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Fiepe e Roadshow

Cooperativismo Financeiro Projeção Internacional

Aeroporto de Serra
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Durante a sétima Roadshow realizada 
em Petrolina, especialistas analisaram 
o cenário econômico atual.

  De acordo com o Estado, o início da ope-
ração do aeroporto está previsto para o 
primeiro semestre de 2018.

Na crise, cooperativas de crédito ganham 
espaço no mercado e expandem negó-
cios em período de crise econômica.

A cidade  de Araripina é selecionada pela União 
Europeia  para participar do Programa Interna-
cional de Cooperação Urbana.

Entre os dias 03 e 12 de novem-
bro a Feira Internacional de Arte-
sanato e Decoração (Feincartes), 
receberá 180 expositores de 11 
países, além de 12 estados bra-
sileiros, que apresentarão uma 
produção diversificada do seu 
Artesanato. Semiárido > Pág. 10

Petrolina é palco internacional 
de artesanato e decoração
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

A cada nova edição 
mais motivação dian-

te dos fatos que eno-
brecem  e projetam o Sertão de 
Pernambuco.  Iniciamos esse 
editorial evidenciando a con-
quista obtida pelo município 
de Araripina (PE),  região do 
Araripe,  por ter sido o único 
município do Nordeste, sele-
cionado pela União Europeia    
para participar do Programa 
Internacional  de Cooperação 
Urbana que vai integrar  cida-
des da Europa em temáticas 
de desenvolvimento urbano 
sustentável.  Em reunião com 
o Ministro dos Transportes, 
Maurício Quintella, em Bra-
sília, o secretário estadual de 
transporte, Sebastião Oliveira,  
conseguiu agilizar a  certifica-
ção do Aeroporto Santa Maga-
lhães, em Serra Talhada (PE). 
De acordo com o estado, o iní-
cio da operação do aeroporto 
está previsto para o primeiro 
semestre de 2018. O coope-
rativismo financeiro cresce e  
beneficia usuários em meio  
às adversidades econômicas 
da atualidade.  Em Petrolina, 
estará sendo realizada a Fein-
cartes - Feira Internacional 
de Artesanato e Decoração, 
em sua sexta edição, o evento 
promete movimentar o Vale 
do São Francisco, com mais 
de 180 expositores de 11 paí-
ses, e  12 estados brasileiros e 
a sua produção diversificada 
do artesanato local. Ainda em 
Petrolina, no  dia 27 de outu-
bro a economia do nordeste 
esteve em pauta durante a re-
alização  da sétima edição da 
Roadshow, promovida pela 
Federação das Industrias de 
Pernambuco (Fiepe) e a  Asso-
ciação Nordeste Forte e Supe-
rintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste (Sudene), 
que reuniu autoridades e em-
presários especializados em 
desenvolvimento econômico, 
incentivos fiscais e promoção 
às exportações. Com a apro-
ximação do período natalino, 
o Sindilojas e CDL de Petro-
lina, desenvolvem estratégias 
promocionais  visando atrair 
clientes consumidores. Essas 
e outras informações para você 
nessa edição, Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS INSTITUTO RODON, 50 ANOS DE SUCESSO

O Projeto Rondon 
surgiu em 1967 e foi extinto em 
1989 quando era uma fundação 
ligada ao Governo Federal. Em 
1992, por iniciativa dos pró-
prios Rondonistas, foi criada a 
Associação Nacional dos Ron-
donistas, uma organização não 
governamental. Em 1996 ocor-
reu em Pernambuco a primeira 
atuação nossa, denominada de 
Operação Fênix - o pássaro que 
emergiu das cinzas, segundo a 
mitologia grega. E Serra Talha-
da, a mesma cidade da origem 
deste JORNAL DO SERTÃO, 
recebeu essa equipe pioneira. 
Em 2014, a transformação do 
Projeto Rondon em Instituto 
surgiu com a proposta de ser 

também uma entidade de de-
fesa e de preservação do meio 
ambiente, ou seja, do desenvol-
vimento sustentável. Qualifica-
do com OSCIP – Organização 
da Sociedade Civil de Interesse 
Público - o Instituto está apto a 
estabelecer parcerias com os se-
tores públicos e receber doações 
de empresas privadas que são 
legalmente dedutíveis do Im-
posto de Renda devido. Em 
julho passado, iniciamos o 
Projeto de Arborização e Edu-
cação Ambiental nos municí-
pios de Lagoa do Carro e Chã 
de Alegria, em parceria com a 
Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, a UNINASSAU e 
a UNINABUCO. A meta é atin-

gir 10 municípios, até o final do 
ano, objetivando o levantamen-
to do déficit de árvores das cida-
des, a implantação de sementei-
ras municipais e a formação de 
brigadas ecológicas com alunos 
das escolas públicas e privadas, 
quando executarão tarefas de 
cunho educativo, escolhendo as 
árvores que serão cultivadas na 
sementeira e, posteriormente, 
plantadas nas ruas e praças da 
cidade. Isto estimulará a parti-
cipação da Juventude Univer-
sitária no desenvolvimento na-
cional, beneficiando, sobretudo, 
comunidades interioranas, além 
de proporcionar aos jovens uma 
nova forma de aprendizado par-
ticipativo e solidário. Agora, em 

19 de setembro, por proposta 
do Deputado Eduíno Brito, 
a Assembleia Legislativa de 
Pernambuco homenageou 
o Instituto Projeto Rondon, 
concedendo-lhe uma Placa 
Comemorativa pelo Cinquen-
tenário da Instituição. Na 
qualidade de Presidente do 
Projeto Rondon em Pernam-
buco, tive a honra de receber 
essa comenda na presença de 
Rondonistas de várias gera-
ções. E, assim, fomos incen-
tivados a continuar com essa 
luta por uma causa digna. E o 
faremos.

Dário Ferreira Emerenciano

desde 2006
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A Orquestra Philarmônica 
de Petrolina estreou no dia 25 
de outubro o projeto Concer-
tos Itinerantes e Populares. 
De acordo com a secretaria de 
Cultura, Turismo e Esporte do 
município, a proposta é levar a 
música instrumental para vá-
rios lugares da cidade e   para o 
interior.  A próxima  apresen-
tação da orquestra está previs-

Obedecendo a uma tendên-
ca de mercado,  shopping Juá 
Garden, em Juazeiro (BA), adota 
uma tendência mundial e passa 
a aceitar a circulação de animais 
de estimação dentro do estabele-
cimento. A novidade, anunciada 
recentemente, destaca a iniciativa 
como  o primeiro shopping do Vale 
do São Francisco a tornar-se ‘Pet 
friendly’, expressão usada para no-

A cidade de Tabira, no Ser-
tão de Pernambuco, distante 
cerca de 400 km da capital, 
recebeu, entre os dias 23 e 28 
de outubro, a terceira edição 
do “Festival Poesia na Tela”, 
na Praça São Gonçalo. O even-
to levou  a exibição de curtas 
metragens de vários gêneros 
e ainda a oferta de oficinas 
de formação cinematográfica 

ta  para o dia 10 de novembro 
ás 18.30h na orla  da cidade, 
próximo ao  monumento tu-
rístico (Eu Amo Petrolina). 
Atualmente a regência da or-
questra está sob o comando 
do maestro Hélio Lima e os 
ensaios acontecem no Centro 
de Convenções Senador Nilo 
Coelho de segunda à quinta 
feira a partir das 19.00h 

mear locais onde os  bichos podem 
permenecer livremente. O mall 
criou uma cartilha de boas manei-
ras para organizar o serviço, como 
a permissão apenas para cães de 
pequeno e médio porte, além da 
obrigatoriedade do uso de coleira e 
guia. Cães de guarda, por exemplo, 
não será permitido acessar o local.  
Mais informações no site http://
juagardenshopping.com.br/. 

para alunos de escolas munici-
pais. Ao todo, foram exibidos 
27 curtas,  pela primeira vez 
em praça pública, além de um 
longa-metragem. Entre as ofi-
cinas, o público contou com a 
de produção áudio visual com 
o cineasta e fotógrafo Kennel  
Rógis e de interpretação para 
cinema com a cineasta e atriz 
Marcélia Cartaxo

Na edição anterior 
do Jornal do Sertão, 
edição  (170), erra-
mos. O crédito  da 
foto de capa do (gru-
po Cabras de Lampião 
de Serra Talhada) ,  
pertence ao  fotógrafo 
Álvaro Severo. 

