antigos que uso até 
hoje, dentre vários que já testei. 
Aqui, podemos adicionar tare-
fas, entender a previsão de tem-
po para concluir as atividades e 
criar uma hierarquia destas ta-
refas definindo as prioridades. 
É possível gerar relatórios bem 
interessantes e você pode gerir 
não só as suas atividades, mas a 
da sua equipe também. 
• Extensão Momentum: é 
uma extensão para o navegador 
google chrome. A tela inicial do 
programa te pergunta qual é a 
atividade foco do seu dia, e você 
escreve. Assim, o navegador 
sempre exibirá a descrição da 

atividade a dar prioridade. 
Gostou das dicas? Todas elas 
são mais aplicadas para oti-
mizar o seu tempo enquanto 
você está trabalhando com 
o computador a todo vapor. 
Planejando cada atividade 
você vai se dar bem e focar 
no certo, ou seja, vai otimizar 
e produzir muito mais.  Se 
você tem alguma dúvida de 
como instalar ou usar cada 
ferramenta citada, entre em 
contato comigo para que eu 
possa te ajudar.

O campus Floresta do 
IF Sertão-PE promove, de 
16 a 20 deste mês, a Se-
mana Nacional de Ciência 
e Tecnologia, evento que 
contará com oficinas, Feira 
do Livro e mostra tecno-
lógica. A atividade levará 
ainda palestras, minicur-
sos, mesas redondas e dia 
de campo. Este ano, o tema 

Em Afogados da Ingazeira, 
a Gerência Regional do Insti-
tuto Agronômico de Pernam-
buco (IPA) em parceria com a 
Secretaria Estadual de Educa-
ção, apresentou, no dia 11 deste 
mês, o Projeto "Horta nas Es-
colas". A iniciativa ocorreu na 
Escola Ernesto de Souza Leite 
e tem como objetivo implantar 
diversas tecnologias, de forma 

A prefeitura municipal 
de Sertânia inaugurou, no 
dia 06 deste mês, a reforma 
da quadra de esportes Raul 
Torres Lafayette, localizada 
na Escola Municipal Etel-
vino Lins de Albuquerque. 
Após a pintura, além de me-
lhorias na estrutura física e 
também elétrica e instalação 
de iluminação de LED, reali-

Nos dias 10 e 11 de no-
vembro, a APAE de Serra Ta-
lhada promove o workshop 
“Inclusão escolar na práti-
ca: da educação infantil ao 
ensino superior”. Segundo 
a instituição, a ação tem ob-
jetivo de capacitar todos os 
integrantes da comunida-
de escolar para atuar como 
sujeitos da diversidade e 

abordado será “A matemá-
tica está em tudo” e busca-
rá integrar o público inter-
no e externo ao campus em 
atividades que proporcio-
nem a reflexão, integração 
e aprendizagem. Mais de-
talhes são disponibilizados 
no site http://www.ifser-
tao-pe.edu.br/index.php/
campus/floresta.

que a horta funcione como fil-
tro ecológico e canteiros econô-
micos. A ideia é levar o projeto 
para os municípios vizinhos, 
que compõem a regional de 
Afogados. Na ocasião, estive-
ram presentes o gerente da 
Regional de  Afogados, Edvan 
Pessoa, e os técnicos que acom-
panharão o Projeto e a diretora 
da Escola, Lúcia Pessoa.

zada pela Secretaria de Infra-
estrutura, os moradores da 
Vila da Cohab, agora, contam 
mais um espaço de lazer. Com 
a iniciativa, a gestão munici-
pal pretende descentralizar as 
iniciativas e ampliar o acesso 
ao lazer e ao esporte da popu-
lação sertaniense. Outras en-
tregas estão previstas para os 
próximos meses.

agentes da inclusão. O even-
to será realizado na Câmara 
Municipal de Vereadores e 
custa R$ 120, com desconto 
na inscrição até dia 21/10, 
por R$ 70. Para se inscre-
ver, é necessário acessar o 
site www.sympla.com.br. 
Um certificado de 12 horas/
aula será conferido ao tér-
mino do workshop. 

Floresta 
Semana de Ciência e Tecnologia no IF Sertão-PE

Afogados da Ingazeira 
Horta nas Escolas é apresentado pelo IPA

Esporte
Escola em Sertânia tem quadra reformada 

Serra Talhada
Workshop da Apae capacita agentes da inclusão

Jessica Ferraz - Especialista em 
comunicação em mídias digitais. 

Site: jessicaferraz.com 
email: contato@jessicaferraz.com
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Política

Índices mais altos do 
Sertão estão em Petrolina

Com objetivo de debater a 
política pública de Segurança 
de Pernambuco, o chamado 
Pacto Pela Vida, a bancada de 
oposição na Assembleia Le-
gislativa, através da Comissão 
de Administração Pública da 
Assembleia Legislativa de Per-
nambuco, realiza audiência 
pública no dia 19 deste mês. O 
grupo afirma estar preocupa-
do com os dados da violência 
no Estado, que, nos últimos 
nove meses apresenta registro 
do maior número de homicí-
dios, desde a criação do Pacto, 
em 2007. No interior do Esta-
do, já são 2.345 homicídios no 
período.

De acordo com a oposição, 
em 2007, foram contabiliza-

dos 3.479 assassinatos entre 
os meses de janeiro e setem-
bro, ante os 4.145 cometidos 
este ano. Em relação aos 3.149 
casos de 2016, o crescimento 
no registro de homicídios no 
período chega à marca de 32%. 

Entre os municípios ser-
tanejos, Petrolina, no Vale do 
São Francisco, sai na frente, 
com 97 assassinatos, de ja-
neiro a setembro deste ano. 
Outros dois municípios com 
índice alto são Araripina (31) 
e Arcoverde (21). Já Santa Ma-
ria da Boa Vista e Salgueiro 
aparecem com 16 homicídios 
cada.

"Nós, da Oposição, esta-
mos à disposição para ajudar 
a construir uma saída para 
este quadro, e esperamos que 
os representantes do Governo 
venham igualmente dispostos 

Oposição convoca audiência, na Assembleia Legislativa, para 
debater número de homicídios dos últimos nove meses

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

a realizar um debate franco 
sobre o problema, e não com 
o espírito de esconder a reali-
dade vivida pelos pernambu-
canos, como tem feito nesses 
últimos 33 meses”, afirma o 
deputado estadual Silvio Cos-
ta Filho (PRB).

A bancada oposicionista 
ressalta que, em relação aos 
crimes contra o patrimônio, 
os 93.851 casos registrados 
até setembro já superam os 
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84.945 contabilizados em 
todo o ano de 2015. "Apenas 
no governo Paulo Câmara 
já foram cometidos mais de 
12.500 assassinatos. Desde o 
início da atual gestão, a Ban-
cada de Oposição alerta para 
a necessidade de se resgatar os 
princípios do Pacto pela Vida, 
sobretudo no tocante à trans-
parência e à participação da 
sociedade", finaliza Silvio Cos-
ta Filho. 

Os secretários Antônio de 
Pádua e Márcio Stefanni, de 
Defesa Social e de Planejamen-
to, respectivamente, deverão 
participar da Audiência Públi-
ca solicitada pela bancada da 
Oposição, que tratará do Pacto 
Pela Vida. Além deles, repre-
sentantes das polícias civil e 
militar também são aguardados. 
A reunião ocorrerá na Comis-
são de Administração, presidida 
pelo deputado Lucas Ramos. A 
primeira audiência, realizada 
em maio, não chegou a começar, 
diante do bate boca e trocas de 
acusações ocorridas entre parla-
mentares governistas e de oposi-
ção. Na ocasião, além da SDS e da 
Seplag, coordenadora do Pacto 
Pela Vida, também são esperados 
os secretários de Justiça, Pedro 
Eurico. e de Desenvolvimento 
Social, Roberto Franca. Também 
foram convidados o secretário-
-executivo de Ressocialização, 
Cícero Rodrigues, e a presidente 
da Funase, Nadja Maria Alencar 
Vidal Pires.

