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Avanço que vem pelos ares
Início das operações do Aeroporto Santa Magalhães, momento bastante aguardado pela popu-
lação de Serra Talhada e cidades vizinhas, está mais próximo de acontecer. Em visita técnica 
realizada recentemente, técnicos do Governo Federal, Estadual e da Azul Linhas Aéreas se 
surpreenderam com avanço das obras. Na ocasião, a companhia aérea anunciou o tipo de ae-
ronave que será empregada: o ATR 72600, com capacidade para 70 passageiros, considerada 
uma das mais confortáveis e modernas da atualidade. Economia > Pág .6

Natal com amor

Novembro Azul

Semiárido  > Pág. 11

Limoeiro

Por cada Canto > Pág. 8 e 9 

Nesta edição do Por Cada Canto, passa-
mos por Limoeiro, localizado no Agreste 
pernambucano. A cidade surpreende por 
estar na contramão da crise, realizando 
investimentos e emplacando projetos em 
benefício da população.

Movimento social vai doar, nos dias 09 
e 10 de dezembro, cestas básicas e e vai 
revitalizar casas de Dormentes e Afrânio. 
Saiba como ajudar!

O urologista de Petrolina, Josivam Amorim, 
explica sintomas e tratamento do Câncer de 
Próstata, segundo maior causador de morte 
entre homens no País.

Saúde > Pág. 12

Delegacia da Mulher

Política > Pág. 6

Em defesa das sertanejas, Governo de Per-
nambuco inaugura 2ª Delegacia da Mulher 
no Sertão do Estado, em Afogados da Inga-
zeira. Equipamento vai beneficiar cerca de 
170 mil pessoas de 17 municípios. 
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Estamos  vivenciando 
o mês de novembro e 

não poderíamos deixar 
de evidenciar  a importância 
da campanha Novembro 
Azul,   que alerta para a pre-
venção da  doença  responsá-
vel  pelo segundo maior índice 
de mortalidade masculina do 
país. Estamos falando do cân-
cer de próstata, uma doença 
em escala crescente, perdendo 
nas estatísticas apenas para o 
câncer de pulmão.    Realiza-
da anualmente durante todo o 
mês de novembro, a campanha 
vem alertando  e  orientando a 
população  para a conscienti-
zação dos exames preventivos 
da doença. Os homens preci-
sam entender que fazer o exa-
me de próstata não afeta a sua 
masculinidade. Ao contrário, é 
um gesto de amor próprio e de 
emponderamento masculino. 
O câncer de próstata quando 
diagnosticado precocemente 
tem cura e o homem pode le-
var a vida normalmente. Em 
suma, é importante que os ho-
mens deixem de lado o precon-
ceito e façam o exame, pois o 
câncer, seja ele, qual for, é uma 
doença maldita. Não espere 
perder quem você ama para 
começar a dar valor a esse tipo 
de campanha. Comece agora 
mesmo, pois o câncer de prós-
tata atinge 40% dos homens 
brasileiros e eles nem sabem 
disso. O desenvolvimento do 
Sertão pernambucano é uma 
realidade incontestável e de ca-
ráter irreversível. A conquista 
do Aeroporto Santa Magalhães 
para o município de Serra Ta-
lhada,  nos mostra isso, ele será 
conhecido como o marco que 
delimitou o ilimitado; a par-
tir daí, tudo será diferente, os 
costumes e os valores de antes,  
atribuídos ao desenvolvimen-
to, não serão mais os mesmos, 
eles deixarão seus limítrofes 
impeditivos e ganharão no es-
paço, a dimensão do possível. 
As rodovias, antes tão familia-
res, como a BR 232, passarão a 
ser  motivo de  saudade  quan-
do observadas das confortáveis 
poltronas da aeronave  ATR 
72600 da Azul Linhas Aéreas. 
Você é nosso convidado, entre 
e desfrute uma boa leitura!

Fique por Dentro

desde 2006
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Observatório JS “UM ODE ÀS CRUZADAS”

Há cerca de 
uns dois meses, 

ao passar à vis-
ta despreocupa-

damente por um dos jor-
nais recifenses, o instinto 
natural da curiosidade 
prendeu-me àquele qua-
driculado que embaralha 
as palavras e ativa a nos-
sa inteligência, na busca 
dos termos entrelaçados. 
Devagar e despreocupa-
damente, fui lendo as de-
finições e preenchendo um 
conjunto de quadros aqui, 
outro ali, formando nomes 
de coisas e de conceitos 
que há muito não me vi-

nham à mente. Em determi-
nado momento, vi que não 
tinha mais o que acrescentar 
e fiquei olhando os rabiscos 
que inserira nos quadrícu-
los, construindo um grande 
tabuleiro com o idioma das 
terras de Cabral.

Hoje afirmo, categorica-
mente, que estou “viciado” 
em Palavras Cruzadas e bus-
co, diariamente, nos jornais 
e revistas específicas, os no-
vos desafios, consciente de 
que o atiçamento da memó-
ria é de suma importância 
não só para a convivência 
intelectual, como para com-
bater futuros males cere-

brais. Não satisfeito em ape-
nas acertar os itens, fiquei 
pensando e lembrando que 
o jogo das Palavras Cruzadas 
vem de priscas eras, e se não 
sumiu até hoje é porque tem 
consistência.

Animado, fui consultar 
o Grão-mestre da atual in-
teligência humana – Mis-
ter Google – e aprendi que 
as primeiras Cruzadas no 
modelo atual, surgiram em 
1913, quando foram publica-
das no The New York World, 
pelo meu xará inglês Arthur 
Wynne que foi fuçar os es-
critos romanos e por lá en-
controu os “Laterculus”, que 

usava letras para cruzá-las 
e formar expressões inte-
ligíveis. E isto os romanos 
faziam no Século IV a.C.

De minha parte, estou 
indo um pouco além e lan-
çando o projeto “Palavras 
Cruzadas Empresariais”, 
que focarão produtos, ser-
viços e dados históricos 
das empresas que se inte-
ressarem. Resta-me suge-
rir e incentivar os leitores 
do Jornal do Sertão a en-
cararem esses desafios. 
Divirtam-se, aprendendo.

José Artur Paes Vieira 
jartur1205@gmail.com

O município de Floresta, 
no Sertão do Itaparica, será 
contemplado com quatro 
ambulâncias que serão ad-
quiridas por meio da Secre-
taria de Saúde de Pernambu-
co, com recursos de emendas 
parlamentares do deputa-
do estadual e vice-líder do 
governo, Rodrigo Novaes 

Natural de Belém do São 
Francisco, o radialista Gilber-
to Pereira tem se destacado 
no Sertão de Pernambuco por 
conduzir o programa de rádio 
Aqui Agora na Ronda Policial, 
na rádio Orocó FM. No último 
mês de outubro, o profissional 
completou seis anos à frente 
do noticiário, fato que tem sido 

Com objetivo de melhorar 
o atendimento oferecido a vi-
sitantes e população, os fun-
cionários do Museu do Sertão, 
em Petrolina, estão recebendo 
capacitações durante este mês. 
A iniciativa é realizada através 
da Secretaria de Cultura de Tu-
rismo e Esportes. Entre os te-
mas abordados, as normas de 

O Instituto Agronômi-
co de Pernambuco (IPA) vai 
promover, na próxima quar-
ta-feira (22), um leilão de ca-
prinos e ovinos, no Centro de 
Treinamentos e Profissiona-
lização em Caprinos e Ovino-
cultura, na Fazenda Cachoei-
ra, localizada na Estação Ex-
perimental de Sertânia. No 

(PSD). O investimento to-
tal será de R$ 250 mil e, de 
acordo com o parlamentar, 
os veículos serão destinados 
às localidades do Distrito de 
Nazaré do Pico, da Agrovi-
la, da Malhada Vermelha e 
Airi/Serra Negra, com obje-
tivo de oferecer mais confor-
to e segurança à população.

comemorado pela rádio, já que, 
em todo Sertão, existem apenas 
dois programas deste gênero. 
O outro é em Petrolina. Além 
disso, Gilberto conduz mais 
duas atrações na emissora: o 
Bregão da 104 e o Forró e Va-
queijada. O programa vai ao 
ar nos sábados e domingos, de 
meio-dia às 13h.

atendimento ao turista, além do 
aprofundamento em temáticas 
da cultura nordestina e petro-
linense, como religiosidade, o 
acervo Nilo Coelho, o cangaço e 
a Petrolina antiga. A formação 
ainda incluirá visita as vinícolas 
da região. O museu funciona de 
segunda a sábado, das 09 às 17h 
e domingo, das 9h às 14h.

evento, será ofertado um to-
tal de 128 cabeças, entre elas, 
82 animais para recria; 47 
para abate e descarte; e seis 
para abate acompanhado por 
técnico do IPA. Ao todo, são 
oito tipo de raças: Morada 
Nova, Moxotó, Anglo, Sava-
na, Mestiça, Saanen, Toggen-
burg e Alpina.