Errata

Petrolina
Concertos itinerantes e populares

Tabira (PE)
Festival Poesia na tela

Shopping Center
Circulação de animais de estimação
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Política

Prefeitos pernambucanos 
cobram apoio em Brasília

Debate na Alepe 
termina em confusão

A reunião, liderada pelo presidente da Associação Municipalista 
de Pernambuco (Amupe), José Patriota, contou com a presença 
da diretoria da Confederação Nacional dos Municípios (CNM)

Em Brasília, uma comitiva 
formada por cerca de 100 pre-
feitos pernambucanos, reuni-
ram-se  no dia 18 de outubro, 
no Congresso Nacional, com 
a intenção de cobrar maior 
compromisso de parlamenta-
res com a pauta municipalista. 
Solicitaram ainda uma audi-
ência com o presidente Michel 
Temer, com objetivo de pleite-
ar o Apoio Financeiro aos Mu-
nicípios (AFM). O encontro 
ocorreu no auditório Freitas 
Nobre, na Câmara dos Depu-
tados e contou com a presença 
de 18 parlamentares da banca-
da pernambucana. 

A reunião, liderada pelo 
presidente da Associação Mu-
nicipalista de Pernambuco 

(Amupe), José Patriota, con-
tou com a presença da direto-
ria da Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM). “O 
ponto principal da pauta foi  
a ajuda financeira no valor de 
um FPM (Fundo de Partici-
pação dos Municípios), para 
os Municípios conseguirem 
fechar as contas até o final do 
ano”, afirmou. Os documen-
tos citados pelo presidente da 
Amupe tratam de carta aberta 
à Presidência da República, 
onde requerem audiência com 
os prefeitos brasileiros, para 
reforçar a necessidade da edi-
ção de uma medida provisória 
para garantir apoio financei-
ro aos Municípios no valor 
de R$ 4 bilhões. O segundo 
documento tratou do com-

prometimento dos parlamen-
tares em aprovarem a pauta 
municipalista que está pronta 
para ser apreciada pelo Plená-
rio da Câmara. “São projetos 
prontos para votar, só precisa 
da decisão dos deputados, de 
uma pressão para ser coloca-
do na ordem do dia”, avaliou 
Patriota. O prefeito de Serra 
Talhada, Luciano Duque, tam-
bém saiu em defesa da causa. 
“É preciso que vocês abracem 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

e entendam que, se não for 
assim, não vai dar para conti-
nuar. Vamos virar pagadores 
de folha”, afirmou. Os prefei-
tos aproveitaram para descre-
ver a situação crítica em que 
os municípios se encontram.  
Por meio de nota à imprensa, 
a Presidência informou que 
o pleito foi encaminhado aos 
ministérios de Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão e 
da Fazenda. 

No último dia 19 de outu-
bro, a audiência pública que 
discutia  a segurança pública 
em Pernambuco, bem como o 
programa Pacto pela Vida, foi 
interrompida devido a uma 
discussão entre os parlamenta-
res. Antes da confusão, o depu-
tado Sílvio Costa Filho (PRB), 
líder da oposição, apresentou 
16 propostas para melhorar 
a segurança no Estado. Logo 
depois, o secretário Márcio 
Stefanni, de Planejamento e 
Gestão, demandou  80 minutos 
para apresentar o programa (os 
secretários presentes cederam 
a ele o tempo que possuíam). 
A cada deputado era concedido 
5 minutos de fala. Quando che-
gou a vez da oposição falar, Joel 
Da Harpa (Pode), que usou o 
seu espaço, não quis respeitar o 
tempo estabelecido e teve início 
uma discussão entre os deputa-
dos. O presidente da Comissão 
de Administração Pública da 
Alepe decidiu encerrar a sessão 
por falta de ordem. 
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Parlamentares presentes no evento assinaram documento apresentado
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Economia

Natal já movimenta 
comércio de Petrolina

Papai Noel vai 
chegar de bike

Com a proximidade do 
período Natalino, o comércio 
costuma desenvolver  ações 
promocionais visando atrair 
clientes. Em Petrolina (PE),  
O Sindilojas – Sindicato dos 
Lojistas de Bens e Serviços 
de Petrolina, juntamente com 
a CDL – Câmara de Dirigen-
tes de Petrolina, criaram uma 
campanha chamada (Natal da 
Cidade) como forma de  atrair 
consumidores.  A campanha  
trás   apresentações culturais 
e musicais, aliadas a uma de-
coração da época para espe-
rar a chegada de Papai Noel. 
A organização deve também 
disponibilizar  espaços que 
servirão como praça de ali-
mentação.  A programação 
será estendida das quintas 

aos sábados, durante todo o 
mês de Dezembro, além dis-
so, um  grande sorteio com as 
premiações para quem parti-
cipar da campanha será rea-
lizado na  primeira quinzena 
de Janeiro. O evento será con-
centrado entre a Praça Dom 
Malan e a Concha Acústica, 
ao lado da Catedral de Petro-
lina, um dos principais pon-
tos de visitação desta cidade 
sertaneja. “É um período, sem 
dúvida, de grande expectativa 
e movimentação para o co-
mércio. Esperamos que essa 
nova formatação possa ser 
abraçada por todos e se torne 
um modelo  referencial para 
anos posteriores. Sabe-se que 
o país vivencia um período 
complexo na economia, mas 

já há sinalizações positivas. 
Então é preciso acreditar, 
usar da criatividade para po-
der fazer com que as estatísti-
cas possam trabalhar a nosso 
favor”, explica o presidente 
do Sindilojas, Joaquim de 
Castro. “Pretendemos esti-
mular as famílias e as pessoas 
de Petrolina e cidades circun-
vizinhas a se voltarem para 
o comércio da cidade, que 
sempre foi um ponto tradi-

Sindilojas e CDL apostaram em novo formato de cam-
panha, organizando programação na Praça Dom Malan

No próximo dia 04 de novem-
bro, o Papai Noel da Campanha 
Natal da Cidade vai chegar de uma 
forma bem inusitada: de bicicleta. 
A iniciativa visa estimular a popu-
lação para a prática de atividade 
física para uma vida saudável, 
além de conscientizar as pessoas 
do transporte ecologicamente cor-
reto. Na data, será realizado um 
passeio ciclístico pelas principais 
vias públicas do Centro da cidade. 
A concentração será às 8h, no Mo-
numento da Integração. A organi-
zação do evento irá comercializar 
kits personalizados, ao custo de 
R$ 35, contendo camiseta e boné. 
O percurso contemplará as ave-
nidas Guararapes, Praça Maria 
Auxiliadora, Souza Filho, Traves-
sa Gregório Ramos, Dom Vi-
tal, Souza Júnior, retorna pela 
Guararapes e tem finalização 
na Praça Dom Malan, onde será 
desenvolvida toda a programa-
ção cultural e religiosa da Cam-
panha Natal da Cidade. 

cional de encontro”, comenta 
Késia Araújo, da Marka Co-
municação, agência respon-
sável pela nova concepção da 
campanha. O Natal da Cidade 
conta com a parceria de insti-
tuições como Diocese, Prefei-
tura Municipal, SESC, igrejas 
evangélicas, escolas públicas 
e privadas, escolas de dança. 
Toda a programação pode ser 
conferida no site www.natal-
dacidade.com.br
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Comercio petrolinense promove programação diferenciada para atrair clientes
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Aeroporto de Serra tem últimos 
detalhes acertados em Brasília