Segundo oposição, os números revelam o aumento da criminalidade

Stefanni e Pádua 
são esperados
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Sertão Esportivo
Cultura

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

Praticamente todo brasileiro sabe o que significa a expressão 
'bater as botas'. Uma estranha forma de dizer que alguém mor-
reu. Esta expressão idiomática, assim como diversas outras, não 
tem uma identificação de origem precisa e consequentemente 
seu sentido também adquire varias concepções. Elas são criadas 
normalmente em pequenos grupos e em algum momento extra-
polam essas fronteiras e ganham uso extensivo pelo seu povo. 
Neste caso específico não temos tantas versões. Escritores con-
sagrados da literatura brasileira como Machado de Assis, Raul 
Pompeia e Lima Barreto utilizaram em suas obras a expressão 
para se referir ao falecimento de alguns personagens. Usando a 
lógica imagina-se que quando alguém morre torna-se obrigató-
rio que se junte os pés calçados para caber no caixão. Encontrei 
até uma solitária versão que um certo senhor Austério foi bater 
as botas na janela do seu sobrado, com o intuito de tirar-lhes a 
poeira, desequilibrando-se e caindo fatalmente no chão. Há tam-
bém um sentido catalogado em 1935 pela Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Pernambucano onde significa apenas 'ir 
embora'. Contudo sabemos notoriamente que não foi esse signi-
ficado que se popularizou. A expressão provavelmente surgiu du-
rante a guerra do Paraguai, o maior conflito armado acontecido 
na América do Sul entre o referido pais contra a Tríplice Aliança 
composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra começou 
em 1864 e durou 6 anos com a vitória dos países aliados, onde 
cerca de 70% da população paraguaia foi dizimada e deu-se o iní-
cio da dívida externa brasileira através de empréstimos estran-
geiros para custear a batalha. Já que o nosso país não tinha um 
exercito consolidado, precisou da ajuda de senhores escravistas 
que temiam perder suas terras no conflito. Estes emprestaram 
seus escravos ao governo brasileiro com intuito de aumentar a 
tropa e garantir a vitória. Conta-se que como os africanos e seus 
descendentes não tinham o costume de correr com o fardamento 
militar era comum bater uma bota na outra e assim tropeçar, 
caindo no chão, sendo facilmente abatidos pelos Paraguaios. E 
assim quando alguém dizia que algum soldado havia batido as 
botas, não só deixavam claro que tinha morrido, mas a causa da 
morte. Que Deus os tenha!

Petrolina é segundo lugar em 
geração de empregos formais

Governo reduz ICMS sobre tomate 

De acordo com uma pes-
quisa do Banco do Nordeste, 
Ceará, Pernambuco, Paraíba 
e Rio Grande do Norte puxa-
ram, nessa ordem, a alta na 
criação de empregos formais 
em agosto no Nordeste. No 
recorte municipal pernam-
bucano, Petrolina, no Vale do 
São Francisco, figura no 2º 
lugar, com 1.313 postos, per-
dendo apenas para Igarassu, 
com 2.150 novos empregos. 
Ao todo, o saldo positivo foi 
de 19.964 novas vagas de car-
teira assinada, sendo 4.975 
postos no Ceará, 4.206 em 
Pernambuco, 3.511 na Pa-
raíba e 3.241 no Rio Grande 
do Norte.  Segundo a insti-
tuição, os quatro estados fo-
ram responsáveis por 80% 
do total no Nordeste. Os nú-
meros são do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged), compilados 
pelo Ministério do Trabalho 
e analisados pelo Escritório 
Técnico de Estudos Econô-
micos do Nordeste (Etene), 
órgão de pesquisas do Banco 
do Nordeste. "É importan-
te frisar, que desde maio de 
2017, o Nordeste vem apre-

O pedido de autorização ao 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) para con-
ceder a isenção de ICMS para 
a produção pernambucana de 
tomates, por parte do Governo 
de Pernambuco, deve ajudar 
nas contas dos produtores fa-
miliares pernambucanos. A 
iniciativa é um pleito antigo 
dos agricultores e depende da 
aprovação do Conselho. No 
Sertão, os municípios de Ibi-
mirim e Belmonte são os prin-
cipais produtores do fruto, 
além das cidades do agreste, 

Ranking é baseado em pesquisa do Banco do Nordeste. No recorte municipal de 
Pernambuco, a cidade do Vale do São Francisco contabiliza 1.313 novos postos

sentando saldo positivo na 
movimentação de empregos 
formais, o que configura uma 
tendência favorável ao mer-
cado de trabalho regional, 
ainda que modesta", afirmou 
a coordenadora de estudos e 
pesquisas do Etene, Hellen 
Rodrigues. Com o segundo 
melhor saldo na criação de 
postos de trabalho (+4.206) 
no Nordeste, Pernambuco 
deve o bom desempenho à 
indústria de transformação 
(+1.927 postos), principal-
mente em razão dos subseto-
res da indústria de alimentos 
e bebidas (+2.074 postos) 

e da indústria da borracha, 
fumo, couro, peles e simila-
res (+129 postos); agropecu-
ária (+1.802 postos); servi-
ços (+673 postos) e constru-
ção civil (+301 postos). No 
recorte municipal, Igarassu 
(+2.150 postos), Petrolina 
(+1.313 postos), Bezerros 
(+333 postos), Cabo de San-
to Agostinho (+247 postos) e 
Timbaúba (+145 postos) fo-
ram os municípios que mais 
contribuíram para a geração 
de empregos em agosto. Re-
cife figura na lista de cidades 
com redução do nível dos 
postos de trabalho (-593).

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

entre elas, Bonito, Sairé, São 
Joaquim do Monte, Camocim 
de São Félix, Bezerros e Gara-
nhuns.  

Até sair a concessão da 
isenção, Paulo Câmara de-
terminou que a Secretaria da 
Fazenda reduza o ICMS de 10 
centavos por quilo para me-
nos de 4 centavos por quilo. 
“Isso representa uma redução 
de 64% no valor do imposto 
cobrado”, informa o chefe do 
executivo estadual.

De acordo com o coor-
denador do projeto Hortali-

ça do Instituto Agronômico 
de Pernambuco (IPA), Júlio 
Mesquita, a medida vai trazer 
muitos benefícios. “Vai ser um 
incentivo para que esses agri-
cultores de base familiar vol-
tem a produzir mais", declara. 
De acordo com o IPA, as áreas 
de plantação dos tomates são 
100% irrigadas. Além disso, a 
maior parte desta produção é 
oriunda de agricultura fami-
liar ou de grandes agricultores 
que contratam mão de obra, 
produzindo em áreas maiores 
e com tecnologia.

Economia

Bater as botas ??

Desde maio de 2017, o Nordeste vem apresentando saldo positivo

Divulgação
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Credores da Mendes Júnior 
invadem sede e levam bomba

Comerciantes credores da 
Mendes Júnior, empresa que 
perdeu o direito de execu-
tar as obras do trecho 1N do 
Eixo Norte do Projeto de In-
tegração do Rio São Francis-
co, invadiram o prédio onde 
funciona sede do projeto em 
Salgueiro, no Sertão Central, 
no dia 06 de outubro. O movi-
mento contou com pichações, 
depredações e ainda furto da 
bomba da comporta do re-
servatório Tucutu, localizado 
em Cabrobó. Depois de quase 
uma semana de danos, pre-
judicando o cronograma das 
obras, no dia 11, a bomba que 
havia sido furtada foi devolvi-
da e reinstalada pela equipe 
do Ministério da Integração 
Nacional e as águas voltaram 
a percorrer as estruturas.

No dia 10, os credores que 
ocupavam as instalações e 
impediam a entrada dos fun-
cionários da Emsa (líder do 
consórcio que venceu a dis-
puta para completar as obras 
do trecho) desde o início do 

Ocupantes deixaram o local após determinação da Justiça Federal de Pernambuco, 
que deferiu liminar de reintegração de posse, impetrada pelo Ministério da Integração

protesto, desocuparam o local 
após a determinação da Jus-
tiça Federal de Pernambuco, 
que deferiu liminar de rein-
tegração de posse impetrada 
pelo Ministério. Segundo a 
pasta, a ação ainda inclui uma 
multa diária de R$ 5 mil, caso 
os credores não cumpram a 
decisão. Em nota, o minis-
tério afirmou que os "atos 
criminosos põem em risco o 
abastecimento de mais de 4 

milhões de pessoas da cidade 
de Fortaleza, no Ceará - pró-
ximo Estado a ser beneficiado 
pelo Projeto. Cerca de três mil 
pessoas em 17 comunidades - 
que também poderão vir a ser 
favorecidas pela chegada da 
água no Reservatório de Terra 
Nova, seguinte ao de Tucutu, 
- serão prejudicadas", infor-
ma o texto.

