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Umbu pernambucano será 
exportado para Suécia em 2018
A partir de 2018, o município de Tabira, no Sertão do Pajeú, passará a exportar cerca de 20 to-
neladas do Umbu, fruto de sabor azedo, cuja polpa oferece ao paladar um suco saboroso, para 
a Suécia, na Europa. A iniciativa conta com a gerência da Cooperativa  Cooperativa da Agricul-
tura Familiar, Indígena e Assentados do Nordeste (Coodapis), sediada no município sertanejo, 
que conquistou o negócio através da participação em feiras internacionais. Economia > Pág .6

Natal com amor

Mesatenistas Campeões

Semiárido  > Pág. 11

Esportes > Pág. 14

Especial de Natal

Por cada Canto > Pág. 8, 9 e 10

Nesta edição do Por Cada Canto, o Jornal 
do Sertão deu um giro pelos municípios 
pernambucanos, registrando as progra-
mações e acontecimentos natalinos do Es-
tado, como Petrolina, Arcoverde, Afrânio, 
Triunfo e Garanhuns.

Cooperativa de crédito pernambucana 
promove ação que beneficia mais de 600 
crianças pernambucanas, presenteando-as 
com presentes de Natal. 

De Arcoverde, Leonardo, Bernardo e Sér-
gio Franklin confirmam talento para o Tê-
nis de Mesa, conquistando no Campeonato 
Pernambucano as primeiras posições.

Viva Gonzagão

Cultura  > Pág. 12

Cinco dias de festa animam Exu, no 
Sertão pernambucano, para home-
nagear os 105 anos de Luiz Gonzaga, 
o Rei do Baião.
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Com a publicação 
desta edição 174, es-

tamos concluindo nos-
so  cronograma de publica-
ções previstas para exercício  
de 2017.  Sendo assim, seria 
quase impossível deixar de re-
conhecer e agradecer a todos 
que, direta ou indiretamente 
contribuíram para que pudés-
semos chegar até aqui. Esta-
mos no Natal, Época de Renas-
cimento, vamos acender o fogo 
da vida, renovar os sonhos e 
metas para o novo ano que se 
aproxima. Vamos comemorar 
as conquistas alcançadas, rea-
firmar o que deu certo e olhar 
para frente com determinação 
e otimismo, agradecendo as li-
ções aprendidas que serão usa-
das no decorrer do novo ano.  
Como é de praxe, em nossas 
edições da segunda quinzena 
de cada mês, trazemos no es-
paço, Por Cada Canto, matéria 
jornalística mostrando jorna-
listicamente um município do 
estado.  Nesta edição, o Por 
Cada Canto passou em vários 
municípios para mostrar um 
pouco das festividades nata-
linas.  Cada canto do Estado 
vivencia esta data à sua ma-
neira, mas a verdade é que, ao 
seu estilo, todos comemoram 
e homenageiam o nascimento 
de Jesus Cristo,  considerado 
o salvador do mundo. Todos 
os anos no mês de dezembro, 
o município de Exu, terra  na-
tal do cantor Luiz Gonzaga, 
se  realiza uma festa para co-
memorar o  aniversário de 
seu nascimento.. Falecido em 
1989, Luiz Gonzaga continua 
influenciando forrozeiros de 
todo  Sertão.  As atrações cultu-
rais e musicais do evento acon-
tecem no Parque Aza Branca, 
idealizado pelo próprio Mestre 
Lua, além da praça de eventos 
Francisco de Miranda Paren-
te. O município de Tabira, lo-
calizado no Sertão do Pajeu,  
ganha espaço no continente 
Europeu com exportação do 
Umbu  para a Suécia.  Agora, o 
Umbu pernambucano vai en-
trar no cardápio dos europeus 
em forma de polpa de fruta. 
Essas e outras noticias e infor-
mações para o seu deleite estão 
aqui. Entre! Feliz Natal e 
Grandioso Ano Novo.