Região do Araripe ganha 
projeção internacional

Ministro dos Transportes convocou força tarefa para acelerar concessão da Certifica-
ção do empreendimento, além de doar equipamento meteorológico para aeroporto

Em reunião com o Minis-
tro dos Transportes, Maurício 
Quintella, em Brasília, no dia 18 
de outubro, o secretário estadu-
al da pasta, Sebastião Oliveira, 
debateu sobre a necessidade da 
certificação do Aeroporto Santa 
Magalhães, em Serra Talhada 
(PE). Diante da solicitação, o 
ministro convocou uma força 
tarefa envolvendo a ANAC, a 
SAC e a Infraero com a missão 
de conceder a Certificação do 
equipamento. Além de agilizar a  
certificação, o ministro fez tam-
bém a doação de uma Estação 
Meteorológica Automática  para 
instalação no empreendimen-
to.      De acordo com o Estado, o 
início da operação do aeroporto 
está previsto para o primeiro 
semestre de 2018. “A gestão 

do governador Paulo Câmara 
está investindo R$ 15 milhões 
nesta importante obra que vai 
conectar o Sertão do Pajeú com 
o mundo, encurtando assim, 
tempo e distâncias.  Os outros 
R$ 20 milhões são  investimen-
tos oriundos do Ministério dos 
Transportes”, frisou Sebastião”. 

Economia

A cidade  de Araripina, lo-
calizado no Sertão do Araripe 
(PE),    foi   o único município 
do Nordeste selecionado pela 
União Europeia  para partici-
par do Programa Internacio-
nal de Cooperação Urbana. 
Esse é um  programa de ca-
ráter global com objetivo de   
integrar  cidades da Europa 
em temáticas de desenvolvi-
mento urbano sustentável.  
Como parceira, a União Eu-
ropeia oferecerá apoio técnico 
e logístico na elaboração de 
planos em favor do desen-
volvimento urbano local, co-
nhecimento sobre fontes de 
financiamento e todo seu res-
paldo internacional, além de 
oficinas, encontros interna-
cionais e intercâmbios técni-
cos. O prefeito do município 
sertanejo, Raimundo Pimen-
tel, convidado para participar 
do lançamento do programa 

Ainda no início do mês passa-
do, a companhia Azul Linhas 
Aéreas anunciou oficialmente 
que os serviços  serão iniciados  
logo após receber a certificação 
do aeroporto para receber as 
aeronaves turboélices da com-
panhia, modelo ATR 72, com 
capacidade para 70 assentos. 

a nível mundial, que será re-
alizado em Bruxelas, na Bél-
gica, considerada a capital 
da União Europeia. O evento 
será realizado entre os dias 
09 e 10 deste mês. Como meio 
de incentivo, o evento custe-
ará as despesas dos prefeitos 
das cidades selecionadas. “O 
objetivo geral desse evento é 
reunir governos locais e sub-
nacionais de várias partes do 
mundo para conhecerem e 
apresentarem práticas ino-
vadoras em temas de desen-
volvimento sustentável local e 
ação climática e trocarem co-
nhecimentos entre si”, comenta 
, Raimundo Pimentel. As outras 
cidades brasileiras seleciona-
das no Programa Internacio-
nal de Cooperação Urbana são 
Belo Horizonte (MG), Benedito 
Novo (SC), São Leopoldo (RS), 
Vitória (ES) e o Consórcio de ci-
dades do Grande ABC (SP).

Ministro fez doação de uma Estação Meteorológica Automática para  Serra
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Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídicaCrise econômica beneficia 
cooperativismo de crédito

Há mais de dois anos o Bra-
sil entrou em uma crise econô-
mica sem precedentes, mas, aos 
poucos, o país mostra sinais de 
recuperação. Dentro desse ce-
nário, a população brasileira 
percebeu um encolhimento das 
oportunidades de crédito e o au-
mento das taxas de juros. Dian-
te dessa realidade, cooperativas 
de crédito, que não possuem o 
viés de lucro que os bancos têm, 
ganham espaço no mercado. No 
Estado, por exemplo, se destaca 
a Sicredi Pernambucred, coope-
rativa direcionada a servidores 
públicos, com sede no Recife, 
e unidades no Sertão pernam-
bucano, em Petrolina e em 
Salgueiro, além do Agreste, em 
Caruaru. 

Na avaliação do presidente  
da cooperativa, Giovani Gomes 
do Prado, existem dois aspectos 
com relação à economia brasi-
leira levados em consideração. 
“Enquanto outros retraem, nós 
continuamos a fazer negócio. 
O cooperativismo não tem 
o poder de massificação que 
os bancos têm. As próprias 
mídias começam a falar dele 
como viabilidade de negócio”, 
declara. “Sou otimista por na-
tureza, acho que a partir do 
segundo semestre de 2018, a 
gente vai dar uma alavancada 
boa. O Brasil tem um potencial 
muito bom, um DNA de desen-

volvimento. Quando essa crise 
(econômica e política) passar, 
ninguém segura o Brasil”, afir-
ma. Para Giovani, ambiente de 
crise, “é ambiente de oportuni-
dade e o cooperativismo de cré-
dito é o meio de prosperar so-
nhos”, complementa. Segundo 
Giovani, a cooperativa se inicia 
com no mínimo 20 pessoas. 
“As pessoas que tem exceden-
te financeiro emprestam para 
outras que precisam a uma 
taxa muito menor que o mer-
cado. Essa intermediação gera 
uma remuneração que é cha-
mada de spred (diferença entre 
o que capta e o que empresta). 
A lógica é muito boa e por si só 
se viabiliza. Primeiro se paga a 
manutenção do sistema e o res-
to, as sobras, é dividido entre os 
cooperados”, afirma. Segundo o 
presidente, em 2017, serão dis-

tribuídos, entre os associados, 
perto de R$ 9 milhões de so-
bras.Também auditor da Secre-
taria da Fazenda de Pernambu-
co, o presidente da cooperativa 
conta que ela começou peque-
na, dentro do órgão. “Iniciamos 
esse projeto no ano 2000. Foi 
crescendo, crescendo, e hoje te-
mos mais de 14 mil associados. 
Somos mais de ¼ de bilhão de 
reais em patrimônio. Isso com 
uma gestão profissionalizada. 
Tudo que um banco tem, nós 
temos. A diferença é que con-
tamos com uma taxa de juros 
baixa, em torno de 1.8%. Além 
disso, a remuneração de aplica-
ção em renda fixa tem a média 
entre 110 e 155%, já contando 
com as sobras”, revela Giovani. 

Quem pode se associar 
  Servidores públicos integra-
dos ao sistema são de todas as 
esferas governamentais (mu-
nicipal, estadual ou federal) e 
também de qualquer vínculo 
(CLT, estatutário, comissiona-
do). No caso dos comissiona-
dos, o que muda é a análise do 
prazo para pagamento. Além 
de servidores, podem se coo-
perar filhos, irmãos, pais e as 
empresas que eles participam, 
gerando negócios. As empresas 
sem fins lucrativos, como asso-
ciações e sindicatos também 
são permitidas na modalidade 
de negócio. 

A Sicredi Pernambucred, por exemplo, focada em servidores públicos, de-
fende que ambiente de crise é momento de oportunidade de bons negócios

Economia

Com a natural expansão da tecnologia da informa-
ção em todo o mundo, houve o crescimento incalculável 
do uso do Contrato Eletrônico pela sociedade brasileira 
e, naturalmente, a necessidade do Direito posto em se 
adequar e se atualizar a essa nova e imutável realidade 
fática.

 Em verdade, a celeuma criada derredor deste tipo de 
contratação paira, exatamente, na sua validade jurídica, 
já que muitos experts defendem, com veemência, que 
tais contratos não podem ser equiparados como docu-
mentos jurídicos propriamente ditos.