O Ministério declarou ain-
da que a administração da 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

SEmiárido

OPORTUNIDADE
DE TRABALHO

Requisitos:

REPRESENTANTE COMERCIAL 

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

PETROLINA - PE

construtora Emsa registrou 
um Boletim de Ocorrência, 
denunciando e informando os 
acontecimentos às autorida-
des, relatando a existência de 
ameaças contra a integridade 
física de seus empregados. 
"Há suspeitas de que a depre-
dação possa ter sido liderada 
por comerciantes da região, 
que cobram dívidas da Cons-
trutora Mendes Jr. Segundo 
os credores, os débitos são da 
ordem de R$ 24 milhões. A 
empreiteira era a responsável 
pelas obras de implantação 
do trecho 1N, mas foi obriga-
da a se afastar da obra após 

ter sido considerada inidônea 
pela CGU por estar envolvida 
nas investigações da Opera-
ção Lava Jato", ressaltou a 
pasta. Visando a esclarecer a 
situação, o Ministério da In-
tegração Nacional sublinhou 
que não existem passivos seus 
com relação à empresa Men-
des Jr. "A empresa é que tem 
dívidas pendentes referentes 
a multas por readequação de 
preços e a penalidades con-
tratuais. Os valores totais das 
dívidas da Mendes Jr. com o 
Ministério da Integração su-
peram os R$ 200 milhões", 
finaliza a nota.

Ministério classificou ato como criminoso, que colocou em risco abastecimento

No dia 11, a bomba que havia sido furtada foi devolvida e reinstalada
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Portas reabertas do Museu 
do Sertão em Petrolina

Natal Sertanejo deve atender três 
mil famílias em sua 3ª edição

O Museu do Sertão, um 
espaço dedicado à conserva-
ção da história sertaneja e da 
memória do povo de Petroli-
na, foi reinaugurado, no dia 
11 de outubro, após quase dois 
anos fechado. O espaço conta 
com mais de três mil artigos 
históricos e culturais e pro-
porciona aos visitantes uma 
verdadeira viagem no tempo. 
Telas artísticas, roupas típi-
cas sertanejas, fotos antigas 
de personalidades locais e do 
povo humilde do semiárido, 
além de inúmeros artigos e 
acessórios religiosos e peças 
do artesanato local, a exem-
plo das famosas esculturas de 
Ana das Carrancas. Datado de 
1973, o novo museu precisou 
de uma série de intervenções 
para ser reativado, como re-
paros nas redes elétrica e hi-
dráulica, instalação de novos 
forros e impermeabilização, 
pintura geral e instalação de 
novos climatizadores. O equi-
pamento também passou por 

uma readequação que permi-
tiu oferecer uma novidade aos 
visitantes, um espaço museal 
dedicado a peças do Memo-
rial Nilo Coelho. "Uma cidade 
que não preserva sua história 
também não tem alma. Não 
estamos apenas reabrindo as 
portas de um museu, estamos 
abrindo as portas da história 
de Petrolina para as novas ge-
rações", destacou o prefeito 
Miguel Coelho, na cerimônia 
de reinauguração do espa-
ço. Na ocasião de reabertu-
ra, ocorreu ainda a estreia 
do espetáculo Camerata, da 
Orquestra 21 de Setembro. 
O Museu do Sertão funciona 
de terça a sábado, das 9h às 
17h. No domingo, o memo-
rial fica aberto entre 9h e 
14h. A entrada é gratuita em 
todas as instalações do patri-
mônio histórico e cultural. 
O equipamento cultural está 
localizado na Rua Esmelinda 
Brandão, s/n, no centro do 
município.

Ação Social: Visando a 
inserção do aluno como fu-
turo profissional na comuni-
dade e pensando na sua prá-
tica profissional, que deve 
ser trabalhada ainda dentro 
da Faculdade, a ESSA – Es-
cola Superior de Saúde de 
Arcoverde; promoveu, na 
manhã do dia 10 de outubro, 
a Ação Itinerante da Essa: 
Saúde na Comunidade. 

O evento aconteceu na 
Praça Winston Siqueira em 
Arcoverde e atendeu a po-
pulação oferecendo atendi-
mentos na área de Farmácia, 
Fisioterapia, Enfermagem, 
Educação Física e Psicolo-
gia.

Foram realizadas aferi-
ção de pressão arterial, teste 
de glicemia, tipagem san-
guínea, avaliação de pele, 
avaliação física em bioimpe-

dância, aulas de dança, ginás-
tica e alongamentos, orienta-
ções de doenças sexualmente 
transmissíveis, distribuição 
de preservativos, orientações 
e exercícios posturais em fi-
sioterapia, vivências psico-
motoras, escuta e orientações 
psicológicas.

Extensão: O curso de 
Psicologia lança o projeto de 
extensão À Flor da Pele, resul-
tado da parceria entre a coor-
denação do curso e a Coorde-
nadoria da Mulher (Prefeitura 
Municipal de Arcoverde). O 
projeto, com coordenação da 
professora e coordenadora do 
curso de Psicologia Danielle 
Campos Vaz – psicóloga gra-
duada na Universidade Cató-
lica de Pernambuco e mestre 
em Psicologia Cognitiva pela 
UPE- visa o atendimento de 
mulheres vítimas da violên-

cia, “traz a importância em 
unir teoria e prática, o com-
promisso social da psicologia 
que é necessários ser assumi-
do por todos, principalmente 
pelo curso da AESA”, enfatiza 
Danielle Vaz. Na ocasião, os 
alunos do curso serão orien-
tados e supervisionados pelos 
psicólogos e professores da 
ESSA ao prestar o atendimen-
to que será realizado na sede 
da Coordenadoria da Mulher 
e acontecerá e acontecerá em 
três momentos: atendimen-
to individual das mulheres 
vítimas de violência, vindas 
espontaneamente ou indica-
das por outros profissionais; 
grupos reflexivos (com rodas 
de conversa sobre violência, 
como prevenir e agir) e ca-
ravanas sociais de saúde da 
mulher para atendimento em 
comunidades. 

Informação: Acontece 
entre os dias 18 e 20 de ou-
tubro, o 14º COEPE, Con-
gresso de Ensino, Pesquisa 
e Extensão da AESA; evento 
anual que traz para os alunos 
oportunidades de expandir o 
conhecimento e sua rede de 
contatos, bem como se enga-

jar na produção científica. 
Durante esses três dias, a 
comunidade acadêmica terá 
a chance de apresentar suas 
produções científicas (arti-
gos, monografias, trabalhos 
em geral), participar de mini 
cursos, palestras e apresen-
tações culturais.

AESA

SEmiárido

Um projeto solidário que visa 
a ajudar três mil famílias sertane-
jas carentes chega a sua 3ª edição 
com a expectativa de beneficiar 
15 mil pessoas. O Natal Serta-
nejo, que se propõe a despertar 
um novo olhar sobre o Sertão, 
procura incentivar a sociedade 
pernambucana a enxergar a ne-
cessidade destas pessoas, por 
meio de uma corrente de soli-
dariedade. A iniciativa é do Frei 
Damião Silva, de Jaboatão dos 
Guararapes e do Padre Adilson 
Simões, de Arcoverde. Para eles, 
é impossível fechar os olhos para 
a dor de tantos. No ano passado, 
a campanha arrecadou 40 mil to-
neladas de alimentos. Em 2017, a 
previsão é de arrecadar 70 mil to-
neladas de alimentos, que serão 
distribuídos na região do Pajeú, 
para pessoas que vivem no en-
torno de Afogados da Ingazeira, 
Iguaracy e Carnaíba (onde exis-
tem comunidades quilombolas), 
além de Arcoverde, Alagoinha, 

Carnaíba e Coremas (zona rural 
da Paraíba). “No Sertão, são três 
paróquias contando com nosso 
projeto”, afirma Frei Damião, 
criador da campanha. “Nosso 
coração se enche de alegria em 
ver as doações, que não são só 
alimento físico. É o amor inves-
tido, o envolvimento afetivo e 
espiritual. Por isso, acredito que 
a campanha Natal Sertanejo é 
um movimento cristão", explica 
Frei Damião. As cestas básicas 

são confeccionadas por volun-
tários que se reúnem para aju-
dar a iniciativa, cujas doações 
serão entregues às vésperas do 
período natalino. Os interessa-
dos em doar alimentos podem 
acessar o site www.natalserta-
nejo.com ou levar os donativos 
nos pontos de coleta localizados 
no Supermercado RM (no Reci-
fe), nas missas do Frei Damião 
ou no Santuário de Fátima do 
Nóbrega.

