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Talento e sonhos em torno do atletismo

Henrique Pereira, jovem natural de Petrolina, se destacou com medalha de ouro na sua primeira 
participação nos Jogos Escolares da Juventude, realizado em Brasília. O estudante sertanejo foi 
campeão no octatlo do atletismo, sendo considerado o atleta mais completo da competição. Dono 
de um grande talento e de muitos sonhos, Henrique se dedica à dura rotina de treinos, buscando 
ainda patrocínios para conquistar seus objetivos. Esportes> Pág 14
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Policial arcoverdense receberá trei-
namento de segurança nipônico. Ao 
todo, são quinze representantes da Po-
lícia Militar brasileira no Japão. 

Inspirações no semiárido pernambucano tradu-
zem elegância e modernidade. Plantas como o 
Cacto, tecidos como a Chita, e outros elementos 
conferem beleza  à qualquer ambiente. 

Prefeitos pernambucanos buscaram libe-
ração de recursos federais e conquistaram 
fôlego de R$ 96 milhões para fim do ano.

Parecer do deputado Danilo Cabral sobre 
proposta de referendopara foi aprovado 
em votação simbólica, mas precisa ser
aprovado pelo Plenário da Casa.

Divulgação

Tendência

Semiárido > Pág. 12

Governo de Pernambuco lança edital 
2018 do Programa Ganhe o Mundo, tra-
zendo mais vagas e novidades.
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

O Sertão pernam-
bucano se projeta no 

cenário regional e na-
cional, com o desempenho 
de alunos que participam dos 
programas e certames escola-
res,  da região. Trazemos como 
exemplo, o jovem Henrique 
Pereira, estudante da Escola 
Poeta Carlos Drumond de An-
drade, de Petrolina (PE), ele foi 
à Brasilia (DF), participar dos 
Jogos Escolares da Juventude, 
no último dia 18/11, e foi desta-
que, conquistando o primeiro 
lugar na disputa e ganhando  
a primeira medalha de ouro 
de Pernambuco em um certa-
me de caráter nacional. Outro 
grande exemplo na área de 
educação é do estudante Jú-
lio César Amorim, estudante 
da zona rural de Petrolina, 
ele participou da Olímpiada 
Brasileira de Matemática, jun-
tamente com mais de 18 mi-
lhões de alunos de municípios 
de todo o Brasil, se sagrando 
campeão e conquistando  pela 
terceira vez, uma medalha de 
ouro  na Olimpíada Brasileira 
de Matemática (OBM). Esses 
são exemplos que dignifica à 
todos. UM convênio realizado 
entre a Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (SENASP) 
e a Agência de Cooperação In-
ternacional do Japão (JICA), 
defere o  major da Polícia Mi-
litar de Pernambuco, José Alex 
Bezerra, para participar do 
curso Koban no Japão, ele é o 
único pernambucano na dele-
gação, natural de Arcoverde, 
no Sertão do Estado. O mu-
nicípio de Floresta, no Sertão 
de Itaparica,  tem as obras de 
acesso ao município iniciadas, 
essa é uma reivindicação  dos 
florestanos, que agora come-
ça a se concretizar. As obras 
foram iniciadas no último dia 
25/11 e tem seu  término pre-
visto para o final de dezembro 
deste ano.  Ainda em Floresta, 
a abertura da Barragem do re-
servatório  Muquém no últi-
mo dia 17/11, vem acalentar o 
ânimo da população que verá 
atendida uma reivindicação 
de mais de 15 anos de espera. 
Você é nosso convidado, entre! 
Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS PIRATARIA & CIA. LTDA

A antiga expres-
são “Este não é 

um país sério”, 
referindo-se ao 

Brasil e atribuída 
ao Presidente da França, Char-
les De Gaulle – líder político 
dominante durante e depois da 
Segunda Guerra Mundial – in-
siste em ser verdade e alcança 
todos os setores empresarias 
e os da sociedade. Vai desde a 
madame que estaciona em fila 
dupla para buscar a filhota na 
escola, até os comerciantes que 
exibem, ostensivamente, em 
suas vitrines, o preço escon-
dido por “nove virgula nove-
centos e noventa e nove”, sem 
considerar que a nossa moeda 

só alcança a casa das dezenas. 
Vejam uma análise feita por 
jornalista especializado contra 
os postos de combustíveis: “O 
valor atingiu uma média de R$ 
3,966 por litro, contra R$ 3,938 
na semana anterior”. E se for-
mos analisar os vendedores de 
produtos pirateados, a coisa 
atinge a estratosfera. Exemplo: 
Um amigo emprestou-me um 
desses filmes piratas em DVD, 
vendido às centenas nas esqui-
nas das nossas cidades. Embora 
não os compre, tive curiosida-
de de ver a qualidade. E seria 
hilário, se não fosse trágico, 
pois a gravação pirata começa 
expondo a rigorosa, mas ino-
perante advertência: “É crime 

reproduzir, comercializar, exibir 
comercialmente este vídeo, etc., 
etc. etc.”. Seja por descaramen-
to ou desleixo, o certo é que a 
impunidade generalizada, em 
nosso Brasil varonil, faz com que 
o pirata nem se preocupe em 
esconder a denúncia do seu pró-
prio crime. Consideremos tam-
bém os empresários produtores 
de DVD, CDs, Pen Drive, etc. 
que cobram preços exorbitantes 
no comércio formalizado, mas 
pagam mal aos artistas, promo-
vendo e incentivando a pirataria. 
Para esclarecer tudo isso basta 
acessar a Wikipédia para com-
provar que “A pirataria moderna 
é o desrespeito aos contratos e 
convenções internacionais com 

cópia, venda ou distribuição 
de material sem o pagamento 
dos direitos autorais, de mar-
ca e ainda de propriedade”. 
Ora, isso ninguém respeita, 
infelizmente. Os governantes, 
por sua vez, cobram impostos 
insuportáveis, declarados ou 
embutidos nos preços finais 
pagos pelos consumidores, 
tudo levando ao incentivo do 
comportamento desleixado e 
deseducado de toda a popula-
ção. E, assim sendo, lancemos 
o Capitão Gancho para Presi-
dente do Brasil. E estaremos 
conversados.
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são impressos com a tinta Agri-Web™, produzida 
pelo Flint Group com matérias-primas renováveis, 
biodegradáveis e que emitem menos compostos 
orgânicos voláteis (VOC) na atmosfera.
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Como faz tradicional-
mente, Garanhuns  lançou 
uma nova identidade para 
sua famosa celebração na-
talina, com o nome “A Ma-
gia do Natal”. O município, 
localizado no Agreste per-
nambucano está pronto para 
receber visitantes em seus 
10 polos culturais distribu-

Entre os dias 04 e 05 de de-
zembro, o Instituto Federal do 
Sertão (IF-Sertão PE)  Campus 
Serra Talhada, estará oferecen-
do  um curso rápido e gratuito 
com objetivo de  auxiliar quem 
deseja abrir o próprio negócio. O 
curso de extensão livre “Modelo 
de Negócio Canvas” será reali-
zado das 19h às 22h e será mi-
nistrado pela professora Thaís 

Entre 4 e 6 de dezembro, a 
Universidade Federal do Vale do 
São Francisco (Univasf), promo-
verá  oferta do exame TOEFL-
-ITP, teste de proficiência em 
inglês, que tem como objetivo, 
diagnosticar o nível de conheci-
mento do idioma. A prova será 
gratuita e direcionada para dis-
centes e servidores da Univasf. 
São ofertadas 100 vagas, que 

O Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia de 
Pernambuco (IFPE) realizará 
no próximo  dia 10 de dezem-
bro, vestibular ofertando mais 
de 4 mil vagas. Os cerca de 
30 mil estudantes que estão 
concorrendo às vagas,  já po-
dem acessar seus cartões de 
inscrição no site da Comissão 

ídos pela cidade,  Com uma 
decoração toda especial no 
pórtico de entrada da cida-
de, no belo Relógio das Flo-
res, na Fonte Luminosa. O 
evento segue até o  dia 23 de 
dezembro, O Papai Noel tem 
desfiles todos os sábados e 
domingos, sempre às 18h, na 
Avenida Santo Antônio. 