 Isto porque, neste tipo de contratação, realizada de 
forma virtual, existem várias possibilidades da existên-
cia de vícios legais, tanto no que pertine à identidade das 
partes contratantes - já que mais fácil de haver a con-
tratação por incapazes ou com falsidade ideológica etc. 
- e, principalmente, em relação à sua segurança, face à 
ausência de assinatura escrita por parte dos contraentes, 
bem como pela sua enorme vulnerabilidade, já que neste 
tipo de contrato existe uma maior facilidade de adultera-
ção do seu teor, sem se deixar rastros visíveis.

 Para empiorar esse quadro, existe um vazio legislati-
vo na regulamentação específica deste tipo de contrata-
ção, ficando a cargo do juiz, através das regras gerais de 
Direito e Processo Civis, julgar cada caso concreto, inclu-
sive aproveitando, ou não, tal contratação como meio de 
prova, o que gera, ao nosso ver, uma considerável inse-
gurança jurídica aos contraentes. 

Destarte, não raramente os contratos eletrônicos se 
encontram como uma frágil prova processual e, muitas 
vezes, acabando por não servir para tal fim ouse prestan-
do, apenas, como indício de início de prova. 

Portanto, somente após regulamentação legislativa 
acerca da criptografia e da assinatura digital, discipli-
nando específica e expressamente essa matéria, pode-
remos ter a segurança jurídica necessária aos contratos 
eletrônicos, tornando-os como forte matéria probante 
junto aos pretórios nacional.

A Validade Jurídica do 
Contrato Eletrônico
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Agência localizada em Petrolina, no River Shopping, é mais nova aposta

Giovani declara que cooperativismo de crédito é o meio de prosperar sonhos

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br
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Governador Paulo Câmara entrega 
rodovia PE-265 em Sertânia
Com investimentos de R$ 21,2 milhões, o acesso possui 7,5 km de extensão e compreende a di-
visa PE/PB e o entroncamento da BR-232. Obra beneficia mais de 35 mil habitantes e visitantes

Em visita ao Sertão do 
Moxotó, no dia 20 de ou-
tubro, o governador Paulo 
Câmara inaugurou uma im-
portante estrutura do muni-
cípio de Sertânia: a rodovia 
PE-265, conhecida como 
Contorno Viário. A nova via 
foi batizada com o nome do 
Governador Eduardo Cam-
pos, com investimentos de 
R$ 21,2 milhões. O acesso 
possui 7,5 km de extensão e 
compreende a divisa PE/PB 
(Pernambuquinho Km-0) 
e o entroncamento da BR-
232 (Cruzeiro do Nordes-
te), do quilômetro 61,4 ao 
68,9. A obra beneficia mais 
de 35 mil pessoas, ofere-
cendo conforto e segurança 
de moradores, visitantes e 
pessoas que precisam pas-

sar pela região. A via tam-
bém ajudará a reduzir o 
trânsito no centro da cida-
de, dando mobilidade aos 
sertanienses.

Em discurso, Paulo Câ-
mara lembrou que a via é 
um sonho antigo da popu-
lação, prometida pelo ex-
-governador Eduardo Cam-
pos. “Fazer o contorno de 
Sertânia é uma prioridade 
porque tira o trânsito de 
dentro da cidade, garan-
te que  pessoas trafeguem 
com mais segurança e tran-
quilidade. É assim que nós 
queremos,  vamos traba-
lhar por um Pernambuco 
melhor e mais igual para 
todos", destacou o gover-
nador. Segundo a gestão 
estadual, os sertanienses 

sofriam com o tráfego de 
veículos pesados no centro 
urbano. A obra foi realiza-
da pela Secretaria Estadual 
de Transportes, através do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), a nova 
via contou com aportes do 
Fundo Rodoviário de Per-
nambuco (Furpe). O pre-
feito e ex-deputado, Ângelo 
Ferreira, declarou grande 
satisfação com a conclu-
são da via, agradecendo em 
nome do povo os benefícios 
que serão gerados. "Aqui, 
passavam mais de 200 car-
retas por dia e estragava o 
pavimento, tirava a tran-
quilidade da população e 
quase não deixava recurso 
para o desenvolvimento de 
Sertânia. Além do mais, vai 

fazer com que a cidade cres-
ça para o lado do contorno. 
Isso aconteceu em todas 
as cidades onde foi feito o 
contorno rodoviário. E aqui 
não é diferente. Vem uma 
borracharia, vem um hotel, 
um posto de combustível, res-
taurantes etc. E assim, a gente 
vai possibilitar o crescimento 
e desenvolvimento da cida-

de", enfatizou.  Acompanhou 
o governador Paulo Câmara 
durante as agendas no Sertão 
do Moxotó o secretário esta-
dual Nilton Mota; os deputa-
dos Gonzaga Patriota (Fede-
ral), João Fernando Coutinho 
(Federal), Claudiano Martins 
(Estadual) e Diogo Moraes 
(Estadual), além de prefeitos 
de municípios vizinhos. 

O Contorno Rodoviário beneficia mais de 35 mil pessoas

Divulgação
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Adutora do Moxotó com previsão 
de operação no início de 2018

Em Petrolina termômetro registra 
temperatura de 40º centígrados

Em  visita ao Sertão, o gover-
nador Paulo Câmara visitou  as 
obras de implantação da Adutora 
do Moxotó,  a Estação Elevatória 
da Adutora, em Arcoverde, e a 
Estação de Captação, Eixo Les-
te da Transposição do Rio São 
Francisco em Sertânia. As obras 
estão  com 75% dos trabalhos 
concluídos e tem  previsão de en-
trar em operação no começo de 
2018. Quando em funcionamen-
to, a adutora irá abastecer apro-
ximadamente 400 mil pessoas 
de vários municípios,  como Ar-
coverde, Pedra, Venturosa, Pes-
queira, Alagoinha, Sanharó, Belo 
Jardim, Tacaimbó, São Caetano 
e São Bento do Una.  A obra é 
composta por três Estações Ele-

Este  ano durante a época 
invernosa o sertanejo  conviveu  
com temperaturas abaixo da mé-
dia  tradicionalmente ocorridas 
na  região. Nessa época do ano os 
termômetros registraram tempe-
raturas que variaram  entre 14º e 
16º graus  em vários  municípios  
da região sertaneja,   fazendo  com 
que a população    recorresse ao 
baú  à procura  de  um agasalho 
capaz de amenizar o frio e  aque-

cer o corpo.  O inverno se foi dei-
xando no campo  um panorama  
verde e viçoso à espera da prima-
vera.   Com o inicio  da   primavera  
em 22 de setembro,  o processo 
climático foi invertido de frio para 
quente,  mudando novamente,  
hábitos e comportamentos da po-
pulação. Em Petrolina (PE),  essa 
semana,  tivemos a oportunidade 
de observar  a temperatura de 
40º registrada em um relógio/ 

A adutora irá abastecer aproximadamente 400 mil pessoas de vários municípios

Hélia Scheppa
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termômetro , localizado em uma 
das principais avenidas da cida-
de, o mesmo termômetro que re-
gistramos  a   temperatura de 14º  
graus durante o inverno.  Apesar 
do clima elevado,  essa  é uma 
época necessária para  o floresci-
mento de várias espécies de plan-
tas, temperaturas mais elevadas e 
tempo seco.  Na capital, zona ur-
bana, segundo medição feita pela  
Agência Pernambucana de Águas 
e Clima (Apac),   também mostra 
que a temperatura pode ficar ain-
da mais elevada, principalmente 
nos meses de novembro e de-
zembro, período mais quente do 
ano onde já se registrou 39ºC. 
De acordo com Maria Aparecida 
Fernandes Ferreira, meteorolo-
gista da Apac, os modelos mete-
orológicos de previsão climática 
estão mostrando uma probabi-
lidade de 70% de ocorrência do 
La Niña, (alteração cíclica das 
temperaturas médias do Ocea-
no Pacífico), de fraca intensida-
de, para o trimestre novembro/
dezembro/janeiro, devido ao 
resfriamento nas temperaturas 
do oceano Pacífico Tropical. “O 
La Niña), pode favorecer a ocor-
rência de chuvas na pré-estação 
chuvosa de Petrolina, fazendo 
que as chuvas ocorram com in-
tensidade acima do normal para 
esse período do ano. 

vatórias de Água Bruta (EEAB) 
e mais 68 km de adutoras, e vai 
antecipar o início da operação 
da 1ª Etapa do Sistema Adutor 
do Agreste, com a implantação 
de adutora entre o Reservatório 
do Moxotó, construído junto ao 
Eixo Leste da Transposição e o 
Trecho 1A do Lote 02 da Aduto-
ra do Agreste em Arcoverde. 