Previsão é de que sejam arrecadadas 70 mil toneladas de alimentos, que 
serão distribuídos na região do Pajeú, iniciativa é do Frei Damião Silva

I n f o r m a

No ano passado, a campanha arrecadou 40 mil toneladas de alimentos
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A turma do voluntariado fez a diferença para as crianças em tratamento com câncer e outras enfer-
midades em alusão ao Dia da Criança no Hospital Dom Malam/IMIP em Petrolina/PE. Parabéns!

Um registro singelo por este colunista do enlace matrimonial re-
ligioso da petrolinense Josi Ventura e recifense José Neto em Al-
deia no Recife/PE.

O elenco Ingrid Torres, Kelly Silva, Johnny Rodrigues, Thacilla 
Cavalvanti, Rose Maranhão, Wellington Cordeiro, Lu Dantas, Fabia-
na Leão, Aliny Silva e Anderson Barbosa da peça teatral infantil, Cin-
derella, no Teatro Dona Amélia, no Sesc, em Petrolina/PE.

O médico Drº Antônio Ribeiro, esposa Marize Ribeiro ladeados 
pela 1ª dama e prefeito de Afrânio, Ana e Rafael Cavalcante na 
inauguração do Instituto da Mulher em Petrolina/PE.

As empresárias Maria do Carmo Lira e Maria de Fátima Alencar la-
deando a influencer digital Carla Rocha na inauguração da 'Quem 
Disse Berenice?' em Petrolina/PE.

Os proprietários Iuric Pires e Amanda Moura acompanhados dos 
filhos Davi e Helena na inauguração da loja Pé de Manga, em 
Petrolina/PE.

***

***

***

***

A 3ª Pedalada Outubro Rosa 
será domingo, 22 de outubro, 
uma iniciativa do grupo 'Pe-
dal Rosa' com renda revertida 
para pacientes da Apami em 
Petrolina/PE.

As chegadas do Papai Noel es-
tão marcadas para o sábado, 
28 de outubro, a partir das 
17h00, no estacionamento do 
River Shopping e no centro da 
cidade será sábado, 04 de no-
vembro, às 8h da manhã com 
uma grande pedalada em Pe-
trolina/PE. 

Os cantores Lenno, Zeca Bota 
Bom, Elson Vaqueiro e a ban-
da Brega e Vinho são atrações 
da 'Festa da Uva', em 4 de no-
vembro, no distrito de Santa-
na do Sobrado, município de 
Casa Nova/BA.

A 3ª edição da OktoberFest, a 
maior festa da cerveja artesa-
nal do Vale do São Francisco, 
será  domingo, 22 de outubro, 
na Orla 1 de Petrolina/PE.
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Passando por PetrolândiaPetrolândia

Por onde o Imperador D. Pedro II já passou

Pscicultura, turismo náutico 
e produção de coco

Dona de paisagens inconfundíveis, a cidade de Petrolândia, localizada no Sertão do Itaparica, guarda atrativos e 
pontos de contemplação da natureza às margens do Rio São Francisco. Distante cerca de 430 km da capital pernambu-
cana, o município revela-se com grande potencialidade turística, característica que deve ser potencializada em breve, 
com o início da operação do aeroporto de Serra Talhada, com voos comerciais regulares. A inundação que ocorreu 
na Velha Petrolândia gera particularidades interessantes. Dela, surgiram diversas atrações, como a Igreja submersa, 
um dos cartões-postais do lugar. Além disso, a cidade possui uma capacidade relacionada ao turismo náutico, hoje 
explorada com passeios de catamarã e mergulhos de visualização da antiga cidade. Não bastasse as belezas naturais, 
Petrolândia se destaca ainda como o sexto maior PIB per capita do Estado e o 19º maior PIB de Pernambuco.

Com uma população estima-
da em 32.889 habitantes, distri-
buída em uma área de 1.083,7 
km², o município guarda curio-
sidades com relação a sua fun-
dação. A colonização da região 
teve início no século XVIII, quan-
do foram fundadas as fazendas 
Brejinho da Serra e Brejinho de 
Fora. O povoamento surgiu onde 
havia uma árvore de jatobá e um 
bebedouro para o gado. Por este 
motivo, o povoado ficou conhe-

cido como Bebedouro de Jato-
bá. Em 1877, a região recebeu a 
visita do Imperador D. Pedro II, 
que ordenou a construção de um 
cais e de uma ferrovia que ligava 
economicamente o alto e o baixo 
São Francisco. O nome Petrolân-
dia vem do “Petrus”, versão em 
latim para Pedro e “land”, do 
vocábulo germânico que deno-
mina terra, ou seja, significa 
Terra de Pedro, em homena-
gem ao imperador que por ali 
passou, favorecendo a região. 
A história do município passou 
por uma grande mudança entre 

as décadas de 70 e 80, quando 
ocorreu a construção da Usina 
Hidrelétrica de Itaparica (atu-
almente Luiz Gonzaga), com 
objetivo de aproveitar o poten-
cial hidroelétrico, que já vinha 
sendo inicialmente explorado 
pela instalação de um pequeno 
gerador na cachoeira de Itapa-
rica. Essa iniciativa resultou 
na inundação de 834 km² da 
antiga cidade, acumulando 11 
bilhões de m³ de água, que for-
mou lago de Itaparica e obrigou 
a transferência dos moradores 
para o local atual em 1988.

Petrolândia já se desta-
ca pela produção em larga 
escala do coco. A prefeitura 
municipal buscou identifi-
car as potencialidades que 
ainda não são exploradas na 
região. Diante da redução 
no recolhimento do ICMS, 
a prefeita Janielma Souza 
comandou um estudo para 
fomentar outras atividades, 
como a piscicultura (criação 
de peixes). Segundo a ges-
tora, Petrolândia é terceiro 
maior produtor de peixes do 
Brasil, aproveitando apenas 
10% de sua capacidade.  “A 
piscicultura tende a crescer. 
Além disso, o turismo é um 
dos nossos grandes alvos. 
Nós temos uma beleza na-
tural incrível, com um lago, 
com o mergulho de ruínas”, 
ressalta a prefeita Janielma.  
Ela destaca ainda a vantagem 
de oferecer aos turistas op-

ções de esporte náutico e ex-
ploração de trilhas. “A gente 
entende que precisa de obras 
de melhoria na orla fluvial, 
que é a porta de entrada para 
esse seguimento. Neste senti-
do, uma licitação deverá ser 
lançada nos próximos meses. 
Vamos buscar também par-
cerias público-privadas”, ex-
plica Janielma.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Janielma defende a estrutura-
ção turística da cidade 

Estátua de São Francisco de Assis, assinada por José Faustino

No Alto da Serrota, é possível ver boa parte do município

Das águas, uma cidade... Hélida Enes

Hélida EnesH
él
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...emerge cheia de particularidades
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Na região, existem duas 
comunidades indígenas, os 
Pankarurus e o povo Entre Ser-
ras Pankarurus, que, apesar de 
nomes idênticos, possuem de-
marcações de terras e homolo-
gações distintas, bem como sua 
organização social, cada um com 
seus caciques. Há alguns anos, 
foi criada a Secretaria Especial 
de Assuntos Indígenas, com ob-
jetivo de preservar a cultura e o 
legado destas comunidades. A 
representação atua diretamente 
com Órgãos Estaduais e Fede-
rais, como a Fundação Nacional 
do Índio (FUNAI).  Ubirajara 
Fernandes foi o escolhido para 
representar estes povos e, se-
gundo ele, a secretaria foi pen-
sada para fortalecer a cultura, a 
tradição e o bom viver da popu-
lação indígena que vive em Pe-
trolândia. “Fazemos a ponte do 
povo indígena com ministérios, 
conquistando projetos impor-
tantes. Entre elas, um Ponto de 
Cultura (do Ministério da Cultu-
ra) dentro das áreas indígenas, 

Sob o colorido das danças e tradições indígenasEmpresários estão otimistas

Empresário Armando Rodrigues garante que a crise econômica não afeta a cidade

onde são promovidas atividades 
para manter a cultura viva, os 
vestuários, as danças e demais 
tradições”, explica Ubirajara, se-
cretário especial. Os resultados 
das parcerias foram positivos, 
segundo a gestão municipal. 
“Conseguimos levar os índios 
às universidades. Criamos jogos 
indígenas municipais. Já ocor-
reram, inclusive, três jogos esta-
duais, com os 12 povos indígenas 
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Empresário do ramo de 
distribuição de alimentos, 
Armando Rodrigues vê em-
presariado motivado. “Aqui, 
o comércio não sofre com 
falências. Com essa nova 
gestão, a cidade vai ter uma 
nova história. Isso motiva o 
empresariado a fazer os in-
vestimentos”, salienta. 