Sertânia
Leilão de Caprinos e Ovinos

Floresta
Município é comtemplado com ambulâncias

Petrolina
Museu capacita funcionários

Bodocó
Noticiário completa seis anos
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Política

Unidade da delegacia da 
Mulher é inaugurada

Ação popular para defender a Chesf

O Sertão do Pajeú deu 
um grande passo com rela-
ção à garantia de direitos 
e enfrentamento à violên-
cia contra a mulher, com a 
inauguração da unidade da 
Delegacia da Mulher, em 
Afogados da Ingazeira (PE). 
O novo equipamento, entre-
gue pelo Governo do Estado 
no último dia 04 deste mês, 
irá beneficiar cerca de 170 
mil mulheres de vários mu-
nicípios da região,  como,  
Afogados da Ingazeira, Bre-
jinho, Calumbi, Carnaíba, 
Flores, Iguaraci, Ingazeira, 
Itapetim, Quixaba, Santa 
Cruz da Baixa Verde, Santa 
Terezinha, São José do Egi-
to, Serra Talhada, Solidão, 
Tabira, Triunfo e Tupare-
tama. Com a implantação 

da unidade, o Sertão do 
Estado passa a contar com 
duas estruturas de atendi-
mento ao gênero feminino 
– a primeira fica localizada 
em Petrolina (PE).  Ao todo, 
são 11 em funcionamento 
em Pernambuco. “Nós es-
tamos fazendo um esforço 
conjunto com os municípios 
para enfrentar as agressões, 
o feminicídio. E essa dele-
gacia vai fazer um traba-
lho importante para coibir 
qualquer ação que vá de en-
contro à integridade física e 
psicológica das mulheres”, 
destacou Paulo Câmara na 
solenidade de inauguração. 
Para o secretário de Defesa 
Social, Antônio de Pádua, a 
iniciativa é prova do com-
promisso do Governo do 
Estado com a segurança pú-
blica. “Nós sabemos como 

Unidade vai beneficiar cerca de 170 mil mulheres 
de 17 municípios da região do Sertão do Pajeú

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

as vítimas de agressões fí-
sicas chegam vulneráveis, 
e elas precisam de um aco-
lhimento adequado. E isso 
será oferecido aqui, a partir 
se agora, para todas as mu-
lheres do Sertão do Pajeú", 
salientou. Representan-
do as mulheres da região, 
a poetisa Elemilda Ama-
ral declarou, por meio de 
versos, sua mensagem em 
clamor a respeito e igual-
dade. “A mulher vem aos 
poucos conquistando seu 
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espaço na sociedade. Nos-
sa luta vem se fortalecen-
do, só queremos respeito e 
igualdade. E que se exerça 
de fato e de direito o que 
sonhamos ser nossa liber-
dade. Hoje, o avanço con-
firmou dentre outros, as 
lutas travadas dia a dia. E 
esse prédio que está sendo 
inaugurado, para a mulher 
representa a garantia de 
que, se preciso, tem onde 
recorrer. Afogados já tem 
delegacia”, declamou.

O termo “feminicídio”, clas-
sificado como crime hediondo, 
passou a fazer parte das ocorrên-
cias registradas em Pernambuco 
desde o mês de setembro deste 
ano, retirando o termo “crime 
passional”, utilizado anterior-
mente. Com a iniciativa, as mu-
lheres vítimas de crimes violen-
tos letais intencionais, pela con-
dição de ser mulher, passaram a 
entrar no registro do Sistema de 
Mortalidade de Interesse Policial 
(SIMIP) da Secretaria de Defesa 
Social (SDS). Segundo a secre-
tária estadual da Mulher, Sílvia 
Cordeiro, o combate precisa do 
engajamento de todos. "Dando 
continuidade ao reconhecido tra-
balho do ex-governador Eduardo 
Campos, o governador Paulo Câ-
mara está conseguindo fazer com 
que Pernambuco seja um Esta-
do bom e seguro para a mulher 
viver, trabalhar e ter liberdade. 
Mas essa delegacia só terá uma 
força importante e estratégica se 
os municípios desenvolverem en-
tre si,  parcerias políticas públicas 
de conscientização e acolhimen-
to”, ponderou.

Feminicídio é 
crime hediondo

A Frente Parlamentar 
em Defesa da Chesf, ins-
talada no mês de setembro 
pela Assembleia Legislati-
va de Pernambuco, reali-
zou, no dia 14 deste mês, 
a sua terceira reunião de 
colegiado. Um balanço 
das ações foi apresentado 
na ocasião e, além de ser 
aprovado um texto da ação 
popular que será ajuizada 
na Justiça Federal contra 
o presidente Michel Temer 
(PMDB) e o ministro de 
Minas e Energia, Fernando 
Filho (sem partido). Em 70 
dias, a Frente já realizou 
11 audiências públicas em 
Petrolina, Recife, Flores-
ta, Cabrobó e Caruaru. E, 
até dezembro deste ano, 
estão previstas mais mobi-
lizações em Brasília e nos 
estados do Rio de Janeiro, 
Amapá, Bahia, Alagoas e 

nas cidades pernambuca-
nas de Recife, Lagoa Gran-
de, Petrolândia e Salguei-
ro.

De acordo com o cole-
giado, o documento tem 
como objetivo garantir o 
cumprimento do regimen-
to interno, a tramitação 
do projeto respeitando-se 
as comissões pertinentes 
e garantir a participação 
popular no debate da pro-
posta.  “Vamos ingressar 
com a ação popular e com 
uma representação no Mi-
nistério Público Federal 
até o final da próxima se-
mana para que sejam cum-
pridos todos os prazos no 
Congresso Nacional, que 
possibilitem a participação 
popular. Caso o presiden-
te e o ministro de Minas 
e Energia insista em des-
respeitar a Constituição, 

a ação irá impedir os des-
mandos do governo fede-
ral”, afirmou o presidente 
da Frente, deputado Lucas 
Ramos (PSB). 

Na ocasião, o socialis-
ta ressaltou ainda que, ao 
longo das 11 audiências 
públicas realizadas, “não 
houve um representante 
do governo federal presen-
te defendendo a privati-
zação” do Sistema Eletro-
bras. 

Durante os 70 dias de 
atuação a Frente reali-
zou 11 audiências públi-
cas, três visitas técnicas, 
duas visitas institucionais, 
uma reunião no Palácio do 
Campo das Princesas com 
o governador Paulo Câma-
ra (PSB) e participação no 
Congresso de Vereadores 
do Estado, organizado pela 
União dos Vereadores de 

Pernambuco (UVP). “Com 
nosso trabalho, estamos 
dando voz a entidades e 
instituições diretamente li-
gadas à Companhia ou que 
demonstram preocupação 
com o uso múltiplo das 
águas do Rio São Francisco. 
Também percebemos que 
há uma resistência muito 
grande dos brasileiros, es-
pecialmente dos nordesti-
nos, contra a privatização. 
É essa mensagem que ire-

mos levar para o MPF”, co-
mentou Lucas Ramos. Vice-
-presidente do colegiado, 
o deputado Odacy Amorim 
(PT) destacou o papel so-
cial da Chesf para o Nor-
deste. “A Companhia tem 
compromisso com a irriga-
ção, com o abastecimento 
e com o fortalecimento da 
agricultura em nossa re-
gião. A iniciativa privada 
não terá essa responsabili-
dade”, ressaltou.

Ao todo, são 11 delegacias deste tipo em funcionamento em Pernambuco

Frente também aprovou texto de ação popular contra Temer e Fernando Filho

Sabrina Nóbrega
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Alepe cobra implantação de mais 
cursos da UPE no Sertão do Estado

Emenda parlamentar beneficia municípios

Durante discurso na tri-
buna da Assembleia Legis-
lativa de Pernambuco, a 
deputada Roberta Arraes re-
forçou o pedido de implan-
tação do curso de Ciências 
Contábeis no Campus de 
Salgueiro (Sertão Central) 
da Universidade de Pernam-
buco (UPE). A demanda foi 
anteriormente encaminhada 
pela parlamentar, através da 
Indicação nº 9454, ao go-
vernador Paulo Câmara, à 
secretária de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, Lúcia Melo, 
e ao reitor da instituição, Pe-
dro Falcão.