Fique por Dentro

desde 2006
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O Jornal do Sertão  adota tinta ecológica em 
seu processo produtivo. Todos os seus produtos 
são impressos com a tinta Agri-Web™, produzida 
pelo Flint Group com matérias-primas renováveis, 
biodegradáveis e que emitem menos compostos 
orgânicos voláteis (VOC) na atmosfera.
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Observatório JS “CONFLITO DE GERAÇÕES”

A filosofia 
marqueteira de 

um banco que já 
não existe mais, 

propagava que “O tempo 
passa, o tempo voa; e a Pou-
pança Bamerindus continua 
numa boa”. Acreditando 
que o tempo é o mestre dos 
mestres pelo acúmulo de ex-
periências, gosto de afirmar 
que me adaptei ao passar do 
tempo e já estou acostumado 
com essa tal de Terceira Ida-
de e todos os seus aparatos. 
Com as filas especiais para 
idosos em bancos e lojas. 
Com as vagas dos estacio-
namentos pertinho da porta 

de entrada nos shoppings para 
andarmos menos, e até a acei-
tar, sem pejo, o lugar que as jo-
vens e elegantes senhoras me 
oferecem em ônibus e salas de 
espera. Antes, eu é que cedia 
o lugar. Reagi, no início dos 
meus 60 anos a entrar no rol 
dos idosos, mas hoje fico é feliz 
por ser Vovô. Hoje, só se fala 
em Reciclagem, Lixo Orgâ-
nico, Coleta Seletiva e outros 
troços. Feliz foi a minha gera-
ção que tomava banho com o 
aquecedor do chuveiro ligado 
do começo ao fim, não parando 
nem para se ensaboar.  Fomos 
a Geração Desperdício, sem dó 
nem piedade. O cuidado com 

o sol se limitava a evitar bolhas 
nas costas que prejudicassem o 
bronzeado. Filtro, só para água 
de beber, pois ninguém sabia o 
que era esse tal de filtro solar. O 
mais perto disso eram os bron-
zeadores usados só pelas meni-
nas, feitos com óleo Johnson e 
cenoura. Algumas passavam 
Coca-Cola na pele e se bronze-
avam. Cachorro se criava com 
sobras de comidas e banhos 
com mangueiras grossas acio-
nadas à distância, sem xampus 
ou quaisquer outras frescurites. 
Nem sabíamos o que era ração 
balanceada. Porém, como eram 
felizes os cachorros de outro-
ra. A geração atual é mixuruca, 

amedrontada por todos esses 
fantasmas. Naquela época, o 
Dr. Silvana – da revista em 
quadrinhos – era o único 
cientista que conhecíamos 
e que sempre levava a pior. 
Recentemente, o sal e o açú-
car foram taxados de Inimi-
gos Brancos, com direito a 
capa de revista nacional. Me-
ses depois foram promovi-
dos a energéticos e salutares, 
para quem não está à beira 
da cova, claro. Aí, até mingau 
prejudica. Salve, salve, con-
temporâneos.

José Artur Paes Vieira 
jartur1205@gmail.com

Com objetivo de atender 
o incremento na demanda de 
compras nessa época natalina, o 
Mercado Turístico de Petrolina 
vai intensificar o horário de fun-
cionamento, a fim de facilitar o 
acesso de clientes às compras 
de final de ano. As lojas passam 
a abrir também aos domingos, 
nos dias 17, 24 e 31, das 07h às 

No município de Arcoverde, 
mais de 100 alunos participa-
ram da formatura promovida 
pelo Centro de Informática Po-
pular, que atende a população 
em geral através de aulas dinâ-
micas e com uso de materiais 
didáticos. O público alvo da 
iniciativa vai desde funcioná-
rios públicos, jovens e idosos, 
além da população da zona 

Atenção Motociclistas: Até 
o dia 28 de dezembro, proprie-
tários de motocicletas, ciclomo-
tor e motoneta de todo Estado 
de Pernambuco terão direito 
à isenção de 100% da multa e 
juros provenientes do atraso do 
pagamento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA). A iniciativa é 

Natal é tempo de celebrar 
o nascimento de Jesus Cristo, 
mas, no campo do comércio, 
é o momento de aumentar o 
faturamento. Diante desse 
momento, o Sebrae orienta 
empresas a focar em vendas 
pontuais e também nas estra-
tégias de fidelização de clien-
tes que possam consumir ao 
longo de todo o ano. Além de 

14h. O mercado é organizado 
e fiscalizado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e 
Agrário, e o horário normal de 
funcionamento é de segunda a 
sexta, das 7h às 18h e aos sába-
dos das 7h às 14h. O espaço fica  
localizado na Rua Governador 
Eraldo Gueiros Leite, no centro 
da cidade.

rural. A turma, que concluiu 
a capacitação no dia 08 deste 
mês, participou dos cursos de 
Informática Essencial, Infor-
mática Básica, Excel Avança-
do e Digitação. O centro de 
formação digital funciona no 
Centro de Cultura, das 08 às 
12h e das 14h às 17h de se-
gunda a quinta-feira, e nas 
sextas-feiras até às 13h.