Lopes. Os interessados poderão 
fazer sua inscrição até o dia 04, 
pouco antes de iniciar a aula. 
Para isso,  deverão preencher  a 
ficha de inscrição disponível no 
site http://www.ifsertao-pe.edu.
br e anexar a xerox do CPF, RG 
ou CNH e comprovante de resi-
dência. Os participantes do  cur-
so terão direito à certificado com 
carga horária de 6 horas. 

serão divididas nos dois dias de 
prova. As inscrições podem ser 
feitas no site http://isfaluno.mec.
gov.br  até três dias antes da re-
alização do teste. Podem fazer o 
TOEFL-ITP estudantes de gra-
duação e pós-graduação regular-
mente matriculados em cursos 
presenciais e a distância da Uni-
vasf e servidores com Siape ativo 
há no mínimo seis meses.

de Vestibulares e Concur-
sos (Cvest). Ao todo, são 65 
cursos técnicos e superiores, 
distribuídos em 16 campi em 
todo Estado. Entre os municí-
pios,  Abreu e Lima, Afogados 
da Ingazeira, Barreiros, Belo 
Jardim, Cabo de Santo Agos-
tinho, Caruaru, Garanhuns, 
Igarassu e Ipojuca.

Garanhuns
A Magia do Natal

Serra Talhada
IF-Sertão (PE)  Oferece curso gratuito

Conhecimento do idioma
 Univasf  promove oferta do exame TOEFL-ITP

Cursos Técnicos
IFPE realiza vestibular 

José Artur Paes
jartur1205@gmail.com
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Política

Proposta de privatização da 
CHESF é centro de discussões

Educação Legislativa

Em Brasília Danilo Cabral idealizou a proposta que prevê um refe-
rendo para o caso da aprovação da venda da Eletrobrás

O impacto da proposta de 
privatização da Companhia Hi-
dro Elétrica do São Francisco 
(Chesf), elaborada pelo Governo 
Federal,  para o Brasil e, sobre-
tudo, para o Nordeste, é o centro 
das discussões no âmbito Fede-
ral e Estadual. Durante evento 
do Partido Socialista Brasileiro, 
no dia 27 de novembro, no Re-
cife, os deputados Lucas Ramos 
e Danilo Cabral, presidentes 
das Frentes Parlamentares em 
Defesa da Chesf na Alepe e na 
Câmara dos Deputados, respec-
tivamente, debateram sobre o 
tema. Em Brasília, Cabral ide-
alizou a proposta que prevê um 
referendo para o caso da aprova-
ção da venda da Eletrobrás. No 
plano estadual, Ramos defende 

que a Companhia não pode ser 
colocada na prateleira por R$ 12 
bi “para cobrir um rombo da má 
administração e incompetên-
cia”. Na opinião de Danilo Ca-
bral, o impacto da privatização 
da Eletrobrás na vida das pes-
soas, como o aumento da conta 
de energia, justifica a defesa para 
que a sociedade seja ouvida no 
processo. “Por isso, a privatização 
da Eletrobrás, de suas subsidiá-
rias e controladas, deve ser obri-
gatoriamente submetida à con-
sulta popular, para ratificação ou 
rejeição, pela população dos esta-
dos abrangidos pelas atividades 
de geração, transmissão e distri-
buição de energia elétrica exerci-
da pelas empresas do sistema elé-
trico brasileiro”, explicou Danilo. 
De acordo com o parlamentar, a 

Eletrobrás tem investimentos de 
quase R$ 400 bilhões, enquan-
to a sua venda está estimada em 
R$ 12 bilhões. “Estamos falando 
do patrimônio do povo brasilei-
ro, que foi construído durante 
anos e anos, fruto do esforço da 
sociedade brasileira. A raiz do 
problema não está nesse pro-
cesso. O que o Brasil paga de 
juros da dívida pública é muito 
alto. O PSB defende que seja 
feito processo de auditoria da 
dívida pública”, pontuou o Da-
nilo. A companhia, que abran-

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

ge 18% do território brasileiro, 
atendendo cerca de 54 milhões 
de habitantes, atualmente, aten-
de 10% da capacidade de energia 
instalada no País. Na mesma li-
nha, o deputado estadual Lucas 
Ramos frisou que durante as ati-
vidades realizada pela Frente es-
tadual,  não houve, em nenhum 
momento, a defesa da privatiza-
ção por parte do Governo Fede-
ral. “Fomos a vários estados e não 
vimos sequer um representante 
do governo federal dizer porque é 
bom privatizar”, declarou. 
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A Assembleia Legislativa 
de Pernambuco promove, nos 
dias 05 e 06 de dezembro, o 
6º Seminário de Educação do 
Poder Legislativo de Pernam-
buco. A iniciativa, promovida 
pela Comissão de Educação e 
Cultura, discutirá temáticas 
educacionais e a influência 
Revolução Pernambucana de 
1817. No dia 5 de dezembro, 
após a mesa de abertura, que 
começará às 9h, a primeira 
palestra será sobre o "Signi-
ficado da Revolução Pernam-
bucana de 1817", com o escri-
tor Paulo Santos de Oliveira. 
A palestra e os debates ocor-
rerão entre as 10h e 12h. Na 
manhã do dia 6, o professor 
da UFPE, Flávio Brayner, dis-
cutirá "Educação e Democra-
cia". À tarde, ocorrerá o painel 
"Base Nacional Curricular: 
mudanças e perspectivas". As 
inscrições são gratuitas e po-
derão ser feitas até o dia 5 de 
dezembro. Mais informações 
nos telefones (81) 3183.2407 
e 3183.2469. 

Lucas Ramos: “Companhia não pode ser colocada na prateleira por R$ 12 bi”
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emergencial de R$ 2 bilhões
Simone Paim passa a 
presidir a STTAR

Reivindicando recursos de R$ 4 bilhões prefeitos de todo país acaba-
ram conquistando apoio emergencial no valor de R$ 2 bilhões

A Mobilização Nacional Mu-
nicipalista realizada em Brasí-
lia, no dia 22 de novembro, sur-
tiu efeito para os mais de dois 
mil prefeitos que participaram 
do ato. Reivindicando recursos 
de R$ 4 bilhões para ajudar no 
fechamento das contas de fim 
de ano, acabaram conquistando 
apoio emergencial no valor de 
R$ 2 bilhões. Os municípios per-
nambucanos, que pleiteavam, 
juntos, RS 196 milhões, volta-
ram para casa com a quantia de 
R$ 98 bilhões. A boa notícia foi 
dada após reunião do presidente 
da Confederação Nacional Mu-
nicipalista, Paulo Ziulkoski, com 
o presidente Michel Temer. 

Para o prefeito de Afogados 

da Ingazeira e também presi-
dente da Associação Municipa-
lista de Pernambuco (AMUPE), 
José Patriota, a quantia garan-
tida pelo Governo Federal não 
resolve os problemas dos mu-
nicípios, mas ajuda a enfrentar 
o período de crise. De acordo 
com Patriota, o aporte vai ajudar 
com a folha de pagamentos do 
mês de dezembro, além do 13º 
salário dos servidores. “De ma-
neira geral, já é um alívio”, afir-
ma. Outros gestores municipais 
pernambucanos também consi-
deraram o aporte bem vindo, já 
que algumas prefeituras preci-
saram iniciar cortes no quadro 
de pessoal. Reduções que, neste 
ano, chegaram a cinco mil de-
missões em todo Estado, segun-
do a Amupe. “Acho que foi uma 

grande conquista. Não estáva-
mos nem esperando esses 50%. 
Tudo que chegar vem pra bene-
ficiar as gestões. E  Arcoverde 
não é diferente do restante dos 
municípios pernambucanos. 
Essa foi mais uma conquista 
dos prefeitos juntamente  com 
a Amupe, com o Patriota. Ad-
miro muito a força dele. A co-
ragem de organizar junto com 
a CNM todo esse processo. 
Agradecemos a Deus pela con-

Ana Luiza Melo
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quista. Muitos prefeitos já esta-
vam sem esperança nenhuma. 
Recebendo essa ajuda já vem a 
contribuir para dar um fôlego. 
Vai chegar em boa hora”, des-
taca Madalena Brito. A prefeita 
ainda pontua uma característi-
ca importante que os gestores 
precisam ter diante da crise. 
“Acredito muito, sou muito 
otimista. Dias melhores virão 
Junto com a força do povo e 
dos prefeitos”, finaliza. 