Segundo Roberta Arra-
es, o pedido se justifica pelo 
aumento da complexidade 
econômica, ao crescimento 
comercial e à necessidade 
de especialização de ativi-
dades na região. “Atualmen-
te, apenas dois cursos são 
oferecidos naquele campus. 
Salgueiro tem mais de 60 mil 
habitantes e encontra-se em 
constante desenvolvimen-

Os municípios de Sertâ-
nia e Ingazeira, localizados 
no Sertão do Moxotó e Pa-
jeú (PE), respectivamente, 
foram contemplados com 
emendas parlamentares do 
deputado estadual e primei-
ro-secretário da Alepe, Dio-
go Moraes (PSB). O anún-
cio foi feito no dia 08 deste 
mês, após liberação do Go-
vernador Paulo Câmara. Ao 
todo, serão investidos R$ 
640 mil em ações de infra-
estrutura nas duas cidades 
sertanejas. O parlamen-
tar, com bases no Agres-
te pernambucano, tem se 
dedicado a atividades na 
região, antes representada 

Pleito é referente à implantação do curso de Ciências Contábeis no Cam-
pus de Salgueiro (Sertão Central) da Universidade de Pernambuco (UPE)

to, com potencial em vários 
ramos, sendo de grande re-
levância que seja ampliada 
a oferta de cursos superio-
res”, avaliou a deputada. 
A parlamentar citou ainda 
que está trabalhando  junto 
aos ministérios de Educação 
e da Saúde, para costurar a 
habilitação do município de 
Araripina para receber uma 
faculdade de medicina. Ro-

berta destacou ainda que, 
além da formação de pessoas 
qualificadas, a implantação 
de universidades públicas no 
Interior aumenta a receita 
fiscal dos municípios. Na oca-
sião do discurso, proferido no 
dia 25 de outubro, a deputa-
da parabenizou o governador 
pela inauguração do prédio 
definitivo do campus da UPE 
em Arcoverde. 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

no legislativo por Ânge-
lo Ferreira, ex-deputado e 
atual prefeito de Sertânia. 
Segundo Diogo, através da 
parceria com Ângelo Fer-
reira, serão  desenvolvidas 
diversas ações com intuito 
de beneficiar municípios 
sertanejos. “Destinamos 
inicialmente R$ 500 mil 
para Sertânia para apoiar 
na construção de uma pra-
ça próxima à rodoviária, vi-
zinha à Escola Olavo Bilac, 
além da pavimentação de 
duas ruas localizadas no Lo-
teamento Arlindo Ferreira 
dos Santos”, informa Dio-
go. As ruas que receberão 
investimentos serão: Rua 

Helena Martins e Aristides 
Martins, além da entrada de 
acesso ao loteamento. Em 
Ingazeira, os recursos des-
tinados por emenda parla-
mentar somam a quantia de 
R$ 140 mil, fruto da união 
de emendas de Diogo e Ân-
gelo, que serão utilizadas 
para reforma e ampliação 
da sede da Prefeitura. “Com 
a reforma e ampliação do 
edifício,  vamos beneficiar 
o andamento administra-
tivo da gestão municipal, 
haja vista a necessidade de 
economizar recursos em 
alugueis de espaços”, expli-
ca Lino Morais, prefeito de 
Ingazeira. 

Elidaine De Oliveira
Diretora Executiva

PNL

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

Pensamentos geram comportamentos

Agir ou reagir?
Você conhece a diferença?
Agimos como queremos ser, porém, reagimos como somos 
de fato.
Agir é mais importante que reagir, o agir geralmente é pen-
sado e programado; o reagir na maioria das vezes é por im-
pulso.

Pensamentos geram sentimentos que geram os 
comportamentos.

Entender que são os pensamentos que comandam nossas 
ações é essencial para aumentar a consciência sobre nós 
mesmos. “Aonde está o seu foco, lá estará o seu coração”. 
Os pensamentos que deixamos permear nossa mente, sejam 
positivos ou negativos, irão impactar em nossos comporta-
mentos, e consequentemente, influenciarão diretamente os 
nossos resultados. 
Os pensamentos, em sua maioria, são involuntários, ou ain-
da, promovidos pelo ambiente que é fator determinante para 
bons e maus pensamentos. Pesquisas com pessoas bem-
-sucedidas comprovam que a maioria já tivera fracassos em 
suas vidas pessoais ou profissionais, porém, a persistência e 
a forma como conduzem os seus pensamentos e ações, que 
as fazem pessoas especiais e com resultados extraordinários.
“A vida é 10%  do que acontece com você; os outros 90% é 
como você reage aos acontecimentos. ”
Quando você gerencia suas emoções, passa ser autor dos 
seus próprios pensamentos e ações, fortalecendo-se emocio-
nalmente, para cada dia escolher viver AGINDO e não REA-
GINDO, sendo protagonista da sua própria existência.
Você pode desenvolver-se e conquistar uma vida autêntica, 
autodeterminada, com maior segurança e motivação consigo 
mesmo, tanto no nível dos sentimentos, quanto dos pensa-
mentos e ações. Nada na vida acontece por acaso. Simples-
mente nada…tudo há uma razão de ser. Você pode escolher 
entre duas opções: Agir ou Reagir. 
Então, qual você escolhe?

Política

Parlamentar citou ainda que está costurando curso de medicina para Araripina

Roberto Soares
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Sicredi é destaque entre melhores 
empresas para trabalhar no Estado
A cooperativa recebeu a premiação pelo segundo ano seguido entre os 10 pri-
meiros colocados. Cooperativa, com sede no Recife, tem duas unidades no Sertão

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Economia

A Sicredi Pernambucred, 
cooperativa direcionada a servi-
dores públicos, com sede no Re-
cife, e unidades no Sertão per-
nambucano, em Petrolina e em 
Salgueiro, além do Agreste, em 
Caruaru, foi um dos destaques 
da premiação Melhores Empre-
sas para Trabalhar em Pernam-
buco, realizada pelo Instituto 
Great Place to Work®, em par-
ceria com o Jornal do Commer-
cio e a Associação Brasileira de 
Recursos Humanos - seccional 
Pernambuco (ABRH-PE). A co-
operativa recebeu a premiação 
pelo segundo ano consecutivo, 
se posicionando entre os 10 pri-
meiros colocados. Na avaliação 
do presidente da cooperativa, 

Giovani Prado, receber a pre-
miação foi um momento de 
grande felicidade. “Foi um reco-
nhecimento de que a gestão está 
no caminho certo na questão de 
coordenar um time excelente 
que a gente tem. O interessante 
dessa premiação é que a equipe 
do GPTW vai direto ao colabo-
rador, sem passar pela empre-
sa. A gente fica muito feliz em 
receber esse reconhecimento. 
Toda diretoria e conselho de 
administração com muita sa-
tisfação”, afirma. O presidente 
classifica a equipe, que apesar 
de possuir um quadro enxuto, 
com 79 funcionários, como um 
grupo engajado pra contribuir. 
“A tendência é não crescer qua-
dro funcional, porque o sistema 
agrega serviços globalizados”, 

explica. A cooperativa de crédi-
to pernambucana conta ainda 
com o Programa Menos é Mais, 
que orienta colaboradores com 
relação á saúde e boa alimen-
tação, além de um programa 
de valorização profissional de 
sucesso, batizada com o nome 
“Inspire”, que, segundo Gio-
vani, incentiva os funcionários 
que estão na linha de frente a 
darem ideias e desenvolverem 
projetos. “Eles propõem proje-
tos de mudança para melhorar 
os procedimentos da coopera-
tiva. No dia 02 de dezembro 
vamos eleger os três melhores 
projetos, entre vários projetos 
muito bons. Isso rebate em 
vantagens e benefícios para os 
nossos cooperados”, pontua o 
presidente. 

 Educação –  Através do pi-
lar “Educação, Formação e In-
formação”, a cooperativa aposta 
em palestras para orientar os 
cooperados, ajudando a admi-
nistrar suas finanças e as opor-
tunidades que o mercado ofe-
rece. Em outubro, por exemplo, 
foi realizado o evento Pernam-
bucrédito, que ocorre a cada 
dois anos. Entre os palestran-
tes, o economista Samy Dana e 
Jessier Quirino. Segundo a coo-
perativa, parte dos resultados é 
destinado ao fundo de educação 
financeira. 

Investimentos – Após se 
integrar a um sistema maior, 
a Sicredi passou a contar com 
mais serviços. Oferece aos usu-
ários conta corrente, cartões de 
débito e crédito, antecipação de 
recebíveis e serviço de câmbio. 
Os usuários são atendidos em 
agências, como a da sede, no 
Recife, e outros pontos de aten-
dimento localizados no Agreste, 
em Caruaru e no Sertão, em 
Petrolina e em Salgueiro. A co-
operativa estuda abrir novos 
pontos em Carpina, Araripina e 
Garanhuns. 

Empresa tem 79 funcionários e aposta no engajamento para alcançar resultados

Divulgação
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Infraestrutura do aeroporto 
Santa Magalhães é vistoriada

Azul vai operar com 
aeronave ATR 72600

O aeroporto Santa Maga-
lhães, de Serra Talhada, tem 
criado uma grande expectativa 
no Sertão do Pajeú. O sentimen-
to é o mesmo para a população, 
para o governo e para a iniciativa 
privada, que aguardam ansio-
sos, pelo início das operações 
do empreendimento. No dia 13 
deste mês, uma visita técnica foi 
realizada no aeródromo, incluin-
do as instalações de embarque e 
desembarque, com integrantes 
do Ministério de Transportes, 
Portos e Aviação, do Governo de 
Pernambuco e da Companhia 
Azul Linhas Aéreas, empresa 
que vai operar, inicialmente, 
voos da capital pernambucana 
para o município, conectando o 
Sertão a centenas de outros des-
tinos nacionais e internacionais. 