válida para proprietários com 
débitos até 30 de novembro 
de 2017 e que ainda não foram 
notificados. Segundo o Órgão 
de Trânsito, para regularizar as 
pendências, o proprietário de-
verá efetuar o pagamento, ex-
clusivamente, através de bole-
tos no site do Detran-PE (www.
detran.pe.gov).

sugerir decoração natalina, 
música ambiente tradicio-
nal deste período, a entidade 
sugere ainda que empresas 
caprichem no atendimento.  
Os segmentos de brinquedos, 
calçados, perfumaria, vestuá-
rio deverão ser os mais pro-
curados, além do setor de ali-
mentação, por conta das ceias 
de Natal. 

Turismo
Mercado Turístico tem horário intensificado

Informática
Arcoverde forma mais de cem alunos

Veículos
IPVA de motos têm isenção de multas até dia 28

Natal
Sebrae orienta com estratégias de vendas
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Política

Paulo Câmara crítica silêncio de Temer 
sobre privatização da Chesf

Durante a realização do di-
álogo público “Nordeste 2030 
– Desafios e Caminhos para o 
Desenvolvimento Sustentável”, 
promovido pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) e pelo 
Banco do Nordeste (BNB) em 
Fortaleza (CE), no dia 5 deste 
mês, o governador de Pernam-
buco, Paulo Câmara teceu crí-
ticas à forma como o Governo 
Federal está conduzindo o 
processo de privatização do 
Sistema Eletrobrás, incluindo 
a Chesf e a gestão do Rio São 
Francisco. Para o chefe do exe-
cutivo estadual, não é possível 
discutir o futuro do Nordeste 
se não for definido o destino do 
Sistema Eletrobrás na região. 

Segundo Paulo Câmara, a 

carta enviada pelos governado-
res do Nordeste ao presidente 
Michel Temer em setembro 
ainda não foi respondida. No 
documento, os representantes 
estaduais solicitaram informa-
ções sobre a venda da Chesf. 
"Essa carta foi enviada no dia 
5 de setembro e até hoje, 5 de 
dezembro, não recebemos ne-
nhum telefonema, nenhuma 
explicação. Isso mostra, cla-
ramente, qual é o olhar que se 
tem para o Nordeste", cravou 
Paulo Câmara. De acordo com 
o chefe do executivo estadual, 
há um “desmantelamento” de 
órgãos responsáveis pelo de-
senvolvimento regional, como 
a Sudene, o DNOCS, a Code-
vasf e o próprio Banco do Nor-
deste. Para Câmara, o Nordes-
te precisa crescer mais do que 

Condução, por parte do Governo Federal, do processo de privatização do Sistema Ele-
trobrás, incluindo a Chesf e a gestão do Velho Chico, incomoda gestores nordestinos

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br o restante do País, para que as 

desigualdades entre os estados 
sejam ultrapassadas, declaran-
do que essa demanda passa 
pelo planejamento energético 
da Região. “Vivemos num País 
sem planejamento, que não 
olha as desigualdades regio-
nais, que não olha o que efeti-
vamente acontece nas regiões", 
afirmou. 

Segurança Hídrica - A 
preocupação com o Rio São 
Francisco, diante da seca que 
assola a região há mais de cin-
co anos, passa a contar com um 
novo aliado, com a definição de 
novas regras para operação dos 
reservatórios do Velho Chico, 
implementadas pela Agência 
Nacional de Águas (ANA), no 
dia 7 deste mês. A partir de 
agora, através da resolução nº 

2.081/2017, a gestão de va-
zão do Sistema formado pelos 
reservatórios de Três Marias, 
Sobradinho, Itaparica, Paulo 
Afonso I, II, III, IV e Xingó, 
serão submetidos a decisões 
ligadas exclusivamente à se-
gurança hídrica, e não mais a 
critérios de geração de energia, 
quando o rio estiver com baixo 
nível em seus reservatórios. 
“Pelas novas regras, os reserva-
tórios de Três Marias, Sobradi-

nho e Xingó deverão respeitar 
respectivamente os valores de 
100m³/s, 700m³/s e 700m³/s 
como suas vazões mínimas 
médias diárias. Para Três Ma-
rias e Sobradinho a Resolução 
da ANA estabelece três faixas 
de operação (normal, atenção 
e restrição), que serão basea-
das nos volumes acumulados 
e deverão balizar a operação 
dos reservatórios”, informou a 
Agência. 