No dia 27 deste mês, tomará 
posse a primeira mulher elei-
ta para presidir o Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
Assalariados Rurais de Petrolina 
(STTAR), Simone Paim. Este é 
o maior sindicato de assalaria-
dos de Pernambuco, o terceiro 
no Nordeste e o quinto no País, 
com mais de 30 mil sindicaliza-
dos. Simone venceu o pleito pela 
Chapa 2 no dia 21 de novembro. 
A presidente já iniciou a transição 
na entidade que tem como atual 
presidente, o sindicalista Fran-
cisco Pascoal (Chicou). “Nossa 
missão será atuar sempre unida 
com os trabalhadores assala-
riados. Nossa diretoria recebeu 
esse respaldo da classe e vamos 
comandar o STTAR juntos”, de-
clarou Simone. Como diretora 
atual de assalariados, Simone 
Paim tem uma missão já ba-
tendo à porta que é o início 
da convenção coletiva dos 
trabalhadores assalariados 
rurais 2017-2018.

Política

Prefeitos, que estavam sem esperanças, ficaram surpresos com a liberação
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Lojistas se mobilizam e esperam 
superar o volume de vendas natalinas

Polo de Confecções ganha 
reforço na segurança

Estimativa da movimentação no comércio de Petrolina, por exemplo, neste período é de 
R$ 100 milhões. Em Arcoverde, lojistas projetam crescimento das vendas em torno de 10%

Em todo o Estado, lojistas 
se preparam com antecedência 
para o Natal, uma das épocas 
mais aguardadas pelo comércio. 
No Sertão pernambucano, esta 
tradição não poderia ser dife-
rente. Em Petrolina, por exem-
plo, as vendas natalinas tiveram 
início em outubro. A perspectiva 
é de que a movimentação no co-
mércio do município neste perí-
odo, supere os  R$ 100 milhões, 
em negócios. 

De acordo com o presidente 
do Sindicato do Comércio Va-
rejista de Petrolina (Sindilojas), 
Joaquim de Castro. A tendência 
é de fechar o ano com um volu-
me de vendas superior 5% do  
mesmo período do ano passa-
do. "Além disso, a economia do 
país já sinaliza uma recuperação. 

Isso deve se refletir no ânimo do 
consumidor”, avalia Castro. Pe-
trolina tem a previsão que haja 
um incremento  de 700 novos 
empregos diretos, nessa época 
do ano. Em Arcoverde, o mer-
cado também está com boas ex-
pectativas de vendas, de acordo 
com a presidente da Associação 

Economia

O Polo de Confecções do 
Agreste de Pernambuco, que 
se destaca como segundo 
maior do Brasil, recebendo 
mais de cem mil compradores 
por semana, passou a receber 
um reforço na segurança. A 
Operação Têxtil, lançada pelo 
Governo de Pernambuco no 
dia 20 de novembro, faz parte 
de um conjunto de ações  que 
serão desempenhadas pela 
Polícia Civil, Polícia Militar 
e Corpo de Bombeiros das 
cidades de Santa Cruz do Ca-
pibaribe, Toritama e Caruaru, 
que visa fortalecer as ações 
de combate à criminalidade, 
especialmente contra crimes 
ao patrimônio. Determinada 
pelo governador Paulo Câma-
ra (PSB), após articulação do 
deputado estadual Diogo Mo-
raes (PSB) com integrantes 
das associações comerciais, a 
Operação Têxtil ocorre no pe-

Comercial de Arcoverde (ACA), 
Rejane Maciel. “ Esperamos um   
crescimento de 10% com relação a 
2016, quando estávamos no auge 
da crise. Também temos a expec-
tativa da geração de empregos 
temporários e até perspectiva de 
contratos fixos para 2018”, decla-
ra a presidente da entidade. 

ríodo em que o Polo de Con-
fecções do Agreste recebe o 
seu maior fluxo do ano.

 Segundo o parlamen-
tar, um requerimento de sua 
autoria solicita ainda ao go-
verno estadual a inclusão da 
Operação Têxtil no calendá-
rio do Estado, como o Galo 
da Madrugada e o São João 
de Caruaru. Além das delega-
cias móveis implantadas nos 
três municípios, a ação conta 
ainda com reforço na atua-
ção do 24º e do 4º Batalhão 
da Polícia Militar, efetivos 
da Rocam, Rádio Patrulha e 
Unidade Choque do Batalhão 
Integrado Especializado de 
Policiamento (Biesp) partici-
pando das ações integradas 
no Polo de Confecções, além 
de uma aeronave do Grupo 
Tático Aéreo (GTA), que foi 
destacada com exclusividade 
para o Agreste. 
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Lojistas preveem aumentos entra 5 e 10% nas vendas deste ano
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Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídicaAssociação Comercial de Arcoverde 
realiza 54ª festa do Comércio

O município de Arcover-
de realizará entre os dias 23 
a 30 deste mês, a 54ª Festa 
do Comércio. O evento foi 
criado em 1963 com objeti-
vo de resgatar a história do 
povo sertanejo, preservando 
sua história, cultura e tradi-
ções e valorizar  a produção 
artística e cultural local. A 
Festa, é realizada anualmen-
te pela Associação Comercial 
de Arcoverde ( ACA), em uma 
parceria com a Prefeitura do 
município. Nesta edição, a 
programação contará com 
shows de artistas locais e re-
gionais, Show de Calouros, 
além do 3º Festival da Can-
ção Popular de Arcoverde. 
A entrada é gratuita.  Nesta 
edição, a programação con-
tará com shows de artistas 
locais e regionais, Show de Ca-
louros, além do 3º Festival da 
Canção Popular de Arcoverde. 
.De acordo com Rejane Maciel, 
presidente da ACA, nesta 54ª 
Festa do Comércio, a pretensão 
da organização é de incluir a 

participação de artistas locais e 
regionais. “Para isso, estamos, 
juntamente com a Secretaria 
Municipal de Turismo e Even-
tos, tentando firmar parcerias 
que viabilizem a inclusão des-
se nicho, que teria a missão de 
fechar as noitadas, logo após o 
Show de Calouros e as elimi-
natórias do Festival da Canção 
Popular”, explicou. A festa  terá 
início todos os dias a partir das 
21h, na Praça Winston Siqueira 

e no Largo do Centro Comer-
cial de Arcoverde (CECORA). 
As eliminatórias da terceira 
edição do Festival da Canção 
Popular de Arcoverde, inserido 
na programação da Festa do 
Comércio, serão realizadas to-
dos os dias do evento, sempre a 
partir das 21h. As dez músicas 
classificadas serão conhecidas 
no dia 30, bem como a soleni-
dade de premiação das cinco 
primeiras colocadas.

Nesta edição, a programação do evento contará com shows de artistas locais e 
regionais, Show de Calouros, além do 3º Festival da Canção Popular de Arcoverde

Economia

Muitas discussões têm sido travadas derredor do grande nú-
mero de empresas brasileiras que atualmente se viram premidas 
a buscar no Poder Judiciário o seu equilíbrio econômico-finan-
ceiro, por meio da instauração do procedimento de Recuperação 
Judicial, na busca de evitar a falência e a consequente paralisa-
ção da atividade empresarial.

Alguns credores sustentam que tal ação judicial se serviria 
apenas para “oficializar o calote” dos empresários, mostrando-se 
descontentes principalmente com os vultuosos percentuais de 
deságio das dívidas e ainda com os longos parcelamentos, mui-
tas vezes aprovados neste tipo de procedimento.

Não concordamos com estes posicionamentos.
O intento do legislador foi louvável, trazendo às empresas 

ferramentas jurídicas que possibilitam a recuperação financeira, 
preservando sua manutenção no mercado e, consequentemente, 
os empregos, rendas, impostos, negócios, et cetera, por ela car-
reados.

Obviamente, para que as empresas consigam o fôlego ne-
cessário à sua rearrumação econômica, algumas medidas têm 
de ser adotadas, quando do deferimento inicial da recuperação, 
por exemplo, como a suspensão de toda e qualquer execução ou 
cobrança, inclusive tributária e trabalhista, pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias.

Em relação aos deságios e parcelamentos das dívidas, não 
se pode olvidar que os próprios credores participam ativamen-
te, por meio de assembleia, acerca da pertinência, ou não, de 
cada tópico deste, quando da votação do plano de recuperação 
judicial, não havendo porquê se criticar uma providência previa-
mente aprovada pelos próprios credores.