Sebastião Oliveira buscou 
detalhar o processo em que a si-
tuação do aeroporto se encontra, 
declarando que o governo esta-
dual está em vias próximas de 
fazer a certificação do aeroporto 
com a ANAC. “Demos entrada no 
dia 03 de outubro. Esse processo 
costuma durar 120 dias. Mas to-
dos nós temos lutado para que 
essa certificação saia num prazo 
menor, para que, ainda este ano, 
a Azul possa definir a data do voo 
inaugural”, informou Sebastião 
Oliveira. De acordo com o se-

cretário, a empresa responsável 
pela administração do aeroporto 
será a Dix Empreendimentos,a  
mesma que gere o Aeroporto de 
Fernando de Noronha. Para o 
Secretário da pasta, deputado fe-
deral licenciado, o governo teve 
um grande compromisso com o 
empreendimento. “No ano pas-
sado foram empregados R$ 7,2 
milhões só na construção da 
pista. Agora, com os serviços 
complementares, antes do con-
vênio com os Órgãos Federais, 
foram destinados mais R$ 2 
milhões. O Aeroporto custará 
R$ 30 milhões, dos quais, 1/3 
do valor foi investido pelo Go-
verno de Pernambuco”, frisou 

Secretário de Transportes, Sebastião Oliveira, declarou que o Governo Estadual está em vias 
próximas de fazer a certificação do aeroporto com a ANAC, em um processo que dura 120 dias

Economia

Presente na vistoria que 
monitorou os avanços das obras 
do Aeroporto, o diretor da 
Azul, Ronaldo Veras, destacou 
a  primeira impressão que 
teve ao pousar no aeroporto. 
“Fiquei muito surpreso com a 
evolução das obras, realizadas  
em um prazo recorde. Nossa 
primeira impressão é ótima, a 
pista é excelente e a estrutura 
prática. O governo se empenhou 
imensamente”, declarou, para 
em seguida cravar: “Nós vamos 
operar este trecho. Estamos 
decididos. Estamos avaliando 
se iniciaremos com 3 ou 4 
operações semanais a partir 
do Recife. Estamos falando de 
conexões muito rápidas”. De 
acordo com Companhia Azul 
Linhas Aéreas, a empresa  vai 
utilizar  nos voos a aeronave ATR 

72600, que tem capacidade para 
70 passageiros. “É uma aeronave 
de última geração. A Azul 
tem a frota mais moderna no 
seguimento, além de números 
positivos. Espero que em pouco 
tempo possamos marcar  a data 
do inicio da operação”, concluiu 
o diretor a empresa. Além 
disso, ele pontuou que o Estado 
de Pernambuco desenvolveu 
uma  politica extremamente 
interessante pra captação de 
novos voos no estado, sem  
perder  receita, com isenções 
e incentivos. Ainda de acordo 
com Ronaldo Veras, dentro 
deste período de tempo, ainda 
serão realizados treinamentos 
ministrados pela Azul, ao corpo 
de funcionários que irá trabalhar 
no empreendimento, que deverá 
ser da própria região.

Sebastião. Na ocasião, o se-
cretário informou que o grupo 
que realizou a vistoria,  contou 
também com todo o staff da 
pasta, de todos envolvidos na 
construção e nas reformas que 
estão em andamento. “Recebe-
mos aqui hoje convidados ilus-
tres, como o diretor da Azul, 
Ronaldo Veras, com sua equi-
pe, além da equipe do Minis-
tério dos Transportes, repre-
sentado pelo assessor especial 
Eduardo Praça e do diretor de 
Aeroportos Regionais da Secre-
taria de Aviação Civil, Eduardo 
Bernarde e do Diretor de Ope-
rações Nacionais da Infraero, 
Jordão”, destacou Sebastião. 

De acordo com Sebastião Oliveira, única pendência do aeroporto é a certificação

Em coletiva de imprensa, Veras declarou estar surpreso com avanço das obras
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Adriano Roberto
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A radialista Leane Aline e a jornalista Lidiane Souza com os atores da peça 'Até que a Internet Os 
Separe' Carol Nakamura e Márcio Kieling em Petrolina/PE.

As empresárias Flávia Guilera e Lucymara Campos na inaugura-
ção do Anis Café & Bistrot em Petrolina/PE.

A atriz Ludnanda Nogueira em encontro afetivo com a apresenta-
dora da Rede Globo, Angélica no Rio de Janeiro/RJ.

A gerente comercial do grupo Érika Sales, a presidente grupo Dina Simão 
Maria do Carmo Lira, a gerente do Espaço do Revendedor Petrolina e Ju-
azeiro Silvana Reis, a presidente do grupo Dina Simão Maria de Fátima 
Alencar e consultor comercial regional do O Boticário, Kassius Cleyton 
na inauguração do Espaço do Revendedor O Boticário em Petrolina/PE.

Quem vem arrasando com show 'Toque de Timbaleiro' é a canto-
ra Camila Yasmine, com cabelos de Vagna Bezerra Siqueira 'Val'  
e figurino de Ninfa Tavares.

O promoter Beto Binga, a empresária Vânia Batista ladeada pe-
las irmãs Alessandra e Andrea Reis no lançamento da nova cole-
ção da Morena Rosa, na Vanelly em Petrolina/PE.

***

***

***

O projeto ‘Concertos Iti-
nerantes e Populares’ com 
apresentações da Orquestra 
Philarmônica 21 de Setembro 
e Camerata Jovem 21 de setem-
bro será dia 18 de novembro na 
Praça da Juventude, bairro João 
de Deus e dia 26 de novembro a 
Philarmônica 21 de Setembro se 
apresenta no Povoado de Terra 
Nova, na zona rural de Petroli-
na/PE.

O 3º Festival de Arte e Cul-
tura da Uneb, com o tema 'Entre 
na Roda' celebrando a cultura 
de matriz africana será em 18 de 
novembro, na Uneb em Juazei-
ro/BA. Oficinas, apresentações 
artísticas, rodas de conversas 
e feirinha afro são atrações do 
projeto Afrocoletividade com o 
tema: 'União e Ação das Mulhe-
res Negras do Sertão' dia 20 de 
novembro, na Concha Acústica 
de Petrolina/PE. 

Música boa 

Novembro Negro
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Passando por LimoeiroLimoeiro

História da cidade é marcada pela religiosidade

Histórias e paisagens encantadoras

O município de Limoeiro está localizado no Agreste pernambucano, situado na bacia do Ca-
pibaribe, distante cerca de 70 quilômetros da capital do Estado. De acordo com o último Censo, 
sua população é de 56 mil habitantes, distribuídos em uma extensão de 204 km². A cidade vai à 
contramão da crise que afeta centenas de municípios brasileiros, realizando investimentos e em-
placando projetos em benefício da população, entre eles, o investimento de milhões na criação de 
um distrito industrial no local. 

A sua história remon-
ta aos anos de 1730 e 1740, 
quando no território onde 
atualmente existe a cidade, 
compreendia uma Sesma-
ria, onde índios ocupavam 
aldeias. Naquela época, o 
Padre Ponciano Coelho era 
o missionário encarregado 
da catequese desses índios. 

O religioso desempenhou 
trabalhos como a reforma da 
igrejinha que, toda de palha, 
teve suas paredes de taipa 
coberta de telhas. Devoto 
de Nossa Senhora da Apre-
sentação a tornou padroeira 
da Paróquia. Apesar desse 
momento, muito antes, em 
1711, os Padres Manuel dos 
Santos e João Duarte do 
Sacramento também estive-
ram no local, cuja história 

Eclesiástica de Pernambuco 
dá a eles a fundação do al-
deamento. Limoeiro foi se 
tornar Distrito em 1786, em 
16 de junho, como consta 
em sua Carta Régia. Após 26 
anos, foi promovida a vila. 
Apenas em 1892 se tornou 
cidade, e, meses depois, em 
6 de abril de 1893, tornou-se 
município autônomo. Esta é 
a sua data de emancipação 
política. 

O município conta com 
uma série de atrativos natu-
rais e histórico-culturais. Na 
sede do município, se des-
tacam o Mercado Público de 
Limoeiro, construído, prova-
velmente, em fins do século 
XIX, de acordo com a Empe-
tur e o edifício da Prefeitura 
Municipal, um dos mais belos 
prédios da cidade. A pedra 
fundamental foi lançada no 
ano de 1909, por Júlio Pes-
tana. Na cidade, os Engenhos 
Guabiraba, Novo (Antigo São 
João Batista), Passassunga, 
Primavera e São José, são ou-
tros locais onde a arquitetura 
de outras épocas ficou marca-
da. Alguns em estado de con-
servação razoável e outros em 
estado de pré-ruínas. 