Câmara diz que Temer não respondeu carta de governadores

Divulgação
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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.

Distrito Industrial de Arcoverde  
inicia obras em  fevereiro 2018

O município de Arcoverde, 
localizado no Sertão do Moxo-
tó, em uma parceria com a Ad-
-Diper está viabilizando a cons-
trução de um Distrito Industrial 
para o município, com projeto 
estimado em R$ 3,5 milhões 
de investimentos. O início das 
obras está com início previsto 
para fevereiro de 2018. Detalhes 
do projeto foram alinhados no 
dia 6 deste mês, pela prefeita do 
município, Madalena Brito, con-
juntamente com o presidente 
da Agência de Desenvolvimento 
Econômico de Pernambuco (AD 
Diper), Leonardo Cerquinho. 
Segundo Leonardo Cerquinho, 
o projeto do novo complexo já 
está concluído. “A gente entende 
como muito relevante esse pro-
jeto. Ele está em licenciamento 
ambiental e a gente pretende 
lançar a licitação em janeiro do 
próximo ano e a ordem de servi-
ço em fevereiro, com uma pers-
pectiva de obra em torno de seis 
meses”, informou o presidente 
da AD Diper. “Também aprovei-
tamos esta reunião para conver-
sar com a prefeita sobre algumas 
possibilidades de melhorar jun-
to com a tecnologia, novas ideias 
para o varejo da cidade, que é tão 
importante nesta região”, pon-
tuou Cerquinho.Para a prefeita 
Madalena Britto, a iniciativa irá 
fortalecer a economia da região 
“Nós que vimos acompanhamos 

Estimado em R$ 3,5 milhões de investimento, o projeto contará com apoio 
da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper)

de perto o trabalho da atual ges-
tão do Governo de Pernambuco, 
possibilitando, sobretudo, a in-
teriorização das indústrias, que-
remos que Arcoverde desfrute 
de uma visão diferenciada con-
forme propõe a AD- Diper”, de-
clarou. Segundo o vice-prefeito 
de Arcoverde, Wellington Araú-
jo, o novo Distrito Industrial 
representará ainda um grande 
avanço na área empresarial. 
“O Governo do Estado também 
vem investindo na legalização 
destes terrenos no decorrer des-
ses últimos cinco anos. E agora, 
com a parceria da AD Diper, 
que foi uma promessa do gover-
nador Paulo Câmara e do secre-
tário de Desenvolvimento Eco-
nômico, Raul Henry, estamos 

conseguindo destravar toda a 
parte burocrática”, explicou.
Além disso, a união de esforços 
também vai auxiliar no desen-
volvimento do setor alimentício 
do município. “A parceria en-
tre a Prefeitura de Arcoverde e 
a AD Diper também envolve a 
reestruturação do setor de fran-
gos e peixes do (CECORA) Cen-
tro Comercial de Arcoverde, 
que será viabilizado dentro de 
poucos dias, através de convê-
nio por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
do município, para beneficiar 
o referido setor e outras inicia-
tivas voltadas para o fortale-
cimento do comércio local de 
Arcoverde”, adiantou Welling-
ton Araújo.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

“Quando você muda, tudo muda. ”
A passagem de ano não é um divisor de águas, uma mudan-
ça forçada e muito menos remissão e perdão instantâneo, 
é apenas uma regra cronológica e padrão, porém, mesmo 
sendo uma regra cronológica você pode mudar os seus re-
sultados, sabe como?
Revendo as suas ações!
Comece 2018 diferente, procure a mudança, renove seus 
sonhos, reveja sua conduta de vida.
Para melhorar é preciso mudar e para fazer um caminho 
diferente é preciso ter novos projetos, não se atinge resul-
tados esperados, tendo as mesmas ações dia a dia.
Os dias fazem os anos, por isso seja feliz a cada novo dia, 
faça planos para o próximo ano, sobretudo, concentre-se 
em realizá-los!
Não deseje apenas uma vida feliz, aprenda a viver de ma-
neira serena e com plenitude que a vida merece ser vivida.
Encontre a tua liberdade, a tua personalidade e cultive seus 
sonhos todos os dias, para que possa colher os frutos tão 
desejados.
Acredite em você!
Você é muito maior que os seus desafios.
Você é capaz de realizar todos os seus sonhos: Comprar 
uma casa, comprar um carro, ter o corpo dos seus sonhos, 
alcançar aquela promoção, abrir seu próprio negócio, cui-
dar e amar a sua família, viver rodeado de amigos, porém, 
para que isso seja possível é imprescindível dar conta de 
VOCÊ!
Seja consciente, não existe resultados extraordinários na 
zona de conforto!
Enfrente suas limitações e cresça a cada dia como ser hu-
mano!
Perguntas termômetro para autoavaliação:
Acredito em mim?
Tenho investido o bastante em mim mesmo? 
Tenho me aperfeiçoado profissionalmente? 
Busco constantemente o meu aperfeiçoamento? 
Estou acomodado?
Que venha 2018 com muitas conquistas!