Além disso, visando ante-
cipar o início da operação da 
1ª Etapa do Sistema Adutor do 
Agreste, projetou-se o Sistema 
Adutor do Moxotó, , adiantando 
a operação parcial da 1ª Etapa 
da Adutora do Agreste e bene-
ficiando uma população de 10 
municípios do Agreste e Sertão 
pernambucano.
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Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição

#nutriçãoemfoco

Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição - Especialista em Nutrição Clínica - Especialista em 
Obesidade e Emagrecimento Nutricentro 
Fone: (87) 3821 4187 - Arcoverde –PE

Produtores Rurais  são beneficiados 
com suporte alimentar para animais
Indústria de açúcar tomou a iniciativa de doar 600 toneladas de bagaço hidrolisado da cana-de-
-açúcar para integrantes de associações de produtores rurais do município de Juazeiro da Bahia

Com objetivo de fornecer 
suporte alimentar para animais 
(caprinos, ovinos e bovinos) 
da zona rural de Juazeiro, na 
Bahia, uma indústria de açúcar 
tomou a iniciativa de doar 600 
toneladas de bagaço hidroli-
sado da cana-de-açúcar para 
integrantes de associações de 
produtores rurais do município 
de Juazeiro da Bahia,  localiza-
do no Vale do São Francisco. 
A ação faz parte de um proje-
to que a Agro Indústrias do 
Vale do São Francisco (Agro-
vale), distante cerca de 30 km 
de Petrolina (PE), desenvolve 
em parceria com a Agência de 
Desenvolvimento,  Agricultura 
e Pecuária do município (Ade-
ap).

Conforme o diretor Finan-
ceiro e TI da empresa, Guilher-
me Colaço Filho, o projeto teve 
início em julho deste ano com a 
doação das primeiras 300 tone-
ladas do produto, benefician-
do  direta e indiretamente 64 
associações. Essa  inciativa, já 
beneficiou  600 produtores da 
agricultura familiar da região . 
Com esse projeto, a  Agrovale 
busca aliviar minimamente os 
produtores rurais de Juazeiro, 
que já convivem com o período 
seco há 7 anos.  “A previsão é 
que essa doação tenha um re-
torno imediato e possa  recupe-
rar a renda e competitividade 
desses agricultores”, explica o 
diretor. De acordo com Gui-
lherme, a meta é entregar até 

dezembro mais 300 toneladas 
do bagaço, ampliando a quan-
tidade de produtores beneficia-
dos, atingidos pela estiagem.

Segundo o secretário da 
Adeap, Tiano Felix, a continui-
dade do projeto garante uma 
ajuda substancial,  principal-
mente para as comunidades 
das áreas de sequeiro. “As difi-
culdades com a estiagem cres-
cem a cada dia em nosso mu-
nicípio. São muitos os pedidos 
de ajuda e é uma prioridade a 
alimentação dos animais por 
conta da escassez dos pastos. 
Cadastramos as associações 
em todo município e estamos 
fazendo a entrega gradativa 
do bagaço por região”, detalha 
Félix.

O bagaço da cana, material 
doado pela Agrovale a produto-
res rurais da região do Vale do 
São Francisco, é o resultado do 
processamento da fabricação 
do álcool, açúcar e do melaço. 
Amplamente utilizado para ali-
mentação dos animais, tam-
bém é empregado na geração de 
energia e como proteção do solo 
nos projetos de irrigação. E nes-
se quesito, a Agrovale se destaca 
como referência em agricultura 
irrigada, sendo ainda a única in-
dústria sucroalcoleira no semiá-
rido brasileiro. É conhecida pela 

produção de açúcar, etanol e bio-
eletricidade. Localizada na zona 
rural de Juazeiro, na Bahia, a in-
dústria se consolidou ainda como 

uma grande impulsionadora da 
economia regional e do Estado, 
com a geração de 4,8 mil empre-
gos diretos.

SEmiárido
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A indústria busca aliviar os produtores rurais de Juazeiro, que já convivem com o período seco há 7 anos

Agrovale é  a única indústria sucroalcoleira no semiárido brasileiro

O homem tem sido negligente com a sua saúde. A taxa 
de mortalidade no Brasil é cerca de 2 a 4 vezes maior nos 
homens, que vivem em média 7 anos menos do que as 
mulheres. Os problemas cardiovasculares estão entre as 
principais causas de morte, e ainda destacamos o câncer 
de próstata que é a segunda causa de morte nos homens 
pela doença. Esses dados demonstram a necessidade de 
uma conscientização sobre a importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce de doenças no sexo masculino.

A prevenção e diagnóstico pode ser feita com con-
sultas médicas periódicas para controle dos fatores de 
risco, como sobrepeso, obesidade, diabetes, hipercoles-
terolemia, hipertensão arterial, entre outros. A mudança 
do estilo de vida é a medida preventiva mais inteligente! 
Associar hábitos alimentares saudáveis e a inclusão de 
atividade física regular fazem parte do processo em bus-
ca de mais qualidade de vida, maior disposição física e 
mental.

Uma alimentação saudável além do controle de peso, 
contribui também para a manutenção dos níveis de glice-
mia e de gorduras no sangue, para aporte de antioxidan-
tes que regulam o estresse oxidativo (causa de inúmeras 
doenças) e a otimizar a saúde no envelhecimento.

O envelhecimento é um processo natural do organis-
mo, e nos homens a partir dos 45 anos, a andropausa 
(deficiência de hormônios, como a testosterona) tem re-
lação com sintomas endócrinos, físicos, psicológicos e 
sexuais, onde a disfunção erétil é um dos mais relatados. 
Alguns fatores podem contribuir para o declínio da tes-
tosterona, como o abuso de bebidas alcoólicas, diabetes, 
obesidade e deficiências nutricionais (como de zinco e de 
ômega-3). Portanto, homens: cuidem-se!

Saúde do Homem

Agrovale se destaca no setor sucroalcoleiro
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Vale do São Francisco sedia 6ª edição 
de feira internacional de artesanato
Organização do evento traz novidades e surpresas para o público. Entre as atrações, já 
são confirmadas as participações internacionais inéditas, da Guatemala e da Indonésia

A Feincartes -  Feira In-
ternacional de Artesanato 
e Decoração, de Petrolina, 
chega a sua 6ª edição neste 
ano. O evento será realizado 
entre os próximos dias  03 
a 12 de novembro e promete 
incrementar o movimento do 
Vale do São Francisco com a 
presença de mais de 180 ex-
positores de 11 países e de 
12 estados brasileiros, todos  
apresentando uma  produ-
ção. diversificada do seu ar-
tesanato local. A feira ocorre-
rá no Centro de Convenções 
Senador Nilo Coelho e conta 
com a realização da Mathias 
Feiras e Eventos e apoio da 
Prefeitura de Petrolina, por 
meio  da Secretaria de Cultu-
ra Turismo, e do Sebrae.  Du-
rante 10 dias, a feira também 
vai oferecer gratuitamente 
cursos, oficinas de artesana-

tos e apresentações artísticas 
com talentos regionais.