Erivaldo Costa, conheci-
do como Erivaldo do Cata-
marã, há cinco anos sonha 
com um projeto turístico 

para a cidade. “Vamos ter 
uma estrutura náutica que 
vai atrair muitos turistas, 
com a construção de um píer 
às margens do Lago de Itapa-
rica. Será uma rota muito im-
portante, com restaurante e 
uma área confortável para os 
visitantes”, adianta. Segundo 
Erivaldo, a partir deste espaço, 
será possível embarcar para 
conhecer a igreja e a cidade 
submersa, a serrota e vários 
pontos turísticos da região.

de Pernambuco”, comenta Ubi-
rajara. Além disso, o secretário 
destaca uma das tradições que se 
tornou festividade do município, 
a Corrida do Umbu, realizada no 
começo de fevereiro. “Nós so-
mos o povo que tem mais cantos 
no País, com nossos maracás e 
nossas gaitas. Também somos o 
único povo que se pinta de bran-
co. É uma cultura muito rica e 
diferenciada”, acrescenta.

Unirajara Fernandes é secretário especial de Assuntos Indígenas 

Hélida Enes
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Tradições levadas pelas águas
A inundação da antiga 

Petrolândia acarretou uma 
série de mudanças para a 
população, entre elas, a per-
da de espaços culturais que 
faziam parte do dia a dia dos 
petrolandenses. Na época da 
construção da hidrelétrica, 
ocorreu uma grande mistu-
ra de expressões culturais, 
já que 60% das pessoas que 
ali estavam vieram de fora, 
prestar serviços tanto nas 
obras da usina quanto da 
construção da nova cidade. 
Segundo o produtor cultu-
ral do município, Alexandre 
Sertão, a região possuía uma 
forte tradição de reisado, 
pastoril e de penitentes. Es-
sas tradições não se perde-
ram, entretanto, hoje sobre-
vivem de forma tímida. 

Para o produtor, o foco 
no resgate da cultura é es-
sencial. “Atualmente, a pre-
feitura tem o cuidado de 

manter vivo o legado cultu-
ral de Petrolândia. Pensa-se 
em investir mais na forma-
ção dos jovens e adolescen-
tes, buscando esse resgate. 
As tradições do menino do 
rancho, a dança do umbu, e 
várias outras expressões que 
pretendemos trazer de vol-
ta”, explica. 

Além das danças e ex-
pressões culturais, outro 
ponto que se destaca no 
município é a produção ar-
tesanal. “Nosso artesanato é 
muito forte, com o couro da 
Tilápia. É um produto bonito 
e refinado. Além dele, temos 
também produtos confeccio-
nados com a palha de Ouricuri 
(bolsas e cestas), confecciona-
do pelas mulheres indígenas. 
Produzimos também sabone-
tes artesanais personalizados. 
Esse ano na Fenearte a nossa 
única representação em nível 
de Brasil foi o estande de sa-

bonetes artesanais”, comenta 
Alexandre.

Moda da tilápia 
 Em Petrolândia, a grande 

produção de peixes, em espe-
cial a Tilápia, fez surgir um 
artesanato especial, a partir 
do beneficiamento da pele do 
animal. Na Associação de Ar-
tesãos Café com Arte, são en-
contradas bolsas, sandálias, 
brincos, pulseiras, chaveiros 
e tudo mais que a criatividade 
permite. De acordo com a ar-
tesã Paula Rejane, é possível 
aproveitar 100% da pele, que 
é transformada a partir de 
processos manuais ou quími-
cos em couro. “A Tilápia é um 
produto natural da nossa re-
gião, que possui 09 criatórios, 
além dos pescadores nativos. 
Essa riqueza nos permite ter 
acesso a uma quantidade 
enorme de matéria prima”, 
afirma a artesã.

Uma região de Ilhas e Lagos do São 
Francisco e da cidade submersa

Petrolândia entrou para 
o Mapa de Turismo de Per-
nambuco, que, hoje, inclui 
49 municípios. A Capital 
da coconicultura está in-
cluída na região de Ilhas 
e Lagos do São Francisco, 
juntamente com as cidades 
de Belém do São Francisco, 
Floresta, Itacuruba, Taca-
ratu e Jatobá. “Estamos de-
senvolvendo um roteiro que 
será comercializado como 
um produto, junto com os 
outros municípios deste se-
guimento”, explica o secre-
tário de turismo municipal, 
Sandro Alencar.

Petrolândia conta com 
paisagens belíssimas, como 
a Orla Fluvial, a Prainha do 
Toco, o Mirante da Serrota, 
A Igreja Matriz, o Brejinho 
da Serra, o Serrote do Pa-

dre (terras onde vivem os 
índios), além da Igreja do 
Sagrado Coração de Jesus 
(parcialmente submersa) e 
a cidade submersa da antiga 
Petrolândia. “Nosso roteiro 
foi planejado para que o tu-
rista acesse um visual mui-
to bonito com informações 
históricas do munícipio. 
Partindo para um passeio de 
barco para conhecer a igre-
ja submersa, com opções 
de mergulho, com conduto-
res habilitados à prática do 
mergulho. Roteiro de, no 
mínimo, um dia. Somadas 
a outras regiões, o turista 
pode passar mais dias. In-
clusive, a operação do Aero-
porto de Serra Talhada vai 
ser muito importante para 
nossa região”, destaca San-
dro.

A Igreja Submersa, na Antiga Petrolândia, é ponto de mergulho e visitação

Produzido com pele de peixes, em especial a Tilápia, o artesanato local é conhecido pelo beneficiamento da pele do animal
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Av. Auspicio Valgueiro Barros, Petrolândia - PE, n° 441 - Centro
Fone: 87.3851-1129 

Grupo Sanfrancisco

www.gruposanfrancisco.com.br

Sobre os pincipais pontos turísticos
Serra Brejinho da Serra
Tem cerca de 100 metros de 
altura. Possui uma Furna 
(caverna) com 70 m de exten-
são, 50m de largura e até 5m 
de altura. Na entrada da trilha 
para a furna existe uma igreja 
bicentenária, a Igreja de São 
João.

Mirante do Serrote 

O mirante proporciona uma 
visão panorâmica da cidade e 
do lago de Itaparica destacan-
do-se a Praia do Toco. Um dos 
melhores pontos para assistir 
o pôr-do-sol. 

Orla fluvial 
Um dos mais bonitos cartões pos-
tais de Petrolândia, a Orla Fluvial 
oferece espaços para diversas 
práticas de esportes, é o local 
onde se tem o por do sol mais bo-
nito do sertão. 

Usina Hidroelétrica Luiz 
Gonzaga 
 Uma das mais modernas do 
complexo da CHESF, ficando 
próxima a divisa com o município 
de Jatobá. 

Igreja Submersa (Igreja Sa-
grado Coração de Jesus) 
 Localizava-se no Projeto Barrei-
ras (irrigação), agora se transfor-
mou em um patrimônio históri-
co e cultural. 

Serra do Sobrado 

Próximo à margem e dentro do rio 
tem uma formação rochosa, conhe-
cida pelos moradores locais como 
“Peitinho de Fafá”. Além de forma-
ções rochosas onde se pode obser-
var o Sítio Arqueológico Letreiro do 
Sobrado com inscrições rupestres e 
restos paleontológicos e em outra 
a forma de uma cabeça, conhecida 
como “Chapéu de cangaceiro”. Diversos mirantes possibilitam a contemplação da natureza

Hélida Enes

Praça da Alimentação 

O visitante encontra diversos ti-
pos de lanches no espaço.
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Sertão Esportivo

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

O WhatsApp chegou e revolucionou a forma de se co-
municar no mundo. Muito intuitivo e com inúmeros re-
cursos, ele tem conquistado cada vez mais usuários pela 
facilidade e agilidade na comunicação.