Em 2018 invista em você!

Economia

Bodocó é líder em transparência no Araripe
O município de Bodocó 

é apontado pelo Tribunal de 
Contas do Estado - (TCE-PE), 
como o município mais trans-
parente do Sertão do Araripe). 
Ele lidera  o Índice de Trans-
parência dos Municípios Per-
nambucanos, elaborado pelo 
Tribunal de Contas do Estado, 
que revelou as cidades mais 
transparentes do Sertão do 
Araripe. O levantamento mais 

recente do Índice da Transpa-
rência, realizado nos 184 mu-
nicípios pernambucanos, reve-
lou que o município saltou do 
9º para o 1º lugar, ocupando 
a 23ª posição do Estado. Em 
2016, a nota obtida pelo mu-
nícipio foi 198,50 (índice que o 
TCE julga como crítico), já nes-
te ano de 2017 a prefeitura al-
cançou a pontuação de 639,75. 
“Para nós é motivo de grande 

satisfação saber que Bodocó é 
o mais transparente do Sertão 
do Araripe, isso só reforça que 
estamos no caminho certo, 
nosso zelo e compromisso com 
o nosso município,” afirmou o 
prefeito Túlio Alves. Para o pre-
feito, a pontuação conquistada 
por Bodocó indica a evolução, 
amadurecimento e a otimiza-
ção das informações disponibi-
lizadas pelo município. 

Equipe de trabalho se reunião para alinhar detalhes do empreendimento

Divulgação
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Umbu pernambucano no 
cardápio dos europeus

Grupo O Boticário investe 
na fidelização de clientes

Através de uma ampla di-
vulgação de produtos nordes-
tinos em feiras internacionais, 
a Cooperativa da Agricultura 
Familiar, Indígena e Assenta-
dos do Nordeste (Coodapis), 
sediada em Tabira, no Sertão do 
Pajeú, fechou uma importan-
te parceria na Suécia, país do 
continente Europeu. A partir de 
fevereiro de 2018, o Umbu per-
nambucano vai entrar no car-
dápio dos europeus em forma 
de polpa de fruta. O país está, 
inclusive, desenvolvendo uma 
embalagem comestível para o 
produto, seguindo as boas prá-
ticas ecológicas. A cooperativa 
conta com 368 cooperados na 
região Nordeste, destes, 88 es-
tão no Sertão do Pajeú. 

A Coodapis participa desde 
2012 da maior feira de orgâ-
nicos do mundo, a Biofach, na 
Alemanha. No próximo ano, re-
presentará Pernambuco nova-
mente e, desta vez, apresentará 
o Umbu como novidade. “Du-
rante os eventos internacionais, 
sempre somos procurados por 
diversos clientes interessados 
em conhecer e comercializar 
nossos produtos. No inicio do 
ano, conseguimos contato com 
o cliente da Suécia na Biofach 
2017. Ainda estamos em fase de 
negociação, ainda não é possível 

divulgar a expectativa de ven-
das, mas as primeiras exporta-
ções vão contar com remessas 
de 4 toneladas mensais”, revela 
Michele Damascena, coordena-
dora comercial da cooperativa. 
Essa participação na feira deve 
alavancar as vendas do produto 
pernambucano.