De acordo com a organi-
zação do evento, a Feincartes 
2017 vem trazendo  novida-
des e surpresas para o públi-
co. Entre as atrações previs-
tas, já foram confirmadas as 
participações internacionais 
inéditas, da Guatemala e da 
Indonésia.  Do Brasil, o esta-
do de Minas Gerais será re-
presentado com 11 estandes. 
A coordenadora do evento, 
Maria Mathias, destaca o es-
tado mineiro  com os famo-
sos bordados de Ouro Preto. 
“São peças feitas por artesãs 
da área rural de Minas. Além 
disso, estamos trazendo de 
Santa Catarina, pela primei-
ra vez, a arte moderna em 
quadros e utilitários. E do 
Rio de Janeiro virão os já 
consagrados doces com teor 

de açúcar reduzido”, expli-
ca. Segundo Maria, o público 
será surpreendido com uma 
verdadeira viagem pela his-
tória e cultura de inúmeros 
povos. “Teremos dois estan-
des da Turquia, acessórios 
e produtos de decoração da 
África do Sul, Egito, Equador 
e Paquistão, além de peças 
étnicas, esculturas, pinturas 
e artigos de moda de lugares 
como Peru, Quênia, Nigéria e 
Senegal”, destaca. A 6ª edição 
da Feincartes será realizada 
no Centro de Convenções Se-
nador Nilo Coelho, localizado 
na Avenida 31 de março s/
nº, no Centro de Petrolina. 
O evento terá cursos, oficinas 
de artesanato e apresentações 
artísticas com talentos regio-
nais. Mais informações estão 
disponíveis no site www.fein-
cartes.com.br/petrolina. 

Carlos Laerte/CLAS

Carlos Laerte/CLAS

Carlos Laerte/CLAS

Feira conta com estandes da Turquia, África do Sul, Egito, Equador e Paquistão, além de peças étnicas, esculturas, pinturas e artigos de moda de lugares como Peru, Quênia, Nigéria e Senegal

A Feincartes será realizada no Centro de Convenções Senador Nilo Coelho

Evento conta com mais de 180 expositores de 11 países e de 12 estados brasileiros
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As integrantes Josilene Pacheco, Daniela Finotti, Marlete Crispim, Gisneide Paes, Patricia 
Souza, Josy Brito, Sátira Cristiane, Josineide Paes, Nara Alves da Pedalada Rosa 2017 que 
circulou pelas principais rua de Petrolina/PE, neste último domingo.

Este colunista com a secretária de Cultura, Turismo e Esporte de Petro-
lina Maria Elena Alencar, a ministrante do curso Adriana Cavalcanti, a 
secretaria-executiva da Mulher e Acessibilidade Talita Andrade, gestor 
de Projetos Especiais da Empetur Marcelo Rocha e diretor de Turis-
mo Marcos Pamponet no encerramento do Curso de Recepcionista de 
Eventos para Pessoas com Síndrome de Down em Petrolina/PE.

Em passagem por Petrolina/PE a vereadora do Recife, Marília 
Arraes do PT e o ex-prefeito de Petrolina Julio Lossio do PMDB 
circulou nos principais programas de rádio san franciscanas.

A Capitã Ivana Almeida, palestrante Gal Costa e Silva, Coman-
dante geral da PMBA Coronel Anselmo Brandão, as palestrantes 
Sammazyla Santos com Mirelly Menezes, Capitã Ana Paula Crusoé 
e Capitã Raquel Reis, Mirelly Menezes, Sammazyla Santos no even-
to em alusão ao Outubro Rosa para a tropa feminina no 3º Batalhão 
de Ensino, Instrução e Capacitação - Beic em Juazeiro/BA.

O sanfoneiro Targino Gondim acompanhado da esposa Léa Gondim 
e dos filhos Targinho e Beatriz no aniversário de 80 anos de D. Maria 
Gondim, na Chácara Boungainville em Juazeiro/BA. 

O gerente de programação e operações da TV Grande Rio, Luciano 
Peixinho, natural de Canudos/BA, na cerimônia de outorga do título 
de cidadão petrolinense na Câmara de Vereadores de Petrolina/PE

***

***

***

***

A 15ª edição da Feira da Família 
de Juazeiro/BA será nos dias 03, 
04 e 05 de novembro de 2017, no 
Porto de Juazeiro, Orla Nova da 
cidade, com shows musicais, bar-
racas típicas e sorteio de brindes 
com parte da arrecadação será 
doada ao Instituto Ivete Sangalo. 

A 76ª edição da Exposição 
Nordestina de Animais e Pro-
dutos Derivados acontecerá de 
4 a 12 de novembro de 2017 no 
Parque de exposições de Cor-
deiro, no Recife/PE.

A chegada de Papai Noel no centro 
de Petrolina/PE será em 04 de no-
vembro em uma grande pedalada 
percorrendo as principais ruas.

As bandas Chamego Manhoso, 
Danilo Lemos, Guilherme Dan-
tas, Forrozão Nova Geração, 
Adãozinho de Rajada, Vaqueiro 
Marcelo Batista e Vixi Maria são 
atrações da 7ª edição da Expo 
Rajada - Feira de Caprinos e 
Ovinos de Rajada, distrito de 
Petrolina/PE, nos dias 03, 04 e 
05 de novembro, no distrito de 
Petrolina. Vale a pena conferir! 
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SEmiárido

Desenvolvimento do NE é 
abordado em Roadshow

Ações de 
incentivo

Evento feito pela Fiepe e parceiros em Petrolina, 
contou com especialistas da área de economia

Durante a sétima edi-
ção do “Roadshow Investi-
mento e Desenvolvimento 
do Nordeste”, realizado em 
Petrolina (PE),  Vale do São 
Francisco,  no dia 27 de 
outubro, especialistas ana-
lisaram o cenário econômi-
co atual, visto que, apesar 
de o Nordeste ser a região 
com a segunda maior po-
pulação brasileira,  é res-
ponsável por apenas 13,5% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) do país. O evento, 
promovido pela Federação 
das Indústrias do Estado 
de Pernambuco (FIEPE) e a  
Associação Nordeste Forte 
e Superintendência do De-
senvolvimento do Nordeste 
(Sudene), reuniu autorida-
des e empresários especia-

lizados em desenvolvimen-
to econômico, incentivos 
fiscais e promoção às ex-
portações.

Para Marcelo Neves, su-
perintendente da Sudene, 
existem entraves para o 
desenvolvimento nordes-
tino. A região é detentora 
de 16,1% do analfabetismo 
brasileiro, quase 50% de 
empregos não registrados 
e agrega 81% das pesso-
as mais pobres do país. “O 
Nordeste precisa de incen-
tivos públicos diferencia-
dos, uma política e um olhar 
federal diferenciado e neces-
sita de um instrumento que 
garanta isso. É a Sudene que 
busca operacionalizar es-
ses instrumentos a partir de 
ações orçamentárias, inves-

timentos e incentivos”, ava-
liou Neves. Segundo o presi-
dente da FIEPE, Ricardo Es-
singer, os inventivos fiscais 
dos estados e da União são 
extremamente relevantes 
para o desenvolvimento do 
Nordeste. “Foram os inves-
timentos que deram incen-
tivos para nossa região sair 
da condição de exportadora 

Pela programação do Roa-
dshow, ocorreram ainda apre-
sentações de linhas de financia-
mento, áreas de atuação e agen-
das de atração de investimento 
e promoção das exportações 
nordestinas. A iniciativa par-
tiu de representantes do Banco 
do Nordeste (BNB), do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
e da Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil). 
Para o prefeito Miguel Coelho, 
a realização do evento em Pe-
trolina foi uma oportunidade 
para que os empresários tives-
sem contato com as especia-
listas. “As pessoas que podem 
ajudar a resolver os entraves 
econômicos estão hoje aqui, e 
devemos aproveitar a chance 
para apresentar as demandas 
existentes, falar das dificulda-
des e dos problemas e buscar 
soluções”, ressaltou, Coelho.