 O procedimento de Recuperação Judicial é composto por 03 
(três) fases: a postulatória, onde o empresário requer ao Juiz o 
deferimento de sua recuperação judicial, mediante o preenchi-
mento de prévios requisitos; a deliberativa, onde se discutide 
com os credores o plano de pagamento das dívidas existentes; 
e, por fim, a executiva, onde se inicia o cumprimento de todas 
as obrigações assumidas no plano de recuperação judicial apro-
vado.

Face às turbulências do último triênio, sobretudo nas searas 
política e econômica, essa ferramenta legal tem se demonstrado 
muito benéfica para o mercado brasileiro, permitindo a conti-
nuidade do desenvolvimento econômico por meio das empresas 
nacionais.

O Procedimento de Recuperação 
Judicial de Empresas
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Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Para participar do Festival 
da Canção Popular e do Show de 
Calouros, inclusos na programa-
ção da 54ª Festa do Comércio de 
Arcoverde, é necessário acessar 
os regulamentos e se inscrever 
previamente no site da Asso-
ciação Comercial de Arcoverde 
(www.acaonline.com.br). Tam-
bém é possível se inscrever de 
forma presencial, na sede da 
Setur (Esporte Clube Muni-
cipal), até às 13h do dia 11 de 
dezembro. Para se inscrever no 
Show de Calouros, só de forma 
presencial, na sede da ACA ou 
da Setur até às 13h do dia 20 de 
dezembro.

Segundo a ACA, o 3º Fes-
tival da Canção Popular terá a 
curadoria do produtor artístico 

e músico Warley Ramos. Além 
disso, o Show de Calouros, co-
nhecido como Desafio de Can-
tores e Intérpretes de Arcoverde, 
promete repetir o sucesso dos 
anos anteriores e atrair a atenção 
do público. O show  contará com 

as versões adulto e kids, com  eli-
minatórias nos dias 23, 24, 25, 
28 e 29 de dezembro. A grande 
final do concurso está prevista 
para o dia 30, com a entrega dos 
prêmios em dinheiro e troféus 
aos destaques desta edição.

Inscrições para Festival Popular seguem abertas

Rejane busca firmar parcerias que viabilizem a inclusão de atrações locais

Evento promete repetir sucesso de anos anteriores
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Economia

Indústria investe na 
melhoria do meio ambiente
Nova máquina tem a capacidade de produção diária de 150 
fardos, além do recolhimento nos campos de 18 toneladas

Com o objetivo de re-
duzir a poluição e enri-
quecer o  meio ambiente, a 
(Agrovale) Agro Indústria 
do Vale do São Francisco,  
investe em inovação tecno-
lógica  com a  aquisição de 
uma máquina para redu-
zir  a incidência de fuligem 
na atmosfera,  gerada pela 
queima da palha de cana de 
açúcar   nas cidades de Jua-
zeiro, na Bahia e Petrolina, 
em Pernambuco. Conside-
rada a maior a maior usi-
na do semiárido brasileiro, 
a indústria se moderniza e 
consequentemente, amplia 
sua capacidade de produ-
ção. Essa nova  máquina 
com capacidade de produ-
ção diária de 150 fardos, 
além do recolhimento nos 

campos de 18 toneladas do 
material, já está em pleno 
funcionamento, cujos tes-
tes foram iniciados no úl-
timo dia 14 de novembro. 
A máquina enfardadora foi 
testada e aprovada pela ge-
rência de mecanização e co-
lheita da empresa, com ex-
celentes resultados obtidos 
durante o recolhimento da 
palha em diversas áreas de 
produção. “Com a aquisição 
desta máquina e de mais 
outra unidade, que será ad-
quirida até abril de 2018, 
pretendemos reduzir consi-
deravelmente a queima da 
palha em nossos canaviais”, 
afirma Augusto César, ge-
rente do setor. O gerente 
enfatizou que a aquisição 
da máquina enfardado-

Por meio de um convênio 
com a prefeitura de Juazeiro, 
através da Secretaria de Meio 
Ambiente e Ordenamento Ur-
bano (SEMAURB), a Agrovale 
passa a doar parte da palha 
recolhida pela máquina en-
fardadora para alimentação 
dos animais apreendidos e 
levados ao depósito do mu-
nicípio. De acordo com a em-
presa, os pequenos criadores 
cadastrados em programas 
sociais da cidade também se-
rão contemplados com esta 
doação. Durante este ano, a 
indústria doou 600 tonela-
das de bagaço hidrolisado da 
cana-de-açúcar para as as-
sociações de produtores ru-
rais, por meio da Agência de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Agricultura e Pecuária do 
município (Adeap). O bagaço 
vem servindo de suporte ali-
mentar para os animais (ca-
prinos, ovinos e bovinos) da 
zona rural, nesse período de 
grande estiagem.

Doação de palha

ra marca uma nova etapa 
do projeto socioambiental 
da Agrovale, que teve um 
momento significativo em 
2011 com o início da colhei-
ta crua mecanizada. Augus-
to Cesar lembra ainda que a 
palha tem um alto potencial 
energético. “Uma tonelada 
de palha é capaz de gerar um 
megawatt de energia, quase 
o dobro do poder calorífico 
do bagaço da cana. Com isso 

também estaremos atenden-
do nossa produção de bioele-
tricidade e fornecendo ração 
animal para melhoramento 
dos rebanhos da região”, ga-
rantiu. Além da redução na 
queima do material, a Agro-
vale vai ainda solucionar um 
problema agronômico, que é 
o desenvolvimento de pra-
gas e ineficiência de diversos 
tratos culturais em função da 
presença de palha no solo. 

Nova máquina reduz a incidência de fuligem na atmosfera

D
iv

ul
ga

çã
o



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 11 anos integrando a região - De 01 à 15 de Dezembro de 2017 / Edição 1738

SEmiárido

Recife e Caruaru terão 
acompanhamento

Policial sertanejo é selecionado para 
participar do curso Koban no Japão

O Sistema Koban de po-
liciamento comunitário visa 
no Brasil, entre outros pon-
tos, garantir a execução de 
um trabalho de segurança 
que integre governos fede-
ral e estadual, de maneira a 
coletar informações precisas 
para a resolução de casos de 
criminalidade em diversas 
formações comunitárias. É 
através desta linha que a Po-
lícia Militar de Pernambuco 
vai implantar novas técnicas 
no Estado. No dia 20 de no-
vembro, o subcomandante 
geral da Polícia Militar, coro-
nel André Cavalcanti, rece-
beu a delegação nipônica que 
veio ao estado para ajudar na 

Quinze representantes da 
Polícia Militar brasileira embar-
caram para o Japão no último 
dia 24 de novembro, com obje-
tivo de participar de um curso de 
operador do Sistema Koban de 
policiamento comunitário, que  é  
a base física da estrutura de polí-
cia comunitária no Japão, criado 
há séculos. Entre eles, está o ma-
jor da Polícia Militar de Pernam-
buco, José Alex Bezerra, único 
pernambucano na delegação, 
natural de Arcoverde, no Sertão 
do Estado. A iniciativa faz parte 
de um convênio realizado entre a 

Secretaria Nacional de Seguran-
ça Pública (SENASP) e a Agência 
de Cooperação Internacional do 
Japão (JICA). A parceria entre os 
dois países surgiu em 1999, por 
meio de uma cooperação técnica 
com o Estado de São Paulo, que, 
agora, se estende a Pernambuco. 
Com 25 anos dedicados à Polícia 
Militar de Pernambuco - PMPE, 
o major José Alex Bezerra par-
ticipará do treinamento nipô-
nico e só retornará a Afogados 
da Ingazeira, onde está lotado, 
em dezembro. “O curso objetiva 
que os policiais possam trazer a 

filosofia de trabalho da polícia 
comunitária do Japão. Em São 
Paulo, onde o convênio já exis-
te há 20 anos, a experiência dos 
policiais tem possibilitado não 
apenas ações preventivas de cri-
minalidade, mas também, favo-
rece que a vigilância dentro de 
um bairro possibilite que os poli-
ciais conheçam todas as pessoas 
daquela comunidade passando 
a ser um facilitador de soluções 
para problemas que vão além da 
segurança pública”, explicou o 
major José Alex,   do 23° Bata-
lhão de Afogados da Ingazeira, 
que retornará às suas atividades, 
após o dia 9 de dezembro. “Hoje 
nós temos o Koban já imple-
mentado em São Paulo, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul. Na 
Paraíba, a base móvel do siste-
ma já atende de 12 em 12 horas 
diversas localidades de manei-
ra mais avançada que a nossa. 
Pernambuco, que entrou neste 
ano no convênio de cooperação 
técnica com a JICA, (Órgão do 
Governo Japonês), terá o poli-
ciamento local monitorado ini-
cialmente nas cidades do Recife 
e de Caruaru, por meio de um 
perito, que é o policial japonês 
Tsoyoshi Onozato.

implementação do método. 
Durante um mês, o policial ja-
ponês Tsoyoshi Onozato fará o 
acompanhamento do trabalho 
da PMPE no Recife e em Caru-
aru, orientando o efetivo local 
para adequar-se ao Sistema 
Koban. Ele será acompanha-
do em terras pernambucanas 
pelo major José Cícero de Oli-
veira Júnior. Para  Onozato, o 
primeiro passo para o sucesso 
da iniciativa em Pernambu-
co já foi dado, que é a forma 
transparente de apresentar 
os problemas das segurança 
local. “Sem essa honestidade, 
por mais que a gente queira 
ajudar, não daria certo”, afir-
mou o policial.