Segundo Michele, depen-
dendo da aceitação do mercado 
europeu, essa quantidade po-
derá aumentar. “A produção da 
Cooperativa, que atende o mer-
cado pernambucano, conta com 
8 sabores, sendo produzidas 20 
toneladas por ano de cada sa-
bor”, explica a coordenadora. 
Além disso, a expectativa é de 

Cooperativa sediada em Tabira, no Pajeú, promove produtos pernambucanos em feiras 
de orgânicos internacionais, com apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário

Economia

Durante visita ao municí-
pio de Petrolina, o vice-pre-
sidente de franquias para o 
Grupo O Boticário,  André 
Farber, se reuniu com re-
vendedores e revendedoras 
da marca e participou de um 
almoço de negócios voltado 
para a região do Vale do São 
Francisco. Na ocasião, o re-
presentante destacou a im-
portância de manter a proxi-
midade com os franqueados 
e consumidores, ressaltando 
a necessidade de consoli-
dar todos os mercados. Para 
Farber, a região é muito re-
levante para a empresa e 
isto motivou a visita para 
conhecer as últimas movi-
mentações. De acordo com 
André, recentemente, foi 
inaugurado um novo espa-
ço do revendedor em Pe-
trolina, e essa visita serviu 
para conhecer a pujança 
da região. “O vale do são 
Francisco é uma região 
fantástica, com muito po-
tencial. Possui uma cultu-
ra muito forte e tem mui-
to para crescer”, pontuou. 
Segundo o vice-presidente 
de franquias, a empresa 
trabalha com estratégia 
multicanal. “O consumi-
dor quer comodidade e 
acessa diferentes canais. 

Temos quase quatro mil 
lojas no Brasil, além do e-
-commerce e o porta a por-
ta”, revelou.  Neste final de 
ano, a marca apostou na 
fidelização de clientes com 
uma série de descontos, 
que variam de 20 a 60%. “O 
movimento do varejo está 
se consolidando cada vez 
mais. Chegamos a essa épo-
ca do ano (Natal) oferecen-
do muitas vantagens para o 
consumidor, com mais de 
300 produtos em promoção 
até o dia 26 de dezembro”, 
informou Farber. 

fechar novos clientes em 2018. 
“Temos contatos iniciais com os 
Estados Unidos, mas ainda não 
há nada concreto. Como a ex-
portação é totalmente diferente 
da nacional, é algo mais demo-
rado”, afirma Michele. Segundo 
a coordenadora, a Coodapis já 
participou de diversos eventos 
com apoio do Ministério do De-
senvolvimento Agrário, entre 
eles, feiras no Peru e na África. 
Além disso, um dos primeiros 
produtos apresentados ao mer-
cado europeu pela cooperativa 
foi o mel, que hoje conta com 
uma produção de 250 mil tone-
ladas por ano, incluindo o mer-
cado interno e as exportações. 

Da Redação com informações 
de Janko Moura

Marcizo VenturaA Coodapis participa desde 2012 da maior feira de orgânicos do mundo, a Biofach

Farber destaca cultura local
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O registro singelo por este colunista da valsa dos noivos, a piauiense Lígia Kelly e o pernambucano 
Paulo Eduardo na cidade de Araripina/PE, terra natal no noivo.

Os cantores forrozeiros Alcymar Monteiro e Jorge de Altinho, 
ladeando o radialista Francisco Fernandes em recente evento na 
cidade de Petrolina/PE.

Parabenizar a jornalista Lidiane Souza, que em breve deixará de 
substituir este colunista e apresentador do seu programa matinal, 
para assumir a assessoria de imprensa do deputado federal por Per-
nambuco, Gonzaga Patriota. Sucesso querida!

O presidente Drº Francisco Otaviano acompanhado de sua esposa So-
corro Viana, no Boteco 26, a confraternização Unimed Vale do São Fran-
cisco, realizada na Chácara Bougainville em Juazeiro/BA.

Os noivos Ligia Kelly, filha de Gilmar Rodrigues Coutinho e Elizabete dos 
Santos Coutinho e Paulo Eduardo, ele, Francisco Eudes M. de Andrade 
(in memoriam) e Maria dos Remédios F. Muniz de Andrade na Igreja 
Nossa Senhora da Conceição, em Araripina/PE. 

O blogueiro Carlos Britto abraçando o radialista e escritor Geral-
do Freire no lançamento do livro autobiográfico: "O que eu disse 
e o que me disseram - A improvável vida de Geraldo Freire" no 
Hotel Nobile Suítes em Petrolina/PE. 

***

***

***
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com apresentações da Orques-
tra Philarmônica 21 de setembro 
será na dias 20 e 21 de dezem-
bro, na Concha Acústica, e zona 
rural da cidade. Já a  Camerata 
Philarmônica 21 de setembro se 
apresenta dia 18 de dezembro, na 
Catedral do Sagrado Coração de 
Jesus em Petrolina/PE. 