Presidente garante que crise é momento de aproveitar oportunidades
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de pau-de-arara para pro-
dutora agrícola, industrial e 
de bens e serviços”, declarou 
Essinger. Para o represen-
tante, ainda é preciso cobrar 
da classe política um enga-
jamento maior para evitar 
que o desenvolvimento do 
Nordeste esbarre na buro-
cracia, fazendo a economia 
retroceder.
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Professoras de Petrolina comemoram 
conquistas para ensino da região
Educadoras são finalistas da etapa estadual do prêmio Professores do 
Brasil, do Ministério da Educação, que chega a 10ª edição em 2017

Instituído pelo Ministé-
rio da Educação,  o prêmio  
Professores do Brasil chega 
a sua 10ª edição este ano.  O 
prêmio, de caráter nacional,   
busca reconhecer, valorizar,  
divulgar e premiar o traba-
lho de professores de esco-
las públicas que contribuem 
decisivamente para a me-
lhoria dos processos de en-
sino e aprendizagem desen-
volvidos em  salas de aula. 
O programa contempla  seis 
categorias (creche, educa-
ção infantil, três modalida-
des de ensino fundamental 
e ensino médio).  Este ano, 
duas professoras sertanejas 
do município de Petrolina, 
foram homenageadas ainda 
na etapa Estadual.  Com o 
projeto ambiental  “Não dei-
xe o Rio morrer”, a profes-
sora Nilza Pereira de Souza, 
da Escola Municipal Luiza 
de Castro Ferreira e Silva, 
do bairro João de Deus, con-
quistou a terceira colocação  
na categoria Ensino Funda-
mental: Anos Iniciais, con-
correndo  com centenas de 
outros trabalhos,    apresen-
tados por escolas estaduais e 
municipais de Pernambuco.  
O trabalho apresentado por 
ela teve como objetivo, abrir 
o debate sobre a problemática 
do Rio São Francisco, a im-
portância da água e dos seres 

vivos, envolvendo pais e co-
munidade.  O resultado desta  
etapa estadual  foi  motivo de 
orgulho e já está sendo come-
morado por toda comunida-
de escolar. "Um momento de 
muita alegria para todos nós. 
Um reconhecimento do traba-
lho que estamos desenvolven-
do em nossa rede de ensino. 
As professoras Nilza e Erika 
estão de parabéns pelos tra-
balhos apresentados,  assim 
como todos os outros colegas 
que também desenvolvem  
projetos inovadores", afir-
mou  Maéve Melo, secretária 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

de Educação do município.  
Além de Nilza, a professora 
Erika Jane Ribeiro, da Escola 
de Referencia em Ensino Mé-
dio Clementino Coelho, tam-
bém conquistou o terceiro 
lugar na categoria ensino mé-
dio, com a atividade ‘Penso 
& Argumento. Logo, existo’. 
Os 30 vencedores na seleção 
regional serão divulgados e, 
destes, seis educadores serão 
selecionados, para no dia 06 
de dezembro, receberem a 
premiação nacional, que será 
realizada na Praça das Artes, 
em São Paulo. 

Educação

Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende

Pernambuco 
Esportes

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao 
fim. O jogo de ontem, que marcou o encerramento da 
mesma, entre Botafogo (6º) e Corinthians (1º) foi eletri-
zante. No estádio Nilton Santos, a torcida estava muito 
aquém do que esse time merece, porém, os pouco mais 
de 8 mil presentes presenciaram um jogaço de futebol. 
Os gols sairam no 2º tempo. Brenner aos 7 minutos, Jô 
aos 14 e Igor Rabello aos 30. No fim, Igor Rabello e Jô 
protagonizaram um lance duvidoso, uma possível penali-
dade maxima a favor do time paulista que não foi marca-
da pelo árbitro do DF. Fim do jogo, Botafogo 2x1 Corin-
thians. O Alvinegro da Estrela Solitária continua sendo 
o melhor time do returno. O elenco é limitado, porém há 
muita entrega dos jogadores e o Jair mudou a mentali-
dade e fez mágica. Sem dúvidas, esse conjunto merece 
mais apoio do que tem. Já o Timão está em declínio e 
colocando o futuro título em risco. Na próxima partida o 
Fogão vai até Minas Gerais enfrentar o Atlético Mineiro 
(10º) e o Corinthians fará o clássico contra a Ponte Preta 
(18º) no Moisés Lucarelli.

Os times de Pernambuco estão com a corda no pesco-
ço. O Sport (15º), dos três grandes do Estado é o único 
que não se encontra no Z4. Porém, precisa urgentemente 
vencer seu próximo confronto, caso contrário tem gran-
des chances de disputar a segunda divisão em 2018. O 
Leão irá enfrentar o Coritiba (19º) na Ilha do Retiro. Um 
jogo dos desesperados. Já pela Série B, Náutico e Santa 
Cruz a cada rodada que passa se afundam mais. O Santa 
Cruz (18º) fará um jogo de vida ou morte contra a Luver-
dense (17º), válido pela 32ª rodada, e precisará muito 
que a torcida lote o Arruda e empurre o time. Já o Náuti-
co (19º) enfrentou na noite desta terça o Juventude (8º), 
no Alfredo Jaconi e não saiu do 0x0. Péssimo resultado 
para equipe Alvirrubra.

Botafogo, o melhor do 
returno. Sinal laranja para os 

times de Pernambuco

D
iv

ul
ga

çã
o

Projeto “Não deixe o Rio morrer” garantiu destaque a professora Nilza
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Rua Deputado Argemiro Pereira de Menezes -  1791, 
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Santa Maria da Boa Vista 
ganha unidade do IF Sertão

Estudantes à 
espera do ENEM

Às margens da BR 428, na zona rural, nova sede é 
considerada um marco na educação da região

Instituto Federal do Sertão 
(IF-Sertão) inaugurou no último 
mês de outubro, um  campus  na 
cidade de Santa Maria da Boa 
Vista.  A cerimônia de inaugura-
ção    contou com a presença de 
alunos, servidores e autoridades, 
entre elas, estavam, o ministro 
da educação, Mendonça Filho, 
a reitora da instituição, Leopol-
dina Veras, a Diretora-Geral, 
Mauricene Lima, e o prefeito do 
município, Humberto Mendes. 
Atualmente o campus conta com 
150 alunos matriculados, com a 
inauguração dessa nova unida-
de, esse contingente poderá ser 
aumentado  para 1.200 estu-
dantes. Erguida às margens da 
BR 428, no km 94, zona rural do 
município, a nova sede do cam-

pus é considerada um marco na 
educação da região. “O campus 
vai possibilitar crescimento por-
que temos espaço apropriado 
para agregar mais alunos e ser-
vidores, com as condições ade-
quadas para o desenvolvimento 
das atividades e do ensino. Os 
alunos poderãor aproveitar ao 
máximo a nova estrutura e se 
dedicar mais aos estudos para 
alcançar seus objetivos”, comen-
tou a diretora-geral Mauricene. 

De acordo com a reitora do 
IF Sertão-PE, Leopoldina Ve-
ras, a expansão da rede federal 
de educação técnica profissio-
nal era muito aguardado, além 
de citar que, até 2019, também 
será espaço de formação em ní-
vel superior. Segundo a reitora, 
o prédio foi construído com a 
capacidade de ofertar mais cur-

sos e, consequentemente, mais 
alunos e professores. O novo 
equipamento dispõe de 12 salas 
de aula, 05 laboratórios, audi-
tório, refeitório, biblioteca, área 
de convivência e ginásio polies-
portivo. A estrutura conta ainda 
com aparato de acessibilidade. 

Cursos 
 A unidade de ensino oferece, 

atualmente, os Cursos Técnicos 
em Agropecuária e Edificações 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

nas modalidades Ensino Mé-
dias Integradas e Subsequen-
tes, sendo ofertadas  35 vagas 
para cada curso e modalidade. 
Para o Ensino à Distância são 
oferecidos os cursos de Agente 
Comunitário de Saúde, Manu-
tenção e Suporte de Informá-
tica e Segurança do Trabalho.  
Entre os servidores, o campus 
conta hoje com 31 docentes e 
34 Técnicos Administrativos 
em Educação. 