Pena que os criminosos, também chamados de “Cyber 
criminosos”, perceberam que aplicar golpes através desse 
aplicativo pode ser um ótimo negócio.  

Para se ter uma ideia, em apenas um golpe, calcula-se 
que mais de 320 mil pessoas chegaram a receber mensa-
gens falsas num curto período de tempo, de acordo com a 
empresa de segurança Psafe. Outro golpe usando o nome 
da empresa O Boticário, atingiu mais de 400 mil usuários 
em pouco mais de 48h.
Como funciona?

Tudo começa com uma mensagem que informa falsa-
mente algum tipo de vantagem ou benefício para o usuá-
rio. Essas mensagens citam um vale-presente, um dinhei-
ro a receber, uma oferta de emprego, etc. Todo artifício é 
válido para chamar a atenção. 

Após fisgar a atenção do usuário, o próximo passo é 
fazer você clicar em algum link que te levará ao pote de 
ouro. Coisas do tipo: clique e receba seu prêmio agora! 
Tentador não? 

É aí que o golpe começa. O criminoso vai roubar suas 
informações pessoais, como senhas e outros, sem que você 
se dê conta disso. E em muitos casos, o próprio usuário 
fornece esses dados ao bandido, atraído pelo suposto be-
nefício.
Como o golpe se espalha?

Na maioria das mensagens falsas, a última mensagem 
diz para você compartilhar com X amigos para receber o 
tão sonhado prêmio. Pronto! A mensagem foi para frente.
Como se proteger?

Desconfie de vantagens e prêmios mirabolantes e não 
clique ou passe para seus amigos até saber se realmente 
aquilo é verdadeiro. 

Na dúvida, entre em contato com a empresa ou órgão 
para confirmar tais informações.

Criminosos usam WhatsApp 
para enganar usuários

Demandas de autarquias são 
apresentadas ao ministro

Aluno de Tabira é primeiro lugar do Ler Bem

Durante café da manhã 
promovido pelo deputado 
federal petrolinense Gui-
lherme Coelho, que reuniu 
autoridades, entre elas o 
ministro da Educação, Men-
donça Filho, o presidente da 
Faculdade de Ciências Apli-
cadas e Sociais de Petrolina 
(Facape), Antonio Habib, 
aproveitou para pleitear al-
gumas demandas relaciona-
das às autarquias de ensino 
superior, como mais recur-
sos e investimentos para o 
setor. A reunião ocorreu no 
dia 06 se outubro.

Na ocasião, Antonio Ha-
bib, que também é presiden-
te da Associação das Insti-
tuições de Ensino Superior 
do Estado de Pernambuco 
(Assiespe), levantou ques-
tões como inclusão de todas 
as Autarquias municipais 
de Ensino Superior de PE 
nos cadastros do Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(FIES). “Abordamos tam-
bém a necessidade da qua-
lificação docente, através 
da oferta de mestrados e 

A Mendonça Filho, presidente da Facape levantou questões como inclusão de 
todas as Autarquias municipais de Ensino Superior de nos cadastros do FIES

doutorados. Além disso, su-
gerimos a celebração de con-
vênios para melhoria da es-
trutura tecnológica de aces-
so à informação, através da 
implantação de bibliotecas 
virtuais e de plataformas de 
Ensino a Distância”, explica 
Habib.

Segundo o presidente da 
Assiespe, a iniciativa da as-
sociação terá um impacto 
positivo para 13 autarquias 
de ensino superior existen-
tes no Estado, entre elas a 
Facape. "Este trabalho, de 

valorização e melhoramento 
das Autarquias municipais 
de Ensino Superior do es-
tado, está acontecendo de 
maneira conjunta com a par-
ticipação ativa de todas as 
instituições”, afirma Habib. 
Na oportunidade, ele con-
vidou o ministro Mendonça 
Filho e o deputado Guilher-
me Coelho para participação 
no I Fórum Regional das Au-
tarquias Municipais de Ensi-
no Superior de Pernambuco, 
que acontecerá em outubro, 
na cidade de Garanhus.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

O Concurso Ler Bem, em sua 
sétima edição, realizou a sua fi-
nal no último dia 5 de outubro, 
no Teatro Eva Hertz da Livraria 
Cultura, no Recife. O primeiro 
lugar foi de Erick Vinícius Cor-

deiros, de 10 anos, cujo livro es-
colhido foi É difícil de entender, 
vô, escrito por Nelson Albissu. 
O aluno de Tabira concorreu 
entre 15 finalistas, dos 100 mil 
estudantes de 2 mil escolas de 

Pernambuco.  Já o segundo lu-
gar ficou com o estudante de 
Arcoverde, Yuri Espíndola. De 
Quipapá, a aluna da rede muni-
cipal, Akyanny Vitória ficou com 
a medalha de bronze. Os três re-
ceberam como prêmio um fim 
de semana em um resort all-in-
clusive (tudo incluso) em Porto 
de Galinhas. Eles poderão levar 
os pais, um irmão, um professor, 
o diretor da escola e o secretário 
de Educação da cidade. Além 
disso, todos os 15 finalistas ga-
nharam um computador portá-
til. O concurso Ler Bem acontece 
desde 2011 e, este ano, contem-
plou 100 municípios pernambu-
canos, do Litoral ao Sertão.
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Educação

Habib sugeriu, entre outras coisas, a celebração de convênios

Erick e Yuri, dois sertanejos, conquistaram 1º e 2º lugar no concurso
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Semifinalistas da Univasf podem 
receber apoio financeiro
Pelo projeto, os jovens ajudam a Associação Comunitária de Curral Novo Jacaré a buscar novo 
modelo de negócio a fim de desenvolver a comunidade economicamente e socialmente

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

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

Parcerias firmadas pela CAAPE 
beneficiam advocacia do interior

Levar à advocacia do estado a possibilidade de usufruir servi-
ços diversos com descontos ou mesmo de forma gratuita. Este é 
um dos objetivos do trabalho desenvolvido pela Caixa de Assistên-
cia dos Advogados de Pernambuco (CAAPE) junto a empreendi-
mentos parceiros do litoral ao sertão. “O desafio de nossa gestão 
é fazer com que o advogado e advogada sintam que sua anuidade 
está sendo revertida em seu favor, tanto no campo do auxílio do 
exercício da profissão, como no âmbito pessoal”, afirma o presi-
dente da CAAPE, Bruno Baptista.

No Sertão, as vantagens podem ser aproveitadas por profissio-
nais de cidades como Arcoverde, Salgueiro, Serra Talhada e Petro-
lina, em locais como postos de combustíveis, lojas, restaurantes, 
academias de ginásticas e cafés, entre outros. A lista completa está 
disponível na seção “Convênios” do site www.caape.org.br.

O trabalho da entidade junto à advocacia local está presente 
também em ações como o projeto CAAPE Presente, desenvolvido 
junto às subseccionais da Ordem dos Advogados de Pernambuco 
(OAB-PE). Por meio da iniciativa, os advogados e advogadas têm 
acesso a serviços de saúde e bem-estar disponibilizados gratuita-
mente pelas empresas parcerias. Entre eles, imunização contra a 
gripe H1N1, engraxate, manicure, distribuição de brindes e escla-
recimentos sobre planos de saúde e previdência privada. “A pro-
posta é levar os mais variados produtos e serviços para a advocacia 
de todo o Estado”, explica Bruno Baptista.

Desde o início da atual gestão, em 2016, a CAAPE já assinou 
mais de 40 novos convênios, ampliando assim a oferta de benefí-
cios para os advogados pernambucanos. Atualmente, são mais de 
200 estabelecimentos conveniados, nas áreas de saúde, comércio, 
educação, serviços, turismo, gastronomia e lazer. Para usufruir 
desses benefícios, o advogado precisa estar regularmente inscrito 
e adimplente com a OAB-PE.

Para facilitar o acesso às empresas parceiras, além do site, a 
CAAPE desenvolveu aplicativo para celular e tablet com inter-
face simples e fácil de usar. Disponível para download gratuito 
no Google Play e na Apple Store, o aplicativo possui filtros que 
facilitam a busca pelas empresas conveniadas, além de contar 
com um mapa interativo com GPS que pode ser usado para vi-
sualizar rapidamente os estabelecimentos da rede de parceiros 
mais próximos.