O novenário em honra a Sagrada 
Família, com o tema "Com Jesus, 
Maria e José, renovando a alegria 
de ser família", em Petrolina/PE 
contará na programação com 
quermesse e atrações culturais.

Os cantores Babi Castro, Jho-
natan Araújo, Guerber Pereira, 
Carlinhos Caiçara são atrações do 
Réveillon 2018 na orla de Petro-
lina/PE, uma realização da Asso-
ciação de Barraqueiros e Ambu-
lantes do Vale do São Francisco 
- ABAEV. 

O cantor Xexéu, Ninha e Patrícia 
apresentam o show 'Eles cantam 
Timbalada Retrô' no 'Réveillon 
Aloha 2018' no Juarez Pier em 
Petrolina/PE. 
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Em Afrânio, Papai Noel dá uma força à economia

Natal de Triunfo vai até 06 de janeiro

Estamos vivenciando o período Natalino, época que as famílias de todo o mundo se preparam 
para viver a grandiosa magia do Natal. Decorações temáticas  giram em torno do  bom velhinho, 
Papai Noel.  Residências  e  empresas ganham um toque especial com cores alusivas à época. No 
Sertão pernambucano o amor e solidariedade são evidenciados com campanhas de ajuda aos mais 
necessitados. Além disso, uma das partes mais importantes desse momento, a culinária caraterís-
tica do Natal, com panetones, peru, rabanada, todos encontrados na ceia, no dia 25 de dezembro. 
Nessa época, também é tradição a compra de presentes para trocas entre familiares e amigos. 
Cada canto do Estado vivencia esta data à sua maneira, mas a verdade é que, ao seu estilo, todos 
comemoram e homenageiam o nascimento de Jesus Cristo,  considerado o salvador do mundo. 

No município de Afrâ-
nio, distante cerca de 700 
km da capital pernambuca-
na, o clima natalino chegou 
a todo vapor, com lojas de-
coradas e repletas de pro-
moções para impulsionar as 
vendas. Para dar uma força 
especial ao Natal, o Papai 
Noel marca presença para 
ajudar a alavancar as ven-

das  da campanha Doce Na-
tal. Realizada por meio da 
Câmara dos Dirigentes Lo-
jistas e Associação Comer-
cial de Afrânio, com apoio 
da prefeitura e lojas locais, 
o município sertanejo pro-
move uma grande iniciativa 
para incentivar a população 
a procurar o comércio local. 
De acordo com a instituição, 
para quem participar da ação, 

preenchendo cupom, poderá 
concorrer a brindes como ce-
lulares, tablet, bicicleta, ven-
tilador, liquidificador e uma 
moto Honda 0 km. A ação 
conta ainda com campanha 
solidária, com uma urna ins-
talada na Praça São João Ba-
tista, para depósito de presen-
tes e donativos para crianças 
carentes. Também são aceitos 
alimentos não perecíveis. 

Em Triunfo, município tra-
dicionalmente conhecido pe-
las festividades natalinas,  sua 
programação festival foi esten-
dida  até o dia 06 de janeiro de 
2018, com evento voltado para 
as famílias triunfenses e visi-
tantes. A programação “Triun-
fo, O Natal no Sertão” contará 
com várias apresentações dis-
tribuídas pela cidade, como 

cortejos, concertos natalinos, 
vila de natal, cantatas, show de 
acendimento das luzes, desfi-
les, atrações de palco e a Festa 
da Padroeira Nossa Senhora 
das Dores. Os pontos das ce-
lebrações serão a Via Verde, o 
primeiro parque linear da cida-
de, inaugurado no dia 09 deste 
mês, o Pátio de eventos Maestro 
Madureira e ruas da cidade. 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Doçura, beleza  e magia encantam o Sertão

Quinta-feira 28/12
22h00 – Rafael Verissimo

00h00 – BRUNO & MARRONE

Sexta -feira 29/12
21h00 – Tassio Melo e Gerson Miller

22h30 – Paulinha & Silvania

00h00 – FORRÓ DO MUÍDO

Sábado 30/12
21:00 – Geneci

22h30 – Zeca Bota Bom & Elson Vaqueiro

00h00 – Pedrinho Pegação

Domingo 31/12
22h00 – Orquestra Edição Extra

00h30 – Sandryno FerrazEstratégia de comerciantes contou com ajuda do bom velhinho para alavancar as vendas
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Decoração natalina encanta visitantes

Divulgação
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Petrolina rica programação cultural e musical