O major da Polícia Militar de Pernambuco, José Alex Bezerra, é o único pernambucano na de-
legação. Natural de Arcoverde, José pretende aprender a filosofia de trabalho dos japoneses

Pernambuco tem um representante na delegação de 15 brasileiros Major José Alex Bezerra tem 25 anos dedicados à Polícia Militar de Pernambuco
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SEmiárido

Obras de acesso para o município 
de Floresta foram iniciadas
A via, que possui 1,4 km de extensão, será beneficiada com asfalto novo e sinalizações 
horizontal e vertical. Além disso, afetará positiva e diretamente mais de 32 mil pessoas

O município de Floresta 
(PE), localizado no Sertão 
de Itaparica  tem  obras de 
acesso á cidade,  iniciada  
com investimentos da or-
dem de R$ 1, 259 milhões, 
as obras tiveram início no 
dia 27 de novembro e tem 
previsão de conclusão para 
este mês dezembro. De acor-
do com a Secretaria Estadu-
al de Transportes, a via que 
possui 1,4 km de extensão, 
será beneficiada com asfal-
to novo e sinalizações hori-
zontal e vertical. A medida 
contou com uma articulação 
do secretário da pasta, Se-
bastião Oliveira, que tratou 
da questão com o minis-
tro dos Transportes, Portos 
e Aviação Civil, Maurício 
Quintella.  Além das obras 

de acesso, a cidade será con-
templada na entrada com 
uma nova  rótula  com a BR-
316. A iniciativa beneficiará 
diretamente mais de 32 mil 
pessoas. Segundo Sebastião 
Oliveira, o acesso à Floresta, 
importante município serta-
nejo, será amplamente bene-

Após autorização do ministro 
da Integração Nacional, Helder 
Barbalho, as equipes técnicas do 
Ministério abriram, no último 
dia 17 de novembro, as compor-
tas do reservatório Muquém do 
Eixo Leste Projeto de Integração 
do Rio São Francisco, localizado 
no município de Floresta. Com a 
medida, o 'Velho Chico' benefi-
ciará a população da cidade com 
30 mil habitantes, sendo 20 mil 
na zona urbana e 10 mil na área 
rural. De acordo com o Ministé-
rio, o açude Muquém vai dispo-
nibilizar a água do Rio São Fran-

Abertas as comportas do 
reservatório do Muquém

ficiado. “O povo de Floresta 
pode comemorar essa con-
quista que já era esperada há 
mais de 15 anos. Vamos tra-
balhar em ritmo acelerado 
para entregar à população a 
nova estrada até o final de 
dezembro”, finalizou o se-
cretário.

cisco ao Riacho Vassoura, que a 
conduzirá até a barragem Barra 
do Juá, que tem capacidade má-
xima de acumular até 71 milhões 
de metros cúbicos de água. De 
lá, o 'Velho Chico' irá perenizar o 
Riacho do Navio até chegar à ci-
dade de Floresta. O trajeto possui 
80 quilômetros e a expectativa é 
de que leve pelo menos 30 dias 
para contemplar Floresta (PE). 
Os povoados de Airi e Varjota e 
sete assentamentos do Instituto 
Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária (Incra) na região, 
também serão beneficiados. 

A iniciativa beneficiará diretamente mais de 32 mil pessoas 

Água beneficiará a população da cidade com 30 mil habitantes
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Programa Ganhe o Mundo tem 
número de vagas ampliado

Prêmio Orgulho de Pernambuco 
homenageia a Tambaú Alimentos

O Governo do Estado vai 
ampliar o número de vagas ofer-
tadas pelo Programa Ganhe o 
Mundo em 2018. A Secretaria de 
Educação do Estado estará lan-
çando o edital do próximo ano, 
contendo uma nova formatação, 
oferecendo um total de 1.090 va-
gas de intercâmbio entre as três 
modalidades do PGM (Tradicio-
nal, Musical e Esportivo). Entre 
as novidades está a ampliação 
de mais 40 vagas para o inter-
câmbio na Espanha, que agora 
passa a receber 65 estudantes da 
língua espanhola no PGM Tradi-
cional. Ainda na Espanha, serão 
ofertadas mais 10 novas vagas 
para o PGM Musical, duplican-
do o número de oportunidades 
na língua espanhola. Além disso, 
agora serão 20 estudantes que 

Instituído pelo  Diário de 
Pernambuco, O Prêmio Orgulho 
de Pernambuco, premia  a Tam-
baú Alimentos, localizada em 
Custódia (PE).  O Prêmio foi de-
ferido a  29 personalidades que 
foram homenageadas em vários 
segmentos de atividades, no dia 
29 de novembro. Entre eles, na 
categoria indústria, o destaque 
ficou com o empresário Hugo 
Gonçalves, da Tambaú Alimen-
tos, localizada, no Sertão do Es-
tado. A premiação contou com 
votação popular, com participa-
ção de cerca de 15 mil pessoas.. A 
cerimônia da homenagem ocor-
reu no Gabinete Português de 
Leitura, localizado no centro do 
Recife. Os filhos de Hugo, Igor 
e Irla, representaram o empre-
sário no evento. Segundo Hugo 
Gongalves, foi uma grande hon-
ra ter sido escolhido através do 
voto popular como a personali-
dade industrial que dá orgulho 
a Pernambuco. “Quero compar-
tilhar essa premiação com todos 
meus familiares, colaboradores, 
conterrâneos, fornecedores, par-
ceiros, clientes e consumidores. 
Sintam-se representados todos 
aqueles que votaram na Tam-

baú. Agradeço primeiramente 
a Deus pela conquista e a todos 
aqueles que deram seu voto a 
Tambaú”, destaca. 

Segundo o empresário, Per-
nambuco tem uma importân-
cia fundamental pra o início da 
Tambaú, já que ela foi instalada 
no vale do Moxotó, próximo ao 
vale do Pajeú, duas regiões res-
ponsáveis pela grande produção 
de matérias prima naquela épo-
ca: goiaba, banana, caju e toma-
te. “Hoje, essa região representa  

SEmiárido

Rua Deputado Argemiro Pereira de Menezes -  1791, 
Quadra k - lote 14-15- 16 Lot. Poço da Cruz - Cachoeira, Serra Talhada. 

Fone: 97 3831 4324   |  87 9.9660 0490

Premiação contou com votação popular, com participação de cerca de 15 mil pessoas. A cerimônia 
da homenagem ocorreu no Gabinete Português de Leitura, localizado no centro do Recife

um pouco mais de 10% da nos-
sa captação de frutas por conta 
dos anos seguidos de estiagem, 
fazendo o eixo Agrícola se des-
locarem pra o Vale do São Fran-
cisco. Além disso, Pernambuco 
tem outra grande importância 
pra nossa empresa, pois trata-
-se do estado que mais consome 
nossos produtos, tornando-se 
uma referência e estimulando 
o consumo  de outros estados, 
tão fortes  como é nosso estado”, 
afirma Hugo. 

terão a oportunidade de desen-
volver suas habilidades musicais 
no Canadá e agora também na 
Espanha. A maior novidade do 
programa é a inserção da língua 
alemã na grade de idiomas do 
curso de línguas oferecido, além 
do envio de novos intercam-
bistas para a Alemanha. Este 
ano, cinco estudantes foram 
selecionados e embarcarão em 
fevereiro de 2018 para Berlim, 
onde participam do programa 
internacional de intercâmbio no 
DID Deutsch-institut. Os jovens 
são oriundos do Ginásio Per-
nambucano (Aurora e Cabugá). 
Em Pernambuco, a língua alemã 
está na grade curricular desde 
2009 na Escola de Referência 
em Ensino Médio do Ginásio 
Pernambucano.  