Pela primeira vez, o Exame 
Nacional do Ensino Médio, o 
Enem, será realizado em dois 
domingos consecutivos: dias 5 e 
12 de novembro. No primeiro do-
mingo, a avaliação será sobre lin-
guagens, ciências humanas e re-
dação, com cinco horas e meia de 
prova. No domingo subsequente, 
matemática e ciências da nature-
za, com quatro horas e meia de 
exame. Os portões de acesso aos 
locais de prova serão abertos às 
12h e fechados às 13h, de acordo 
com o horário de Brasília (DF). 
A aplicação do exame começará 
às 13h30. Os estudantes per-
nambucanos devem ficar aten-
tos ao horário, já que no Distri-
to Federal há horário de verão, 
ou seja, lá o relógio é adiantado 
em uma hora. Os candidatos 
podem consultar o cartão de 
confirmação da inscrição, com 
informações do local de prova 
na Página do Participante ou no 
Aplicativo para smartphones do 
Enem. 

Educação

Com a inauguração, unidade poderá atender 1, 2 mil estudantes
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Elidaine De Oliveira
Diretora Executiva

PNL

Coach, Consultora Empresarial, Empresária, Practtioner e Palestrante.
Bacharel em Administração de Empresas.
Bacharel em licenciatura em Biologia.

Escolhas X Consequências

Nós somos frutos das nossas escolhas!
Não podemos escolher com o que vamos nos deparar na 
vida, porém, podemos escolher como agiremos diante de 
cada situação apresentada.
Nosso momento atual reflete às escolhas que fizemos no pas-
sado e o nosso futuro depende exatamente das escolhas do 
agora. 
Se quisermos um futuro diferente é preciso melhorar a qua-
lidade das escolhas.
Em Programação Neurolinguística temos o seguinte pressu-
posto: “As pessoas sempre fazem a melhor escolha disponí-
vel a elas. ” Ou seja, escolhemos com os recursos disponíveis 
para aquela decisão.
Cada um de nós tem a sua própria e ÚNICA história de vida. 
Através dela aprendemos o que querer e como querer, o que 
valorizar, e como valorizar, o que aprender e como aprender. 
Existem 2 tipos de atitudes impactantes na vida: as atitudes 
limitadoras e as atitudes vencedoras.
E qual a diferença entre elas?
Atitudes limitantes nos fecham portas, restringem nos-
sos resultados e felicidade. Estão ligadas aos nossos medos e 
mecanismos que criamos como defesa. (Aquela voz interior 
que nos sabota, como: Eu não consigo, não tenho tempo, não 
posso...). Deixam-nos acomodados na nossa velha e conheci-
da zona de conforto. 
Atitudes vencedoras nos abrem portas, contribuem para 
o nosso desenvolvimento, ampliando nossas capacidades e 
possibilidades. (Nossa força interior, como: fé, foco, força 
de vontade e determinação para conquistar os objetivos). 
Conduzem-nos ao sucesso, e, como consequência temos re-
sultados especiais, realização pessoal e profissional. 
Como andam as suas escolhas e atitudes diante da vida?

 “Lembre-se: Decisões ou promessas não mudam nossa vida. 
Atitudes, sim!”
Pense nisso!

Um Certo SERTA
Certa vez, cuidando do meu 

sítio (em Chã de Alegria, zona 
da mata norte de PE), um Téc-
nico Agrícola do IPA, aparece e 
me diz: tem um lugar que fica 
a 7 km daqui (em Glória do 
Goitá), que acho que você iria 
gostar de conhecer, lá é cheio 
de coisas relacionadas a sus-
tentabilidade.

Gostava de plantar árvo-
res e cuidar da natureza, mas 
tinha pouco conhecimento de 
como cuidar do meio ambien-
te (esse foi o motivo do convite 
do técnico do IPA). Assim, fui 
conhecer, tratava-se do SERTA 
(Serviço de Tecnologia Alter-
nativa), fiquei empolgado com 
o lugar, pois, com um ambien-
te acolhedor, o cultivo natu-
ral (adubação orgânica), sem 
agrotóxicos, a criação de ani-
mais conforme a Permacultura, 
reaproveitamento das águas, 
materiais e resíduos, enfim fiz 
um city tour ,onde não tinha 
como não se encantar.

Para completar era (é) 
ofertado o Curso de Técnico 
em Agroecologia (c/ direito 
ao CREA), com duração de 18 
meses (onde você fica uma se-
mana de cada mês, sob imer-

José Clóvis Pacheco Jr
Técnico em Agroecologia, Administrador e Contabilista artigo

são), estudando e vivenciado 
esse ambiente 24 hs. Aguardei 
abrir nova turma para fazer esse 
curso (fiz de mar/2013 e conclui 
em ago/2014). Já tendo passado 
por alguns estabelecimentos de 
ensino (por fim a UFPE e A UPE 
– quando da minha formação), 
acho que tinha como avaliar 
uma organização de ensino.

Assim  sendo, posso di-
zer que nunca vi algo como o 
SERTA, pois, com um ensino 
envolvente, participativo, de-
mocrático, tudo isso em um 
ambiente harmonioso e amo-
roso , onde a teoria, a prática 
e as experiências vividas, são 
compartilhadas em sala e no 

campo (finalmente uma pe-
dagogia diferenciada). Tento 
descrever esse universo que é 
o SERTA, mas não vou con-
seguir, pois, só vivenciando 
pessoalmente para sentir.

Acredito que além das 
pessoas que conduzem o 
SERTA (dirigentes, professo-
res e colaboradores), a tria-
gem feita para fazer o curso 
em agroecologia, faz com que 
fiquem só pessoas do bem, 
voltadas para o próximo e 
para o meio ambiente. É des-
sa forma, que apresento Um 
Certo SERTA, para quem não 
conhece e defende essas cau-
sas, não deixe de conhecer.

Serviço de tecnologia alternativa

Educação

Instituto Federal oferta 1.545 vagas para 
cursos técnicos no Sertão do Estado
Oportunidades são para Campi de Petrolina, Floresta, Salgueiro, Ouricuri, Serra e Santa Maria da Boa Vista

Estão abertas inscrições, até 
o dia 10 de novembro, para o 
processo seletivo para os cursos 
técnicos do Instituto Federal do 
Sertão de Pernambuco (IF Ser-
tão-PE). Ao todo, são oferecidas 
1.545 vagas, distribuídas entre os 
campi Petrolina, Petrolina Zona 
Rural, Floresta, Salgueiro, Ouri-
curi, Santa Maria da Boa Vista e 
Serra Talhada. Para se inscrever, 
é necessário preencher formulá-
rio no site www.ifsertao-pe.edu.
br e efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição no valor de R$ 10. 

De acordo com a instituição, 
também é possível se inscrever 
presencialmente com a comis-
são organizadora do Processo 
Seletivo em cada campus. No ato 
da inscrição, é preciso apresen-
tar documento oficial com foto 
como RG, ou Carteira de Habi-
litação, ou Carteira de Trabalho 
ou Passaporte e o CPF. As pro-
vas serão aplicadas no dia 3 de 
dezembro, das 13h20 às 17h20 
(horário local). O resultado pre-
liminar deverá ser divulgado a 
partir de 20 de dezembro. 

Na modalidade ‘Técnico In-
tegrado ao Médio’, voltado aos 
alunos concluintes do 9º ano 
do Ensino Fundamental, estão 
disponíveis 705 vagas para os 
cursos técnicos em Agropecuá-
ria, Edificações, Eletrotécnica, 
Informática, Química e Logísti-
ca. Enquanto que para a moda-
lidade ‘Técnico Subsequente’, 
destinadas àqueles que já con-
cluíram o Ensino Médio, são 
840 vagas A entrada nos cursos 
acontece no primeiro e segundo 
semestre de 2018.

Reprodução Internet
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