Partindo para os prédios 
religiosos, o visitante vai en-
contrar uma singela capela 

construída em 1905, a Capela 
do Cristo Redentor, onde, to-
dos os anos, no dia 1º de janei-
ro, ocorre uma procissão da ci-
dade na qual os fieis, em roma-
ria, sobem os 670 degraus até a 
capelinha. As igrejas de Nossa 
Senhora da Apresentação (con-
cluída em 1855) e de Santo An-
tônio, erguida no século XX, 
também são espaços de devo-
ção do município. Para os visi-
tantes mais radicais, é possível 
esticar o passeio e ir conhecer 
o Mirante do Morro do Reden-
tor, onde é possível contemplar 
uma vista panorâmica da cida-
de e ainda visualizar a Igreja 
Matriz Nossa Senhora da Apre-
sentação, a Câmara dos Verea-
dores e trecho do Rio Capiba-
ribe. Já no Mirante da Pedra 
do Urubu, pode-se contemplar 
a sede do Município e um belo 
pôr-do-sol.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Município investe para se desenvolver
Wilker Matos
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Morro do Cristo Redentor tem vista panorâmica para cidade e região

A Igreja de Nossa Senhora da Apresentação, concluída em 1855



Jornal do Sertão 11 anos integrando a região - De 16 à 30 de Novembro de 2017 / Edição 172  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 9

Município aposta em educação CDL inaugura novas instalações Alavancando a 
economia

Limoeiro se destaca pela 
solidez de sua economia, 
onde predominam comércio 
e serviços. Além disso, o de-
senvolvimento do município 
deverá ser alavancado, já que 
vai ganhar um distrito indus-
trial com investimentos em 
torno de R$ 5 milhões, cujas 
obras terão início em 2018. O 
local onde o empreendimen-
to funcionará, conta com 30 
hectares de extensão e, até 
agora, já possui cinco indús-
trias confirmadas: Albertino 
Empreendimentos, Bandeira 
Têxtil Malhas, Recitex, KDK 
Portas e Janelas e KDK Tin-
tas e Terra e Água. Todas 
elas já estão instaladas na 
localidade, mas pretendem 
ampliar as suas instalações. 
De acordo com a prefeitura 
municipal, a expectativa é 
que sejam gerados 350 novos 
empregos, em virtude dessas 
ampliações. 

Uma das bandeiras da atual 
gestão é o incentivo à educação, 
por meio de ações sólidas, como 
o projeto Limoeiro Construindo 
Futuro, promovido pela Prefei-
tura em parceria com a Secre-
taria de Educação e Esportes, 
Secretaria de Desenvolvimento 
e Cidadania e FACAL, que pro-
porcionou aos alunos das escolas 
públicas aulas preparatórias para 
o ENEM nos sábados e domin-
gos com professores do Recife 
e de Limoeiro. Durante os pre-
paratórios, foram entregues kits 
didáticos, além da realização de 
simulados, vídeo aulas, grupos 

Recentemente inaugurada, 
a Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Limoeiro (CDL) agora, conta 
com novas instalações, oferecen-
do maior conforto aos usuários e 
funcionários. Na ocasião do lan-
çamento, no dia 27 de outubro, 
estiveram presentes o presiden-
te da instituição, Neto Nicolau, o 
Prefeito João Luís Ferreira Filho 
e o Secretário Executivo de In-
dústria e Comércio, Welling-
ton Vasconcelos. Na ocasião, 
o prefeito João Luís Ferreira 
Filho destacou a satisfação em 

participar desse momento. “A 
CDL é muito importante para 
nossa cidade no auxílio da ge-
ração de emprego e renda para 
o município”, ressaltou. Já o 
presidente Neto Nicolau pon-
tuou o avanço da instituição. 
“Nossa entidade fortalece a 
classe logística de Limoeiro e 
região. Temos um espaço mo-
derno e bem equipado, que era 
nosso sonho”, enfatizou. No dia 
29 deste mês, a CDL promove 
a eleição de sua nova diretoria, 
onde sócios poderão votar.

para esclarecimento de dúvidas, 
almoço e apoio integral dos pro-
fessores. O prefeito Joãozinho 
ressaltou a alegria pelo sucesso 
do projeto que trouxe uma ação 
inédita para o Estado. “Mais de 
220 alunos se inscreveram no 
Limoeiro Construindo Futuro 
e no próximo ano teremos um 
novo encontro para ampliar cada 
vez mais esse investimento na 
educação e no futuro de nossos 
estudantes. As dificuldades que 
os municípios passam não foram 
empecilhos para colocarmos em 
prática o que havíamos planeja-
do”, afirmou o gestor municipal. 

Comércio é fortalecido com nova sede da instituição comercial
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Gestão realiza investimento em benefício da população
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SEmiárido

Novo posto de atendimento do Detran 
beneficia o município de Custódia

O município de Custódia 
(PE),   no Sertão do Pajeú, 
distante aproximadamente de 
300km da capital pernambu-
cana, passa a contar com os 
serviços de um Posto Avançado 
de Atendimento do DETRAN-
-PE (Departamento Estadual 
de Trânsito de Pernambuco). 
A nova unidade, inaugurada 
no último dia 27, irá benefi-
ciar ainda cidades circunvizi-
nhas, como Flores e Iguaracy. 
A partir de agora, a população 
contará com maior facilidade 
no atendimento, a exemplo de 
serviços como primeiro em-
placamento, primeira carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
além da renovação da CNH. 

Na ocasião da inauguração, 
estiveram presentes o secretá-
rio estadual das Cidades (Se-
cid), Francisco Papaléo, e o di-
retor presidente do DETRAN-
-PE, Charles Ribeiro. Além da 
implantação do Posto Avança-
do, também foi assinada a or-
dem de serviço para a realiza-
ção da sinalização vertical, ho-
rizontal e aérea da cidade. Na 
oportunidade, Papaléo e Ribei-
ro solicitaram ao prefeito Em-
manuel Fernandes de Freitas 
Gois, conhecido como Manu-
ca de Zé do Povo, a procurar o 

Conselho Estadual de Trânsito 
– CETRAN, para dar início ao 
projeto de integração ao Siste-
ma Nacional de Trânsito – SNT 
(municipalização). “A sinaliza-
ção é o primeiro passo para que 
a cidade seja integrado ao SNT 
e isso sem dúvida, trará um 
grande ganho aos munícipes 
no que se refere a segurança 
viária”, destacou o secretário. 
Charles Ribeiro aproveitou a 
ocasião para anunciar que em 
2018 será construído um pátio 
de exames práticos no muni-
cípio, visando ampliar o aten-
dimento na região. “Custódia 
conta com uma frota de 10.538 
veículos, do total,  4.665 são 

Unidade vai beneficiar cidades vizinhas, como Flores e Iguaracy, contando com ser-
viços como primeiro emplacamento, primeira CNH além da renovação da carteira

Tabira agora passa a ter acesso ao Sistema 
Nacional de Gravame para usuários do Detran

O secretário das cidades, 
Francisco Papaléo, juntamente 
com o diretor presidente do De-
partamento Estadual de Trânsi-
to de Pernambuco (DETRAN- 
PE), Charles Ribeiro, em visita 
ao município de Tabira (PE),  
na região do Pajeú, assinaram 
um convênio com a Cooperativa 
de Crédito Rural com interação 
solidária (CRESOL).  A iniciati-
va consiste na assinatura de um 

Sertão Esportivo
Cultura

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

Esse verso pertence ao refrão da música Pop Zen, com-
posição de Manuca Almeida, juntamente com Alexandre 
Leão e Lalado. Emmanuel Gama de Sousa Almeida, nosso 
Manuca foi poeta por ofício e deixou fisicamente a terra no 
ultimo dia 11 de novembro em Juazeiro da Bahia. Sergipano 
de nascença, chegou até o Grammy Latino com outro suces-
so também de sua autoria, o xote imortalizado por Gilber-
to Gil " Esperando na Janela", pouco depois de fazer parte 
da primeira formação do Grupo Matingueiros. Ele tinha a 
poesia, o discurso e a performance dançando em simbio-
se. Moderno e concreto sem nunca deixar o amor de lado 
de suas palavras, foi uma grande figura da cultura ribeiri-
nha do sub médio São Francisco. Mesmo não sendo músico 
instrumentista soube transcender sua poesia e levar toda a 
atmosfera necessária para seus parceiros musicais e assim 
compôs belas canções gravadas também por Arnaldo Antu-
nes, Ivete Sangalo, Elba Ramalho, Família Caymmi, Mar-
gareth Meneses, Dominguinhos entre muitos outros. Sem 
esquecer que foi ator em filmes nacionais como Canudos, 
Memórias Póstumas de Bras Cubas e o seriado da Globo 
Dona Flor e seus Dois Maridos. O espaço aqui é pequeno 
pra expressar quem foi Manuca Almeida. Recomendo uma 
busca virtual por seus versos e suas canções. Pop Zen, a 
canção que deu título a esta coluna e sua súbita partida nos 
dá a reflexão certa sobre o que devemos ser, pois sabemos 
para onde vamos e o que levaremos daqui. Descanse em 
paz poeta !!!

 
Pop Zen

Tudo que você tem não é seu
Tudo que você guardar

Não lhe pertence nem nunca lhe pertencerá
Tudo que você tem não é seu

Tudo que você guardar
Pertence ao tempo que tudo transformará

Só é seu aquilo que você dá
Só é seu aquilo que você dá

Tudo aquilo que você não percebeu
Tudo que não quis olhar

É como o tempo que você deixou passar
Tudo aquilo que você escondeu

Tudo que não quis mostrar
Deixe que o tempo com tempo vai revelar

Só é seu aquilo que você dá
Só é seu aquilo que você dá

Só é seu aquilo que você dá

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

carros e 3.612 são motos. Lem-
bro que uma das prioridades 
do Governador Paulo Câmara 
é reduzir acidentes no Estado e 
para isso, estamos trabalhando 
fortemente com foco na edu-
cação no trânsito e também na 
interiorização dos serviços do 
Órgão”, afirmou Ribeiro. Por 
sua vez, o prefeito Manuca Zé 
do Povo congratulou e agra-
deceu ao Governo Estadual 
por implantar o novo serviço 
e anunciar as sinalizações de 
trânsito, que, segundo ele, será 
uma ação que vai contribuir 
com a redução de acidentes na 
região e garantir a mobilidade 
urbana.

termo de cadastramento e res-
ponsabilidade para acesso ao 
Sistema Nacional de Gravame 
(SNG). Segundo Papaléo, por 
meio  desse ato, a cooperativa, 
que opera financiamento jun-
to a usuários da região, possui 
autorização para registrar de 
forma eletrônica na base do 
DETRAN-PE a inclusão, altera-
ção, cancelamento ou baixa de 
gravame referente à alienação 

de veículos automotores, seja 
como alienação fiduciária, ar-
rendamento mercantil (leasing) 
ou reserva de domínio. “A assi-
natura desse termo visa atender 
uma demanda do município de 
Tabira, que tem uma frota de 
11.376 veículos e os demais cir-
cunvizinhos. Isso vai dar mais 
agilidade aos processos relacio-
nados ao gravame, facilitando a 
vida da população”, declarou. 