Através do projeto Ca-
atinga Empreendedora, o 
Time Enactus da Universi-
dade do Vale do São Fran-
cisco (Univasf) conquistou 
uma vaga entre os semi-
finalistas do prêmio "Ali-
mentação em Foco 2018", 
promovido pela Fundação 
Cargill e Enactus Brasil. Os 
sertanejos estão entre os 15 
times selecionados do País, 
com projeto que busca a 
reformulação do atual mo-
delo de negócios, com ação 
de profissionalização para 
a Agroindústria da Associa-
ção Comunitária e Agropas-
toril de Curral Novo e Ja-
caré, situada no Distrito de 
Massaroca, Juazeiro (BA), e 
implantação de um sistema 
integrado de produção de 
alimentos. 

Pelo projeto, os jovens 
ajudam a Associação Co-
munitária de Curral Novo 
Jacaré, que possui um atu-
al modelo de negócio ama-
dor, para que busquem um 
novo modelo de negócio a 
fim de desenvolver a comu-
nidade economicamente e 
socialmente.  Segundo os 
voluntários, os moradores 

Educação

produzem licor, doce, ge-
leia, polpa, entretanto, es-
tes insumos possuem baixa 
representatividade na ren-
da familiar dos associados. 
"Nós enxergamos potencial 
na união entre a extensão 
universitária e o desejo da 
comunidade em evoluir. 
O projeto visa à reformu-
lação do atual modelo de 
negócios, e a implantação 
do 'Sisteminha', modelo de 
agricultura familiar desen-
volvido pela Embrapa, que 
busca melhorar o hábito 
alimentar por meio de um 
sistema de produção de fácil 
manutenção que integra a 
criação animal, reaproveita-
mento da água (encontrada 
com dificuldade na região) 
para irrigação, além da pos-
sibilidade de comercializar 
os excedentes de produção, 
melhorando assim a quali-
dade de vida da comunida-
de", explica Aluísio Sam-
paio, presidente da Enactus 
Univasf. O times seleciona-
dos pela Fundação Cargill e 
Enactus Brasil terão direito 
a uma mentoria e apoio fi-
nanceiro destinado ao de-
senvolvimento dos proje-

tos.  "Para o Time Enactus 
UNIVASF a expectativa de 
mostrar o trabalho para 
o resto do País é enorme. 
Será uma oportunidade 
ímpar de sermos reconhe-
cidos pelo empenho em 
contribuir para o desenvol-
vimento local e regional", 
Aluísio.  Dentre os 15 di-
vulgados, cinco finalistas 
serão selecionados em ju-
nho de 2018. Eles apresen-
tarão seus projetos durante 
o evento Nacional Enactus 
Brasil. Na última etapa, 
dois vencedores serão es-
colhidos, após serem veri-
ficados os critérios social, 
financeiro e ambiental.

A Enactus é uma orga-
nização internacional sem 
fins lucrativos que fomenta 
o empreendedorismo social 
dentro das universidades. 
Está presente em 36 países 
e em mais de 1700 institui-
ções de ensino. No Brasil, 
atua desde 1998 e tem ti-
mes espalhados em mais de 
90 universidades com pro-
jetos que causam impacto 
positivo na vida dos mais 
necessitados por meio de 
ações empreendedoras.

Projeto ajuda na busca de um novo modelo de negócio a fim de desenvolver a comunidade economicamente e socialmente
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cultura

Encontro reúne mais de 20
grupos de xaxado em Serra

Passeio leva turistas a seguirem pegadas de Lampião

O evento, que chega a sua 13ª edição em 2017, concentra oficinas, palestra, passeio turístico 
ecológico ao Sítio Passagem das Pedras e à Fazenda Pedreira e o Baile Perfumado, com Assisão

Realizado desde 2002, o 
Encontro Nordestino de Xa-
xado, promovido pela Fun-
dação Cultural de Cabras de 
Lampião, de Serra Talhada, 
chega a sua 13ª edição em 
2017. O evento deste ano, 
que ocorre de 01 a 05 de no-
vembro, na Estação do For-
ró, contará com polos no Céu 
das Artes, na Feira Livre e 
em escolas públicas munici-
pais. Durante todos os dias de 
evento, a partir das 18h, ha-
verá uma feira de artesanatos 
e livros sobre o Cangaço. En-
tre as atrações, grupos do Rio 
Grande do Sul, de Belém do 

Pará, do Rio Grande do Norte, 
Fortaleza, Sergipe, Alagoas, 
entre outros.

De acordo com Anildomá 
Willians, secretário de Cul-
tura de Serra Talhada, o En-
contro é um dos mais impor-
tantes do interior do Estado. 
“O evento reúne grupos para 
apresentações, além de ofici-
nas de danças, palestra sobre 
patrimônio, feira de artesa-
natos da região, mostra de 
comedoria sertaneja, apre-
sentações musicais, passeio 
turístico ecológico ao Sítio 
Passagem das Pedras (onde 
nasceu Lampião) e à Fazenda 

Pedreira (do primeiro inimigo 
de Lampião, Zé Saturnino), e 
o Baile Perfumado, no Clube 
da Fazenda São Miguel, com 
Assisão”, explica Anildomá. 
Ao todo, são mais de 20 gru-
pos de xaxado previstos para 
se apresentarem no evento. 
Confira no site www.cabras-
delampiao.com.br a extensa 
programação do 13º Encon-
tro Nordestino de Xaxado. 
Segundo Cleonice Maria, pre-
sidente da Fundação Cabras 
de Lampião, a programação 
deste ano teve um cuidado 
especial, desde os locais que 
receberão as apresentações 
até os Grupos e Cias convi-
dados para participarem da 
festa. “Tudo foi pensando no 
contexto do bicentenário da 
Revolução Pernambucana e 
dos 120 anos de nascimento 
de Lampião. Os locais onde 
acontecerão os espetáculos 
são espaços emblemáticos na 
batalha cultural de Serra Ta-
lhada. A Estação do Forró é o 
principal polo de apresenta-
ções”, explica. Além disso, o 
local é onde está instalado o 
Museu do Cangaço, o Parque 
de Esculturas Ronaldo Au-
reliano e a Academia Serra-
-talhadense de Letras. A ini-
ciativa conta com apoio do 
Funcultura, da Fundarpe, da 
Secretaria Estadual de Cultu-
ra e do Governo Estadual.

Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

Apesar do nosso país não ter suas estações do ano bem de-
finidas, estamos bem perto do querido e espero verão. Época 
do ano que remete a férias, praias e muita diversão. E nada 
melhor que retomar nossa série de textos – Na Rota do ve-
rão, onde juntos descobrimos praias, cachoeiras e lugares de 
muita beleza e claro, frescor. E para iniciarmos com maestria 
vamos desvendar as maravilhas de Maragogi, município Ala-
goano que fica a cerca de 130km de Maceió. A região faz par-
te da Costa dos Corais, a maior Área de Proteção Ambiental 
(APA) da Marinha brasileira. 

As maiores atrações da região são suas estonteantes praias 
de águas cristalinas e calmas, areia fina, densos coqueirais e 
seus exuberantes corais que formam as famosas piscinas na-
turais – chamadas de Galés; que todos os anos atraem turistas 
de diversos lugares para desfrutas de agradáveis passeios de 
barco e a pratica de mergulho. Além da praia de Maragogi, 
temos ainda as praias de Burgalhau, Japaratinga, Antunes, 
Barra Grande, Xareú, São bento e Peroba. A cidade dispõe de 
uma ótima infraestrutura Gastronômica e hoteleira, contando 
com hotéis luxuosos e aconchegantes pousadas, além de uma 
animada vida noturna onde os turistas podem se divertir em 
um dos diversos bares e restaurantes da cidade que servem os 
mais tradicionais e deliciosos frutos do Mar e ainda aproveita 
o frescor da noite na orla da cidade.  

Vale a pena reunir toda a família e aproveitar de perto tudo 
que esse lindo lugar tem a oferecer e ainda mais saboreando 
os famosos bolinhos de goma da região.

Se me permitem uma extensão do nosso ultimo encontro, 
um dos nossos queridos leitores nos indicou o Museu do Pai 
Chico que existe há 14 anos em Cabloco, distrito do município 
de Afrânio (localizado a 130km de Petrolina). O espaço é des-
tinado a contar um pouco da vida de José Francisco de Albu-
querque Cavalcanti, o Pai Chico, patriarca de várias famílias 
da região. Além disso, o museu se propõe a divulgar um pouco 
da história, costumes e a sobrevivência de seu povo sertanejo. 
Com um acervo de aproximadamente 1400 peças e achados 
arqueológicos das lagoas existentes. Agradeço ao senhor Cos-
me a dica e convido a todos a fazer uma visita e conferir de 
perto toda a essência desse lugar. 