Hélia Scheppa/SEI

 Prêmio foi deferido a 29 personalidades homenageadas em vários segmentos

Em 2018, serão 1090 vagas para intercambistas de todo o Estado
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Os noivos a soteropolitana Gabrielli Tigre Cunha e petrolinense Gyoguevara Patriota, com os res-
pectivos pais, dela, Moacir Fonseca Cunha e Elisabete Tigre Cunha e dele, deputado federal por 
Pernambuco Gonzaga Patriota e Lêda Queiroz Andrade na cerimônia e recepção, na Capela Nossa 
Senhora das Vitórias pelo Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira em Salvador/BA.

O atual presidente Antony Péricles com a matriarca D. Lizete Coe-
lho, representando seu esposo o fundador Paulo de Souza Coelho 
(in memoriam) na Festa de 50 anos do Iate Clube Petrolina/PE.

As presidentes do grupo Dina Simão Maria do Carmo Lira e Ma-
ria de Fátima Alencar ladeando o vice presidente de franquias 
para o Grupo O Boticário André Farber no almoço de negócios 
oferecido na Barca Nina no rio São Francisco.

A youtuber e ex-dançarina do Domingão do Faustão, Lorena Im-
prota, namorada do cantor Léo Santana, fazendo prova de vestido 
do estilista Elcimar Badu, natural de Remanso/BA, o registro pelas 
lentes da fotógrafa petrolinense Josefa Coimbra, em Salvador/BA.

Os produtores culturais Wagner Miranda, Luciana de Carvalho e 
Celso de Carvalho ladeando a diretora da Escola Municipal José Es-
merindo Ribeiro, Socorro Miranda dentro da intervenção cultural 
'Bode Parede' no projeto Maria Tereza, zona rural de Petrolina/PE.

O deputado federal Guilherme Coelho, vereador Ronaldo Silva am-
bos pelo PSDB e o assessor de imprensa Ricardo Alves no coquetel 
de confraternização com a imprensa no Hotel do Grande Rio, em 
Petrolina/PE.

***

***

***
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O Lançamento do livro de autoria 
de Raimundo Aquino, 'Drº Ali-
rio Brandão - O homem que fez 
História', será em 08 de dezem-
bro, na Câmara de Vereadores 
de Petrolina/PE com toda renda 
revertida em prol do Centro de 
Oncologia da Apami. 

‘Filho de Deus Menino Meu’, da 
comunidade Católica Shalom - 
Missão Petrolina, encenará dias 
12, 17, 25 e 31 em Petrolina/PE e 
nas cidades circunvizinhas.

A banda Saia Rodada e o cantor 
Felipão tocam no Último Forró 
do Ano, no Zé Matuto. Já o show 
em comemoração aos 18 anos da 
banda Secabudega será no BarTi-
me, ambos em Petrolina/PE.

Causa Nobre

Espetáculo Musical

09 de dezembro
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Cultura e elegância na decoração de 
ambientes com toque regional e sertanejo

Pensar e organizar um am-
biente, seja residencial ou co-
mercial, sempre é uma tarefa 
que depende bastante da per-
sonalidade do proprietário do 
imóvel. Muitos desejam dar um 
ar urbano e moderno, com todos 
os aparatos hoje disponíveis na 
decoração e arquitetura. Outros 
investem em espaços com to-
ques mais suaves, rústicos, apos-
tando em detalhes mais simples. 
Um ou outro, a verdade é que o 
ambiente, lar ou empresa, pode 
e deve seguir o gosto de quem 
vai utilizá-lo, sem regras ou limi-
tações. Neste ponto, uma nova 
proposta sugere uma mistura 
de cultura e regionalismo com 
toque sertanejo, sem perder ele-
mentos contemporâneos.

Apesar de ser uma cultura 
muito rica, a região semiárida 
ainda enfrenta certo preconcei-
to em algumas partes do País, 
e ainda dentro de Pernambuco. 

Por exemplo, clientes do interior 
desejam mais decorações mo-
dernas, não desejando toques 
regionais. Diante desse cenário, 
a arquiteta pernambucana Fer-
nanda Neri faz a sugestão para 
que as pessoas ampliem essa 
visão e entendam que é possível 
criar ambientes elegantes e mo-
dernos.

Radicada em Petrolina há 
quatro anos, a profissional apos-
ta que é possível unir elementos 
culturais e regionais à sofistica-
ção e ao moderno. Apaixonada 
por plantas, Fernanda, que tam-
bém é urbanista, defende ainda 
a utilização de variadas espécies, 
principalmente dos Cactos, nes-
ta proposta de ambiente. “Em 
um projeto especial, pensei em 
um ambiente comercial com o 
estilo moderno repleto de refe-
rências que remetem ao sertão 
Nordestino, onde de forma su-
til percebemos variedades de 

riquezas desta região tão rica”, 
explica Fernanda. No ambiente, 
por exemplo, podem ser utiliza-
dos elementos como a moringa e 
a caneca de ferro ao lado de uma 
moderna cafeteira, acima de um 
frigobar retrô. “Os tecidos como 
chitas podem ser empregados 
em sofisticados quadros. Painéis 
em formato de cactos fazendo 
uma brincadeira na parede de 
tijolinho branco e as variedades 
de cactos em meio a uma linda e 
moderna estante onde também 
recebe elementos decorativos 
mais modernos. Também temos 
as “bonecas russas”, sendo que 
em formato de Lampião e Ma-
ria Bonita. Estes ao lado de um 
sofisticado porta livros e revistas 
na mesma estante citada”, deta-
lha.
Serviço:
Pérgula Arquitetos
Av. da Integração, São José, 
501, Sala 203 - Petrolina.

Tendência que traz toques do semiárido, como Cactos, tecidos regionais, peças e artesanatos, 
para a decoração de ambientes é apresentada em projeto que destaca a beleza da cultura

SEmiárido

Projeto criado por Fernanda Neri, e finalização da imagem em 3D por Beto Rodrigues, traz elementos sertanejos

Lampião e Maria Bonita reproduzidos em peças Matrioskas

Quadros modernos com o regionalismo da Chita

Fernanda indica uso de plantas como cacto nos ambientes
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Janko Moura
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Empresa de tecnologia Nordestina, que possui diversos pontos de distribuição na região, 
inicia ampliação de atendimento, com objetivo de abranger o semiárido pernambucano

Mais desenvolvimento para o Sertão

Empresa pernambucana 
do ramo de tecnologia  foca o 
Sertão pernambucano como  
região potencialmente favo-
rável   à  expansão de seus 
negócios. Fundada em 1989, 
a  Recicabos,  empresa cria-
da   para atender as demandas 
tecnológicas do mercado nor-
destino,  ao longo dos anos,  a 
empresa cresceu e conquistou 
seu espaço em escala nacional. 
Hoje,  a Recicabos atua em 
todo o Brasil e continua man-
tendo  foco na região nordeste,  
onde  conta com três unidades 
físicas,  utilizadas para esto-
que de seus produtos: Recife 
(PE),  Fortaleza (CE) e Lauro 
de Freitas (BA). Além de pos-
suir consultores e represen-
tantes comerciais em diversas 
cidades, Natal (RN), São Luiz 
(MA), Teresina (PI) e Araca-
jú (SE). Percebendo o grande 
potencial de mercado no Ser-
tão Pernambucano, agora, a 
empresa planeja sua inserção 

na região do semiárido, com 
treinamentos técnicos comer-
ciais e apoio técnico em proje-
tos ofertados. A empresa atua 
como distribuidora autorizada 
de marcas renomadas, ofere-
cendo projetos tecnológicos 
em cabeamento estruturado, 
data centers, passivos gerenci-
áveis, sistemas ópticos GPON, 
CFTV, detecção de incêndio, 
iluminação de emergência, te-

lecomunicações, controle de 
acesso, ambientes industriais 
e sistemas fotovoltaico, entre 
outros. A Recicabos  dispõe de 
uma equipe técnica de profis-
sionais capacitados, constan-
temente treinados com foco 
em proporcionar ás melhores 
soluções tecnológicas, com 
agilidade e na melhor relação 
custo/beneficio de cada pro-
jeto.   

Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende

Pernambuco 
Esportes

tEcnologia

INFORME PUBLICITÁRIO
Filiado à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco (Fecomércio) , o Sindicato 

do Comércio Varejista de Petrolina (Sindilojas) vem, há 26 anos, atuando de forma eficiente junto aos lojistas 
deste município do sertão do Estado, promovendo ações que possibilitem um maior engajamento da categoria 
e prospecção positiva no desenvolvimento dos negócios.

O Sindicato integra ainda a Confederação Nacional do Comércio e é reconhecido como integrante do 
Sicomércio, também sendo registrado no Ministério do Trabalho e Emprego. Ao lado de outras instituições 
parceiras, desenvolve ações como eventos, feiras, seminários e cursos voltados ao segmento varejista da região.

Lojistas filiados podem ter acesso à assessoria jurídica, descontos em eventos com parceiros do Sindilojas, 
representação da diretoria junto a órgãos públicos no intuito de obter melhorias na infraestrutura do comércio, 
realização de acordo coletivo do Comércio em bases mais justas para os empresários do comércio, vendas 
seguras através de consultas ao sistema SCPC.

Pernambucanos na Série C. Brasileirão 
Chegando ao fim. Grêmio X Lanús, quem 

fica com o Título?

O ano está chegando ao fim e com ele as grandes com-
petições futebolísticas. A série B do Campeonato Brasileiro 
já foi finalizada. O América Mineiro (73) foi o campeão e 
retornou a elite do brasileirão. O Colorado (71) teve que se 
contentar com o segundo lugar. Os outros dois times que 
subiram foram Ceará (67) e Paraná (64). Já os rebaixados 
foram Luverdense (44), Santa Cruz (37), ABC (34) e Náu-
tico (32). A observação fica para os dois times tradicionais 
do futebol nacional e do Estado de Pernambuco que caíram 
para série C após campanhas pífias. 

Na série A  está acirrada a luta pela libertadores e con-
tra o rebaixamento. Com o Corinthians campeão, Palmei-
ras, Santos, Grêmio (finalista da Libertadores contra o 
Lanús) e Cruzeiro já garantidos na próxima Libertadores. 
Dependendo do resultado da final da Libertadores Lanús 
x Grêmio, na Argentina (1° jogo o time gaúcho venceu por 
1x0) poderá abrir mais uma vaga para os times brasileiros 
na Libertadores do ano que vem. Botafogo, Flamengo, Vas-
co, Chapecoense, Atlético Mineiro entre outros brigam por 
pelas últimas vagas na competição do ano que vem. Na par-
te de baixo da tabela já temos duas vagas ocupadas para 
segunda divisão, Atlético Goianiense e Ponte preta. Avaí, 
Sport, Coritiba e Vitória brigam contra essas duas últimas 
vagas para série B. 

A última rodada do brasileirão, domingo, será extrema-
mente disputada. As definições de quais times serão rebai-
xados e daqueles que irão à libertadores causará alegria e 
angústia nas torcidas. A ultima rodada do Campeonato Bra-
sileiro terá os seguintes jogos: Botafogo x Cruzeiro, Vasco x 
Ponte Preta, São Paulo x Bahia, Atlético Mineiro x Grêmio, 
Atlético Paranaense x Palmeiras, Sport x Corinthians, Vitó-
ria x Flamengo, Atlético Goianiense x Fluminense e Chape-
coense x Coritiba. A sorte e a competência estão lançadas.

Fundada em 1989, empresa atende demandas tecnológicas do mercado nordestino

Empresa conta com unidades em Recife, Fortaleza e Lauro de Freitas 
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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

Emagrecer ou perder gordura até o final de ano é pratica-
mente impossível. Mas se você sofre de retenção de líquidos, 
pode conseguir perder alguns quilinhos fazendo o seu cor-
po desinchar. A retenção de líquidos é um extravasamento 
de líquido dos vasos sanguíneos que se acumula no tecido 
subcutâneo, causando inchaços principalmente nas pernas 
e barriga.

Diversos fatores são responsáveis pelos inchaços, como 
a TPM, uso de anticoncepcionais, o clima, estresse, insônia, 
insuficiência vascular, hipertensão, problemas renais, hipo-
tiroidismo entre outros. Pessoas que passam muito tempo 
imóveis, que trabalham sentadas ou em pé também podem 
desenvolver o problema. Mas o alto consumo de sódio, pre-
sente no sal e em alimentos industrializados, é o principal 
causador da retenção de líquidos, aumentando a concentra-
ção de água no organismo e estimulando a sede. 

Como desinchar?
- Evite alimentos ricos em sódio, como sal, temperos 

prontos, enlatados, queijos amarelos e embutidos (salsicha, 
salame, mortadela e presunto).

- Consuma frutas e legumes com efeito diurético (facili-
tam a perda de líquido) como melancia, melão, abacaxi, mo-
rango, cenoura, salsão, pepino, tomate, feijão e beterraba. 

- Acrescente a linhaça no seu cardápio e ajude os rins a 
eliminar água e sódio.

- Faça 6 refeições pequenas, ao invés de 3 grandes.
- Hidrate-se bebendo bastante água (cerca de 2L/dia), 

sucos naturais de fruta e legumes, chás de ervas (chá de hi-
biscos, cavalinha, dente de leão) e outras bebidas não cafei-
nadas.

- Evite o consumo de álcool e de café, pois contribuem 
para a desidratação.

- Pratique exercício físico. 
- Se possível, recorra à drenagem linfática, massagem 

que melhora a circulação e a eliminação de toxinas.

Como desinchar para as festas de 
final de ano?

14
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Aluno petrolinense é destaque 
nos jogos Escolares da Juventude

Durante a realização dos 
Jogos Escolares da Juventude, 
em Brasília, o jovem Henrique 
Pereira, da Escola Poeta Carlos 
Drummond de Andrade, de Pe-
trolina (PE), se destacou com 
a conquista da primeira me-
dalha de ouro de Pernambuco 
no evento nacional, com 5.538 
pontos. O estudante pernambu-
cano ficou à frente do paulista 
Jonathan da Silva (5.461 pon-
tos) e do mineiro Raphael Costa 
(5.073 pontos). A conquista se 
deu no dia 18 de novembro; logo 
na prova mais extensa de todas 
as modalidades disputadas, o 
octaclo do atletismo. Essa marca 
posicionou o sertanejo como o 
esportista mais versátil de toda 
a competição. Esta foi a primeira 
vez que Henrique participou da 

competição. O jovem revela pla-
nos para o futuro, como a pre-
paração para alcançar os índices 
necessários para classificação no 
mundial de atletismo, além do 
sul-americano.  

Henrique participou da 
competição na categoria de atle-
tas entre 15 e 17 anos e, além da 
conquista dele, Pernambuco 
ainda faturou duas pratas, com 
a natação e o judô, e dois bron-
zes, através da ginástica rítmica 
e da luta olímpica, para fechar 
o dia com cinco medalhas. Um 
dos diferenciais do estudante foi 
a experiência recente que teve 
através do Programa Ganhe o 
Mundo Esportivo, do Governo 
de Pernambuco, onde passou 
dois meses treinando e estudan-
do no Canadá. Aqui no Brasil ele 
colocou em prática todo apren-
dizado. “O Ganhe o Mundo me 

ajudou bastante. Melhorei cin-
co de dez marcas minhas com a 
experiência que adquiri lá. Pude 
aperfeiçoar mais minha técnica 
em cada prova e o resultado foi 
esse. Não esperava o ouro, mas 
estava na expectativa pelo pó-
dio. Estou muito feliz com essa 
medalha”, comemorou atleta de 
16 anos. Segundo o jovem, a ex-
periência ofereceu ainda contato 
com outros treinadores e técni-
cas, que ajudaram neste resulta-
do. “A minha rotina de treino no 
Canadá era muito forte. Treinos 
todos os dias e na sexta-feira, 
por exemplo, era dia de treinar 
na academia. Aqui no Brasil os 
treinos são diferentes e mais for-
tes ainda. Aqui treino duas vezes 
por dia, além dos treinos de for-
ça duas vezes na semana”, conta 
Henrique, que distribui os trei-
nos ao longo da manhã, da tar-
de e da noite para que o esporte 
não interfira nos seus estudos. 
“A minha meta agora é conquis-
tar um patrocínio para me dar 
suporte. Pretendo alcançar o ín-
dice para participar do mundial, 
que será realizado na Finlândia 
e também para o sul-americano, 
que será na Venezuela, ambos 
em 2018”, revela o jovem. “Para 
propostas de patrocínios, o con-
tato do atleta pode ser feito por 
meio do pai e também treinador, 
Dejaci (81 99610-3360).”