Município conta com uma frota de 10.538 veículos cadastrados
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Comportas do Reservatório de 
Muquém serão abertas

Voluntários promovem campanha 
de solidariedade natalina

No próximo dia 17 deste mês, 
no município de Floresta (PE), 
no Sertão do Itaparica, será be-
neficiado com  a abertura oficial 
l das comportas do reservatório 
do Muquém, para a Barragem 
do Juá, ambos localizados na 
mesma cidade. Participarão do 
ato  de abertura o Prefeito Ricar-
do Ferraz, o Vice-Prefeito e o Se-
cretário de Obras, Planejamento 
e Serviços Públicos, Pedrinho 
Vilarim,  o  Ministro da Integra-
ção Nacional, Helder Barbalho, 
o Senador Fernando Bezerra 
Coelho e o Superintendente da 
Codevasf, Aurivalter Cordeiro da 
Silva. De acordo com a prefeitu-
ra municipal, a barragem,   que 
será abastecida pelas águas do 

Um grupo formado por pes-
soas de todas as idades progra-
maram  uma grande ação volun-
tária em benefício do Natal de 
duas cidades do Sertão pernam-
bucano. Eles são   Integrantes do 
movimento social Seja Semen-
te, do Vale do São Francisco e 
estão desenvolvendo  um novo 
projeto: o Sementes no Sertão, 
que nos dias 09 e 10 de dezem-
bro, vão doar  cestas básicas e 
incrementar ações beneficentes 
voltadas para famílias carentes 
de  Dormentes e Afrânio, muni-

cípios do Sertão pernambucano. 
Além da doação de cestas bási-
cas, o grupo também vai promo-
ver a reforma de casas das comu-
nidades mais carentes. Para que 
isso seja possível, o grupo lançou   
uma campanha de doação de ali-
mentos e materiais de constru-
ção. Para Carol Pires, idealiza-
dora do Seja Semente no Vale do 
São Francisco, o intuito também 
é o de inspirar outras pessoas 
para colocar suas habilidades à 
disposição do próximo. “Parti-
cipar de uma ação de volunta-

riado como essa, promove um 
sentimento enorme de gratidão, 
tanto para o voluntariado  quan-
to para os beneficiados. Estamos 
reunindo  pessoas do bem que 
queiram  promover   melhorias 
na qualidade de vida da comuni-
dade, oferecendo aquilo que sa-
bem fazer de melhor  através de 
seu trabalho”, acrescenta Carol. 

A mobilização conta com 
cerca de 100 voluntários e  de-
fende a importância da pessoa  
sair um pouco da sua zona de 
conforto e trabalhar em prol da 
melhoria da qualidade de vida 
da população, doando, além de 
alimentos, amor. “Sementes 
no Sertão é um sonho que está 
saindo do papel e se tomando 
realidade. Assim,  vamos  pro-
porcionar o bem-estar daqueles 
que vivem em situação de vul-
nerabilidade.  E com a união do 
grupo  transformar para melhor 
as comunidades, inicialmente 
escolhidas,  de Dormentes e Afrâ-
nio (PE)”, explica Sofia Lins, uma 
das organizadoras do evento. Para 
que essa campanha tenha  suces-
so, sua participação é importante. 
seja um doador,  ligue para:  (87) 
99958-8319 e (87) 98862-8266.

Projeto, que chega a Dormentes e Afrânio nos dias 09 e 10 de dezembro, vai 
levar cestas básicas e ações de revitalização de casas, com pequenas reformas

SEmiárido

Projeto de Integração do Rio São 
Francisco, tem capacidade de re-
ceber um volume de 71 milhões 
de metros cúbicos de água, sen-
do essa,  uma iniciativa de extre-
ma importância para a perenizar  
o Riacho do Navio, vindo aten-
der   um antigo pleito dos flores-
tanos e  benefícios à população 
ribeirinha. As águas do Projeto 
de Integração do Rio São Fran-
cisco chegaram ao reservatório 
Muquém em fevereiro deste ano. 
O reservatório é vizinho ao Dis-
trito da Maravilha, no município 
de Custódia, e ai reduzir  os efei-
tos da pior seca dos anos no Nor-
deste brasileiro. Com a abertura 
das comportas, cerca de 30 mil 
pessoas serão beneficiadas. 

Grupo lançou uma campanha de doação de alimentos e materiais de construção Ministro Hélder Barbalho participará do evento no Sertão

Ed Ferreira/MI
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Especialista alerta sobre os 
perigos do Câncer de Próstata

Neste mês de novembro 
as atenções são voltadas ao 
combate do câncer de prós-
tata, responsável pelo se-
gundo maior índice de mor-
talidade masculina, ficando 
atrás apenas do câncer de 
pulmão, segundo o urolo-
gista de Petrolina, Josivam 
Amorim. Nas fases iniciais, 
os sintomas são imperceptí-
veis, mas, apesar disso, o tu-
mor cresce e pode provocar 
sangramentos, obstrução do 
jato urinário e dor pélvica. 
Segundo o especialista, em 
todo o Brasil, são aproxima-
damente 60 mil novos casos 
anualmente, entretanto, na 
região do vale do São Fran-
cisco, ainda  não existem 
dados específicos com este 
índice. 

Segundo Josivam, médi-
co que atende Urologia Ge-
ral na Urocenter, localizada 
em Petrolina, no Vale do São 
Francisco, historicamente, o 
homem procura atendimen-
to médico com menor fre-
quência do que as mulheres. 
“Aqui no Sertão mais ainda. 
Entretanto, com a maior di-

Em meio à campanha Novembro Azul, médico de Petrolina explica sintomas e 
tratamento de câncer que é o segundo maior causador de mortes entre homens

vulgação da importância da 
prevenção na saúde, esse 
quadro está mudando. Du-
rante o mês de novembro, 
por exemplo, observamos 
um incremento entre 20 e 
30% da procura por exames 
preventivos”, comenta o uro-
logista. Segundo o especia-
lista, com relação ao câncer 
de próstata, o ideal é não es-
perar os sintomas surgirem 
para procurar ajuda. “Nor-
malmente, quando surgem 
os sintomas, a doença já está 

em estado avançado. Além 
da retenção urinária, pode-
mos citar jato urinário fra-
co, ardor na hora da micção, 
levantar várias vezes à noite 
para urinar e urina com san-
gue são alguns dos sintomas 
mais frequentes”, explica 
Josivam. O público de risco 
da doença está relacionado 
à idade, quanto mais idoso, 
maior a chance de desenvol-
ver o Câncer de Próstata. “A 
Sociedade Brasileira de Uro-
logia recomenda que todos 
os homens com mais de 50 
anos devem fazer esse exame 
anualmente. Caso o paciente 
tenha histórico familiar, de-
vemos começar mais cedo, 
por volta dos 40 a 45anos”, 
alerta o urologista. Com o 
diagnóstico feito, os espe-
cialistas classificam a fase 
da doença (inicial, interme-
diária ou avançada) e tra-
çam a melhor estratégia de 
tratamento. “Basicamente 
podemos lançar mão de ci-
rurgia, radioterapia, hormo-
nioterapia e quimioterapia. 
Para pacientes com diagnos-
tico precoce as chances de 
cura são maiores que 90%, 
por isso a importância dos 
exames preventivos”, Alerta 
Amorim. 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

SaúdE

Sertão Esportivo

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

Que o brasileiro é um povo muito criativo, disso nin-
guém duvida. Mas será que dá para melhorar o sinal wi-fi 
através de uma gambiarra usando alumínio? A reposta é 
sim. Um estudo realizado numa Universidade nos Estados 
Unidos comprovou a eficiência do alumínio para aumentar 
o alcance do sinal wi-fi. O mesmo estudo mostrou também 
que além de aumentar o sinal, o alumínio deu mais estabi-
lidade à rede. 

A pesquisa foi inspirada em nada menos que as gam-
biarras postadas pelos internautas utilizando latinhas de 
refrigerantes, papel alumínio, entre outros objetos. 

Como isso é possível?
A explicação é bem simples. A antena de um roteador 

wi-fi emite sinal em 360 graus, ou seja, o sinal vai para to-
dos os lados. Quando usamos a “gambiarra” do alumínio, 
utilizando uma latinha de refrigerante cortada, por exem-
plo, podemos direcionar o sinal wi-fi em uma determinada 
direção e isso fará com que a potência do mesmo aumente 
através do foco de sinal.