Dentro da programação 
do 13º Encontro Nordesti-
no de Xaxado, ocorre ainda 
um Passeio Turístico nas 
Pegadas de Lampião, no 
Sítio Passagem das Pedras, 
distante 35 km de Serra Ta-
lhada, onde nasceu e viveu 
o cangaceiro. A partir das 
8h, do dia 05 de novembro, 
o público poderá conferir 
locais como as Pedras onde 
aconteceu o primeiro com-

bate entre a família Ferrei-
ra e Zé Saturnino, além de 
passar pelas ruínas da anti-
ga Casa Grande da Fazenda 
Pedreira. 

Às 10h, no Clube da Fa-
zenda São Miguel, está pre-
vista a realização do Baile 
do Xaxado e apresentação 
cultural de Assisão. Além 
disso, pela grade do even-
to, no Museu do Cangaço, 
no dia 01, das 8h30 às 12h, 

será apresentado o seminá-
rio Patrimônio em Curso, 
com a facilitadora Joana 
D’arc Ribeiro e Uenes Go-
mes Pereira. Do dia 1 ao 3, 
das 14h às 16h, a facilitado-
ra Simone Alves apresenta 
a Oficina de Xaxado. E de 
2 a 4, no Céu das Artes da 
Caxixola, das 14h às 16h, 
acontece a Oficina de Fre-
vo, com o facilitador Gil 
Silva. 

Na rota do verão – Maragogi

O Encontro é um dos mais importantes do interior do Estado
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Azul se prepara para iniciar voos 
em Caruaru e Serra Talhada

Argentina e EUA entre os novos destinos

Segundo o Governo do Estado, os serviços regionais deverão ser iniciados após a 
certificação dos aeroportos. Empresa opera 50 decolagens diárias do Recife Por  Bel Wanderley

Gastróloga

Novos Sabores

Após um ano da instala-
ção do hub da Azul Linhas 
Aéreas em Pernambuco, a 
empresa anunciou a am-
pliação da malha aérea per-
nambucana, em evento no 
Palácio do Campo das Prin-
cesas, no dia 05 de outubro. 
Segundo a companhia, serão 
três novos voos internacio-
nais (dois para Argentina e 
um para os Estados Unidos), 
além da preparação para 
iniciar a operação regional 
em dois importantes muni-
cípios: Caruaru, no Agreste, 
que se destaca por ser um 
polo de confecções e Serra 
Talhada, no Sertão do Pajeú, 
4º polo médico de Pernam-
buco. 

 Segundo o Governo de 
Pernambuco, os serviços re-
gionais deverão ser inicia-
dos após a certificação dos 
aeroportos para receber as 
aeronaves da companhia, 
que, atualmente, opera 50 
decolagens diárias partindo 
do Recife, para 27 destinos, 
nacionais e internacionais. 
Presente na cerimônia de 
lançamento, o Secretário de 
Turismo de Pernambuco, Fe-
lipe Carreras, salientou que o 
setor de aviação gera milhões 
de empregos e, só em Per-

nambuco, paga cerca de R$ 
2 bilhões em salário a toda 
cadeia de serviço. “Pernam-
buco ultrapassou o Estado 
da Bahia em número de co-
nexões diretas. Começamos 
a ultrapassar a movimenta-
ção de passageiros, passan-
do a liderar o Nordeste pela 
primeira vez na história de 
Pernambuco”, destacou Car-
reras.  Segundo a companhia 
aérea, na alta temporada 
de verão 2017/2018, a Azul 
chegará à marca de 25 desti-
nos e 57 decolagens diárias. 
Diante dos números, a com-
panhia destaca que, agora, 

Pernambuco se consolida 
como o segundo maior cen-
tro de conexões internacio-
nais do Brasil. “Chegamos 
a uma equação que foi boa 
para o Estado, para a co-
nectividade, para o turis-
mo, para as oportunidades 
e, também, para a Azul. Isso 
gera emprego, renda e alter-
nativas. Isso porque, quando 
as pessoas decidem investir 
em Pernambuco, observam 
a infraestrutura, a qualidade 
da mão de obra, os incenti-
vos e, também, a conectivi-
dade”, ressaltou o governa-
dor Paulo Câmara. 

Os novos voos interna-
cionais anunciados pela 
Azul Linhas Aéreas, com 
decolagens diretas do Re-
cife, contam com os desti-
nos de Córdoba e Rosário, 
ambos na Argentina, e Fort 
Lauderdale, nos Estados 
Unidos. Durante o anúncio, 
o presidente da companhia, 
John Rodgerson, consta-
tou que o Recife é, para a 
companhia, o coração do 
Nordeste. “A parceria com 
o Governo de Pernambuco 
deu certo. Decidimos, no 
meio da crise, investir em 

Pernambuco e creditamos 
muito no modelo de hub 
que foi instalado aqui. Foi 
muito importante para nós 
e está dando frutos, pois 
estamos voltando a crescer 
ainda mais e, quem sabe, 
com o bom desempenho 
que estamos vendo, esses 
voos não aumentem ainda 
mais?”, afirmou John.

 O representante da 
Azul informou que as ope-
rações dos voos serão ini-
ciadas em março de 2018. 
Entretanto, as vendas de-
vem começar já em no-
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vembro deste ano. “Serão 
três frequências semanais 
para Fort Lauderdale e 
uma frequência semanal 
para a cidade de Rosá-
rio e uma para Córdoba”, 
adiantou. Os voos para as 
cidades portenhas serão 
realizados com as aerona-
ves Airbus A320neo, que 
possuem capacidade para 
até 174 assentos. E o Air-
bus A330, com capacidade 
para 271 pessoas, será o 
responsável pelas opera-
ções para Fort Lauderdale, 
nos EUA. 

 

O melhor presunto do mundo
Quando pensamos em presunto, geralmente nos vem à men-

te aquele sanduiche de presunto com queijo que saboreamos em 
nosso lanche. Este presunto que geralmente utilizamos é o pre-
sunto processado e cozido, bem diferente dos estilos tradicionais 
de presunto que são feitos com a perna inteira do porco salgada, 
que pode ser temperada e defumada. Dependendo do processo 
utilizado na cura, secagem e armazenagem, ele consegue manter 
suas características por  um grande período de tempo.

Hoje quero falar um pouco sobre o presunto que é conside-
rado o melhor do mundo (e mais caro também, podendo custar 
entre R$200 e R$500 o kg!) que se chama presunto pata negra 
ou ibérico. Este presunto é feito com o pernil traseiro de por-
cos ibéricos, que são uma mescla de javalis com porcos. Estes 
são animais selvagens, gordos e que possuem a pele bem escura 
(por isso o nome pata negra). Eles geralmente são produzidos na 
Espanha, que detém 80% da produção, e seu alto preço é justi-
ficado pelo complexo processo de sua fabricação. A engorda do 
porco é o ponto chave do processo de fabricação deste presunto. 
Na maioria das vezes ele é alimentado apenas de uma espécie 
de castanha muito parecida com a avelã chamada bellota. Ela é 
bastante gordurosa e composta de gordura vegetal saudável que 
estimula o bom colesterol do animal, dá uma aparência brilhante 
ao presunto e confere à carne um sabor amendoado. Os porcos 
são abatidos quando atingem um peso de 180kg, são limpos, sal-
gados e vão para um processo de secagem e  maturação que pode 
levar de 8 a 36 meses. Toda essa produção é certificada por uma 
lei da União Europeia que define regras rigorosas para a “Deno-
minação de origem controlada” (DOC) e fiscaliza esta operação, 
garantindo a qualidade do produto que será consumido. 

Este presunto é delicioso para ser comido fatiado muito fino 
com um bom pão, azeite e tomate. Ele com melão fica muito sa-
boroso e pode ser servido como uma deliciosa entrada. Se você 
não tiver acesso a este presunto tão caro, uma opção é comprar 
um outro tipo de presunto cru e fatiar bem finamente, combi-
nando com estes sabores.

Espero que tenham gostado e até a próxima!

A companhia Azul chegará à marca de 25 destinos e 57 decolagens diárias
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