Henrique participou da competição Jogos da Juventude na categoria de atletas entre 15 e 17 anos 
e, além do Outo , Pernambuco ainda faturou duas pratas, com a natação e o judô

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Hesíodo Goes

Jovem atleta se prepara para alcançar os índices necessários para classificação no mundial de atletismo, além do sul-americano

Alunos pernambucanos demostraram força e garra em evento esportivo
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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.

Aumente a sua 
PERFOMANCE com a PNL

A PNL possui inúmeras ferramentas para a criação de 
objetivos bem formulados.

Vamos conhecer uma pequena parte. 
Sabemos da importância de estabelecer metas para atin-

gir nossos objetivos. As METAS necessitam ser desafiadoras 
para inspirar e realistas para alcançar o sucesso. 

Assim, talvez você já esteja familiarizado ou conhece o 
método METAS SMART. 

Mensurável – Para saber quando alcançou seu obje-
tivo / Específica - Quanto mais específica e clara a meta, 
maior a chance de ser realizada. / Temporal - Deve ter 
tempo determinado para ocorrer. / Atingível – Deve estar 
fundamenta em ações. / Superável – Ser audaciosa e rea-
lista.

Alguns Pressupostos da PNL para o melhor atingimento 
das METAS:

Alinhamento da Meta: Deve estar alinhada com seus 
valores. É essencial conhecer quais os benefícios reais in-
trínsecos, o que realmente te motiva a alcançar sua meta. 
Pode ser conforto, mais tempo com a família, satisfação pes-
soal, crescimento profissional, etc. Algo que realmente trará 
a diferença para você e para os seus especiais. Dessa forma, 
seu cérebro encontrará sentindo para entrar em Ação.

Reconhecer suas limitações para vencer o per-
curso: Muitas vezes desistimos ou pensamos em desistir 
das nossas metas devido algumas Crenças Limitantes, que 
são algo que acreditamos internamente que nos limita a re-
alização de determinadas ações. Para se blindar das crenças 
limitantes durante o percurso, faça uma checagem para dife-
renciar a realidade objetiva da subjetiva, ou seja, analise se o 
medo faz sentido ou é apenas algo criado dentro de você.  “Se 
você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer 
forma você está certo”. (Henry Ford).

Meta prazerosa: Para atingir suas metas você deve 
dividi-las em etapas.  Com foco, determinação, esforço e 
monitoramento, suas metas devem estarem escritas, para 
melhor ilustração use fotos, figuras e imagens que reme-
tam a conquista da sua meta, assim manterá a motivação 
durante o percurso.

É importante orientar a sua mente criando cenários e 
mapas mentais visualizando cada passo e a meta concluída, 
mas lembre-se que sempre uma META deve ser acompa-
nhada de AÇÃO, a fim de eliminar distorções e sair das ilu-
sões. Comemorar e celebrar cada etapa conquistada 
é vital para manter a mente focada!

Educação

Aluno de Petrolina é premiado pela 3º 
vez com medalha de ouro em Olimpíada
Júlio Cesar Amorim, aluno da Escola José Rodrigues Macêdo, da zona rural do Vale do São Francis-
co, se destacou nacionalmente durante a Olimpíada Brasileira de Matemática de 2017 (OBMEP)

Na edição 2017 da Olimpí-
ada Brasileira de Matemática 
(OBMEP), um sertanejo per-
nambucano foi destaque entre 
milhões de estudantes brasilei-
ros. A competição, que é aberta 
a todos os estudantes dos Ensi-
nos Fundamental (a partir do 
6ª ano), Médio e Universitário 
das escolas públicas e privadas 
de todo o Brasil, consagrou o 
estudante de Petrolina, Júlio 
César Amorim pela terceira 
vez com a medalha de ouro. O 
jovem é aluno da Escola José 
Rodrigues Macêdo, localizada 
no distrito de Cristália, zona 
rural do município do Vale do 
São Francisco. Ao todo, dezoito 
milhões de estudantes de todo o 
país participaram da Olimpía-
da Brasileira de Matemática de 
2017 (OBMEP). 

O resultado da competição 
foi divulgado no último dia 22 
de novembro. “Estou muito fe-
liz com mais um resultado posi-
tivo”, comentou o estudante de 
14 anos que pretende estudar 
Engenharia. O gosto pela mate-
mática surgiu após a sua partici-
pação nas Olimpíadas Munici-
pais de Matemática, promovida 
pela Secretaria de Educação de 
Petrolina em 2006. “Foi um in-
centivo muito grande e impor-
tante. Na competição comecei 
a praticar mais e gostar da ma-

temática”, declarou. Além deste 
reconhecimento, o estudante 
também foi homenageado com 
a medalha de Prata das Olimpí-
adas Brasileiras de Astronomia 
e Aeronáutica (OBA). 

A secretária Municipal de 
Educação, Maéve Melo, apro-
veitou a oportunidade para reco-
nhecer o trabalho desenvolvido 
pela equipe da escola municipal. 
“Quero parabenizar a professo-
ra Elisângela Mendes, a gestora 
da escola, os formadores pelo 
belo trabalho que estamos exe-
cutando em nossa Rede. Júlio é 
um grande talento, assim como 

muitos outros em diversas áre-
as e que estamos incentivando 
e potencializando”, destacou.  
Além de Júlio, Petrolina tam-
bém foi condecorada com a 
medalha de Bronze do aluno 
Matheus Rodrigues da Silva, da 
Escola Professora Anete Rolim. 
Em encontro com o prefeito de 
Petrolina, Miguel Coelho, Júlio e 
seu primo Caio (medalha de pra-
ta na OBMEP 2016), receberam 
elogios. “Esses meninos são es-
pelho para todos os estudantes, 
a cada conquista levam o nome 
de nossa cidade como exemplo 
de boa educação”, destacou. 

Uma iniciativa da União Na-
cional dos Dirigentes Municipais 
de Educação (UNDIME), em 
parceria com outros onze insti-
tutos e fundações da área, cria 
projeto de estímulo à educação 
com prêmios às  Secretarias Mu-
nicipais de Educação por proje-
tos de gestão na educação públi-
ca. Através do prêmio Conviva 
Educação, as entidades buscam 
valorizar as iniciativas que pro-
movem melhorias na educação 
municipal. Encerrada no dia 27 
de novembro, a votação popular 
conferiu ao município de Petro-
lina, no Vale do São Francisco, 

Projetos de gestão na educação pública são estimulados
por meio de 9 mil votos, o reco-
nhecimento nacional. Dos 199 
inscritos de todo país, a cidade 
sertaneja destacou-se  por conta 
do projeto “Inserção Tecnoló-
gica de dados de RH (Recursos 
Humanos)”. Diante do resulta-
do, o prefeito da cidade, Miguel 
Coelho, destacou e agradeceu a 
mobilização e a votação conquis-
tada. “Quero agradecer a todos 
que votaram se mobilizaram e 
que se engajaram nessa cam-
panha. Fiquei muito feliz pela 
votação que conseguimos. Va-
mos juntos até o resultado final”, 
declarou.  A secretária de Educa-

ção do município,  Maéve Melo,  
também agradeceu o resultado 
obtido. “Agora chegou a hora de 
agradecer a cada um que lutou 
e se mobilizou para essa vitória 
que é o reconhecimento do nos-
so trabalho em tornar Petrolina  
uma cidade com educação de 
qualidade. Agradeço a todos os 
setores, sociedade civil, escolas 
e alunos. Essa vitória é de todos 
nós que estamos construindo 
uma cidade cada vez mais forte”, 
pontuou. Os demais municípios 
premiados foram divulgados no 
dia 30 de novembro, quando 
esta edição já estava fechada. 

“Estou muito feliz com mais um resultado positivo”, afirma Júlio César
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