Para exemplificarmos de forma simples, imagine uma 
residência em que o roteador wi-fi fica no último cômodo 
da casa e o sinal chega muito fraco no primeiro cômodo. 
Neste caso, basta colocar a gambiarra (latinha de alumínio) 
direcionando o sinal wi-fi e forçando o seu foco, neste caso, 
pra frente da casa. 

Veja a foto e resolva o seu problema de sinal wi-fi fraco 
sem gastar nada. Não fica bonito, mas resolve. 

Melhore sinal fraco de Wi-Fi com 
uma “gambiarra”
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Especialista afirma que em novembro a procura cresce em torno de 30%

Câncer de Próstata se desenvolve silenciosamente, alerta especialista

Arquivo pessoal
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IF-Sertão Petrolina recebe 
professores de Moçambique
A ideia do programa trazer pessoas que possam ser multiplicadoras dos conhe-
cimentos adquiridos na região sertaneja e compartilhados em países africanos

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

Durante um mês, a Zona 
Rural de Petrolina será o do-
micílio de um grupo de qua-
tro professores de Moçambi-
que, país africano, que vie-
ram à Pernambuco em meio 
ao programa de Formação de 
Professores Moçambicanos 
em Ciências Agrárias. Eles 
permanecerão na região do 
IF Sertão-PE campus Petroli-
na Zona Rural até dezembro, 
com objetivo de multiplicar 
conhecimentos e buscar o 
aprimoramento  de realida-
des. Hélder Matavel, Osvaldo 
Matambo, Leonel Manhique 
e Celeste Jordão chegaram 
no dia 06 deste mês e recebe-
ram as boas-vindas durante 
um evento realizado no audi-
tório do campus. 

Na ocasião, a reitora Le-
opoldina Veras destacou a 
vontade demonstrada pelos 
servidores do instituto em 
compartilhar o conhecimen-
to. “A ideia do programa é 
que venham pessoas que pos-
sam ser multiplicadoras dos 
conhecimentos aqui adquiri-
dos. Nossa expectativa é que 
a vinda de vocês seja o canal 
para que outros possam vir,  
como também nós possamos 
levar os nossos professores 
para fazer uma capacitação 
lá, atender o maior número 
de profissionais da área e po-
der contribuir com o avanço 
do nosso país irmão. Tenho 
a certeza de que vocês vão 
receber uma capacitação de 
excelência”, frisou. 

De acordo com a insti-
tuição, ao longo de um mês, 
os quatro professores terão 
acesso a práticas de manejo 
de solos, irrigação, drenagem, 
climatologia, extensão rural 
e cooperativismo, fitos sani-
dade e pós-colheita, além de 
agroindústria. “É com enor-
me expectativa que estamos 

Educação

em uma região semiárida. 
Temos condições climáticas 
idênticas, somos um país tro-
pical também, mas estamos a 
enfrentar um período de es-
tiagem, de seca, que tem nos 
assustado e que muitas vezes 
não temos conseguido ultra-
passar”, comentou Hélder 
Matavel, engenheiro agrô-
nomo e técnico dos Serviços 
de Programas para o Desen-
volvimento Comunitário. “A 
partir do momento que esta-
mos aqui vamos poder voltar 
e contribuir temos e aprovei-
tar o potencial do solo, de ir-
rigação desta região para en-
frentar problemas idênticos 
em nosso país. Nosso contato 
é com estudantes que voltam 

para suas casas e vão replicar 
aqueles ensinamentos que 
nós vamos a ter aqui”, acres-
centou o engenheiro agrôno-
mo moçambicano. Segundo 
o IF Sertão-PE, ao todo, 30 
professores moçambicanos 
estão no Brasil desde setem-
bro deste ano, onde parti-
cipam de capacitações em 
instituições federais de dife-
rentes estados. O programa 
é realizado através de acordo 
entre o  Conselho Nacional 
das Instituições da Rede Fe-
deral de Educação Profissio-
nal, Científica e Tecnológica 
(Conif) e o governo de Mo-
çambique, por meio da Auto-
ridade Nacional de Educação 
Profissional (Anep). 
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CAAPE promove ações de 
conscientização no Novembro Azul

Sai o Outubro Rosa e entra o Novembro Azul, mas a 
preocupação da CAAPE com a saúde das advogadas e ad-
vogados pernambucanos continua. “Depois do sucesso 
do Outubro Rosa, a CAAPE/OAB promove a campanha 
Novembro Azul, de combate e prevenção do câncer de 
próstata, em parceria com a Comissão de Direito e Saúde 
da OAB-PE”, explica o presidente da CAAPE, o advogado 
Bruno Baptista.

Para marcar o período, a entidade vai promover uma 
série de ações, da Capital ao interior do estado, visando 
esclarecer os homens sobre a importância de cuidar da 
saúde. A iniciativa se justifica. Segundo estimativas do 
Instituto Nacional do Câncer (Inca), devem ser registra-
dos, somente este ano, 61,2 mil novos casos de câncer 
de próstata no Brasil. “A prevenção desse tipo de cân-
cer, ainda envolta por muitos preconceitos, é a principal 
forma de se evitar a entrada nas estatísticas de 13 mil 
mortes anuais apenas no Brasil”, alerta Bruno Baptista.

Esse cuidado com a saúde daqueles que fazem a ad-
vocacia em Pernambuco pôde ser vista durante o mês de 
outubro, com as ações promovidas visando orientar as 
advogadas do estado a respeito da importância da pre-
venção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A do-
ença é o câncer mais comum entre as mulheres em todo 
o mundo, respondendo por cerca de 28% dos novos casos 
anuais. Perde apenas para o câncer de pele não melano-
ma.

Durante o Outubro Rosa, a CAAPE disponibilizou 
um mamógrafo móvel para que as advogadas pudessem 
cuidar da saúde, visto que a mamografia é o principal 
exame para detectar o câncer de mama. A iniciativa teve 
parceria com a Comissão da Mulher Advogada (CMA) da 
OAB-PE. Foram realizadas ainda ações de conscientiza-
ção a respeito da doença e promovido passeios ciclísticos 
tendo o Outubro Rosa como tema.

O movimento Outubro Rosa surgiu na década de 1990 
com o objetivo de estimular a participação da população 
no controle do câncer de mama. A proposta da campa-
nha é compartilhar informações a respeito da doença, de 
modo a contribuir para a redução da mortalidade. Já o 
Novembro Azul, comemorado inicialmente na Austrália, 
em 2003, tem como objetivo promover a conscientização 
do público masculino de todo o mundo sobre o câncer de 
próstata.

Moçambicanos passarão um mês no campus Petrolina Zona Rural 

Hélder Matavel comentou sobre a expectativa em participar do programa
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cultura

Museu Zé Dantas é inaugurado e 
enriquece a cultura em Carnaíba

Turismo do Sertão pernambucano ganha reforço

A Festa de Zé Dantas contou com oficinas de música, poesia e literatura de cor-
del, além de danças populares, violeiros, mesa de glosa, futebol e forronatas

No município de Carnaí-
ba, no Sertão do Pajeú, foi co-
memorada a Festa de Zé Dan-
tas, que chegou a 25ª edição 
neste ano. O compositor e po-
eta, especialmente conhecido 

pelas músicas gravadas com 
o mestre Luiz Gonzaga, é ho-
menageado desde 1993 e tem 
sua obra reverenciada pela 
população da região. Entre 
as mais famosas, as compo-
sições ‘Vem Morena’, a ‘Vol-
ta da Asa Branca’ e ‘Acauã’. 

Zé Dantas faleceu em março 
de 1962. Encerrado no dia 
04 deste mês, a Festa de Zé 
Dantas contou com oficinas 
de música, poesia e literatu-
ra de cordel, além de danças 
populares, violeiros, mesa 
de glosa, futebol e forrona-
tas. Em meio a dificuldades 
financeiras enfrentadas por 
diversos municípios do Esta-
do, o Governo de Pernambu-
co, através da Fundação do 
Patrimônio Histórico e Artís-
tico de Pernambuco (Fundar-
pe) e da Empresa de Turismo 
Pernambucano (Empetur), 
custeou 50% das despesas do 
evento.  “Zé Dantas foi um 
artista que soube expressar 
na sua música, na sua letra, 
na sua poesia, esperança”, 
destacou o governador Paulo 
Câmara, presente no encer-
ramento do evento. “O povo 
de Carnaíba é grato pelo tra-
balho que vem sendo feito 
em parceria com o Governo 
do Estado. 

Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

Em visita  a região do Pa-
jeú, o governador Paulo Câ-
mara inaugurou, no dia 04 
deste mês, dois importantes 
equipamentos turísticos e 
culturais: o Museu Zé Dan-
tas, em Carnaíba e a escada-
ria de acesso dos romeiros ao 
Cristo Redentor, que conta 
com 350 metros de altura, no 
município de Solidão. Jun-
tas, as obras receberam um 
aporte de R$ 920 mil. A ini-
ciativa tem objetivo de pre-
servar a história, a cultura e 
a religião da região. 

“Essa escadaria já atraiu 
milhares de pessoas no mês 
de outubro, mas o Estado 
precisava finalizar essa obra 
para oferecer uma infraestru-
tura  mais adequada aos fieis. 

Hoje também inauguramos 
o museu Zé Dantas, que ho-
menageia uma figura impor-
tante não só para o povo de 
Carnaíba, Pernambuco, mas 
para todo o Brasil”, pontuou 

Câmara. “Esta obra irá trazer 
desenvolvimento para o nos-
so município e é isto que nós 
precisamos”, avaliou o pre-
feito de Solidão, Djalma da 
Padaria. 

Continuando a nossa jornada pelas belas praias do nos-
so litoral que sempre fazem do nosso caloroso verão uma 
época perfeita e agradável de aproveitar cada uma delas, 
vamos desvendar a tranquilidade e diversidade de Maria 
Farinha, praia que fica localizada no município de Paulista 
e a cerca de 30 km do Recife.

A praia é tranquila e muito agradável que conta com 
águas claras e calmas, ótimas para a diversão da criançada, 
e devido a toda essa calmaria, a região é bastante utiliza-
da para se fazer esportes náuticos como windsurf, caiaque, 
mergulho e jet-ski. A Praia de Maria Farinha tem quatro 
quilômetros de extensão, sendo contornada por uma bela 
vegetação rasteira, altos coqueirais e muito mangue. Além 
disso, a região conta com um discreto encontro com o Rio 
Timbó, proporcionando passeio de barcos. Na maré baixa 
esses passeios levam os turistas nas caravelas, pequenos 
bancos de areia e cascalho que formam piscinas naturais 
cheias de peixes coloridos. O turista além de se deliciar com 
todos esses atrativos naturais, conta com diversos locais de 
hospedagens, barracas e restaurantes que dispõem de uma 
riquíssima culinária com frutos do mar e culinária regional. 

Outra atração divertida e encantadora que fica locali-
zada em Maria Farinha é o Veneza Water Park, um parque 
aquático com 90.000m² de pura diversão. O local dispõe 
de mais de trinta atrações como Toboáguas, piscina com 
ondas artificiais, rio lento, playgrounds infantis, tirolesa e 
muito mais a ser conferido. 

Depois de tantos atrativos, nada melhor do que reservar 
aquele espacinho na agenda de verão para conhecer as ma-
ravilhas dessa parte do nosso litoral. 

Na Rota do Verão – Maria Farinha

Zé Dantas é conhecido pelas músicas gravadas com o mestre Luiz Gonzaga

Paulo Câmara entregou equipamentos turísticos no Sertão

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br
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cultura

3º Encontro de Bois e Ursos da 
Cidade é realizado em Arcoverde

O estado de Pernambuco é 
riquíssimo culturalmente,  suas  
expressões culturais tem en-
dereço certo no estado. Com a 
aproximação do período carna-
valesco elas quase que osmoti-
camente despertam e ganham 
dimensão, levando cores, encan-
to  e beleza  às ruas  de diversos 
municípios. Em Arcoverde (PE), 
município distante 262 km da 
capital, não poderia ser dife-
rente. Aqui, a Cultura dos Bois, 
uma das expressões tradicionais 
da cultura local, além do samba 

de coco, é claro, ganham as ruas 
no período do Carnaval e seus 
ritmos característicos, tomam 
conta da cidade, atraindo foliões 
e visitantes de todos os cantos, 
indistintamente, evolvidos por 
seus ritmos, encantos e bele-
za.   Diante da importância de 
se fortalecer essa manifestação, 
a Liga Cultural de Bois e Simi-
lares de Arcoverde (LICBOIS) 
criou o Encontro de Bois e Ur-
sos da Cidade, que chega a 3ª 
edição neste ano. A celebração 
cultural será realizada nos dias 
18 e 19 deste mês, na Estação da 
Cultura.  Nesta edição 2017 do 

A tradição dos Bois e Ursos é uma das expressões mais ricas da cultura local, além do samba de 
coco. Esses ritmos característicos tomam conta da cidade em várias ocasiões do ano

evento, a Liga Cultural promove 
dois dias de ações, sendo o dia 
18 destinado a iniciativas de for-
mação, com oficinas e palestras 
e o  dia seguinte direcionado aos 
desfiles de Bois e Ursos, à partir 
das 15h. Além disso, nesta edi-
ção, a organização do encontro 
homenageia o compositor, ator 
e presidente da LICBOIS, Eve-
raldo Marques. Segundo ele, a 
expectativa é pulsante, já que o 
encontro é uma grande celebra-
ção da cultura, um momento 
de confraternização. De acordo 
com Everaldo, o fluxo de pessoas 
esperado é entre 3 e 5 mil pesso-
as durante os dois dias do encon-
tro. “Normalmente as agremia-
ções se encontravam apenas no 
Carnaval, com a Folia dos Bois. 
Passamos a nos reunir também 
no São João e no Natal. Com a 
criação desse Encontro em no-
vembro, os Bois e Ursos serão 
fortalecidos”, acrescenta o pre-
sidente. “O evento conta com a 
participação de um público di-
versificado, entre jovens, adul-
tos e idosos, e principalmente 
de crianças, que assistem às 
apresentações com muita em-
polgação”, comenta Everaldo. 
O Boi Maracatu, agremiação 
presidida por Everaldo abre a 
programação no dia 19, com a 
performance "Meu Arcoverde", 
uma composição de Everaldo 
Marques com arranjos da or-
questra Boi Maracatu. 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Com objetivo de estimular 
a cultura e o hábito da leitu-
ra, a prefeitura de Triunfo de-
senvolveu, junto com alunos 
da escola pública (EMEPI)  
Manoel Cândido Ferreira, do 
Distrito de Jericó, o projeto 
Cordel na Praça. A iniciativa 
visa sanar de maneira cria-
tiva e lúdica as dificuldades 
apresentadas pelos discentes 
no tocante à  leitura e escrita 
e colaborar com as relações 
de ensino e aprendizagem no 
contexto literário. Além disso, 
também, visa  despertar por 
meio da Literatura de Cordel 
bem como de outros gêneros 
literários.

Segundo a prefeitura, as 
atividades desenvolvidas te-
rão como fundamento os pa-
râmetros curriculares da edu-
cação e toda base educacional 
que subsidia o processo e prá-
tica de leitura e escrita. Além 
de trabalhar o cordel, o projeto 
terá ênfase em todo o mundo 
literário, valorizando os prin-
cípios éticos e morais que co-
laboram para o aprendizado 
significativo do aluno. “Dentro 
dessa dinâmica o projeto fará 

o aluno ler por prazer e não 
por obrigatoriedade. Assim 
colaborará para o avanço nos 
índices de avaliações externas 
pelas quais passa a instituição: 
IDEB, SAEPE, PROVA BRA-
SIL, OLIMPÍADAS, entre ou-
tras”, destaca o prefeito João 
Batista. O primeiro evento do 
projeto ocorreu no dia 26 de 
outubro deste ano e foi apre-
sentado para todas as escolas 
municipais e o público em 
geral. Os alunos e professores 
trabalharam durante dois me-
ses com o projeto. “Como re-
sultado tivemos as manifes-
tações culturais em danças, 
teatro entre outros. Conta-
mos também com os escrito-
res de localidade, ou os poe-
tas: Professor Marcos Antas, 
professor Cláudio Cristian, 
Adelmo Domingos, Doloro-
sa Damasceno entre outros”, 
acrescenta o gestor munici-
pal. O ponto alto do projeto 
ocorreu no dia seguinte, no 
pátio da escola, com apresen-
tações culturais e declamação 
de cordéis. A expectativa da 
gestão é promover mais ini-
ciativas como esta.

Projeto Cordel na Praça 
estimula leitura em Triunfo

Bois

Boi Maracatu (Arcoverde) 

Boi Estrelinha (Tacaimbó)

Boi Misterioso (Arcoverde)

Boi Cafuné (Arcoverde)

Boi Boiola (Arcoverde)

Boi Maluco (Arcoverde)

Boi Milagroso (Arcoverde)

Boi Fantástico (Arcoverde)

Boi Arco de Ouro (Arcoverde)

Boi Ta Ta Ta (Recife)

Ursos

Urso da Peleja (Arcoverde) 

Urso da Bagunça (Arcoverde) 

Urso da Cara Preta 
(Arcoverde) 

Boi Faceiro (Recife)

Boi Estrela Solar (Arcoverde)

Boi Arcoverde (Arcoverde)

Boi Dourado (Arcoverde)

Boi Valente (Arcoverde)

Boi Alegria (Arcoverde)

Boi Bola de Fogo (Arcoverde)

Boi Estrela Maluquinha 
(Arcoverde)

Boi Maracatu (Arcoverde)

Urso Catatau (Arcoverde) 

La Ursa Rosinha (Arcoverde) 

Urso Atrevido (Arcoverde) 

Urso Vira Mundo (Tacaimbó) 

Urso Pé de Lã (Arcoverde)
Projeto quer despertar o interesse em gêneros literários

Liga Cultural de Bois e Similares de Arcoverde criou evento com objetivo de fortalecer as tradições
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