Natal do Coração 
movimenta Arcoverde

Em Petrolina, no Vale 
do São Francisco, a progra-
mação cultural do Natal da 
Cidade deve levar à Concha 
Acústica muitas emoções. A 
iniciativa, promovida pelo 
Sindicato do Comércio Va-
rejista de Petrolina (Sindi-
lojas) e a Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL), ofer-
ta durante todos os finais de 
semana de dezembro, peças 
teatrais, autos natalinos, 
espetáculos de dança e mú-
sica, remetendo à magia do 
Natal. A abertura oficial do 
evento contou com um con-
certo da Philarmônica  no 

21 de Setembro  e também 
com apresentação da esco-
la de Ballet Valdete Cezar, 
que se apresentou no dia 8 
deste mês.  Com parceria do 
SESC e da Prefeitura Mu-
nicipal, a iniciativa conta 
também com estrutura para 
o público, a exemplo de ba-
nheiros químicos, pontos de 
comercialização de lanches 
e parque infantil. Segundo 
a organização do evento, O 
Natal da Cidade segue até 
o dia 11 de janeiro, quando 
será realizado o sorteio de 
um carro 0 km, uma moto e 
dez bicicletas. Para conferir 

a programação completa, 
acesse o site www.natalda-
cidade.com.br. A prefeitura 
do município também rea-
liza evento musical, através 
do projeto ‘Concertos Itine-
rantes e Populares’. As pró-
ximas apresentações serão 
no dia 18/12, com a Came-
rata Jovem 21 de Setembro, 
na Catedral Sagrado Co-
ração de Jesus, às 18h, no 
dia 21, com a Philarmônica  
21 de Setembro, em Uruás, 
às 19h30 e no dia 21, com 
a Philarmônica  21 de Se-
tembro, no Bodódromo, às 
19h30.

Em Arcoverde, a festivi-
dade se concentra na Praça 
Winston Siqueira, com o Na-
tal de Coração. A abertura ofi-
cial ocorreu no dia 08 deste 
mês, com celebração religiosa 
do Padre Airton Freire, com 
a Missa em Ação de Graças. 
Na ocasião, ocorreu ainda a 
apresentação da Filarmônica 
Joaquim Belarmino Duarte. 
No dia 09, a população con-
feriu ainda apresentações da  
dançarina Erica Monick. E no 
dia seguinte, a cidade recebeu 
o Animage – VIII Festival In-
ternacional de Animação. No 
dia 15, o Pastoril do Centro de 
Ensino Integral Ivany Rodri-
gues Bradley se apresentou 

no local e às 20h foi a vez do 
Grupo Infantil da Igreja Pres-
biteriana de Arcoverde e às 
21h, a apresentação dos can-
tores Dante Ribeiro e Brenno 
Siqueira.

Ainda no sábado, dia 16, 
às 19h, o show vai ficar por 
conta do Coral São Domin-
gos, sob-regência de Andrey 
Charles. Às 20h, o Balé Infan-
til do Studio S e às 21h, a voz 
e o violão de Joyce Cardoso. 
No domingo, dia 17, a festa 
começa às 18h com o Teatro 
Infantil da Escola Freire Fi-
lho. Às 19h, Auto de Natal da 
Creche José Rabelo; às 20h, a 
Banda Xote Família e às 21h, 
Junior Saigon Voz & Violão.

 Programação realizada pelo Sindilojas e a CDL local oferta peças teatrais, autos natalinos, espetáculos de dança
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Celebrações religiosas também marcam período natalino

Divulgação
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O encanto da Magia do Natal de Garanhuns

Sertão Esportivo
Cultura

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

A estética e a filosofia do natal há pouco tempo tinha a cara 
da nossa história, das nossas origens. Nada de papai Noel, jin-
gle bell, boneco de neve, peru, panetone e bibelôs fabricados 
na China.  Assim como os períodos carnavalesco e junino, o 
ciclo natalino guardava grande riqueza cultural perpetuada 
pela tradição oriunda dos nossos colonizadores portugueses 
e transformada de forma fantástica pelo povo brasileiro. Rei-
sado, Pastoril, Terno, Bumba meu Boi, Guerreiro de Alago-
as, Chegança, Cavalhada, Fandango e Cavalo Marinho são os 
principais folguedos ligados ao período, e levavam muita ale-
gria e conteúdo a todos, sobretudo nas regiões norte e nordes-
te. Hoje poucos ainda mantêm a tradição de encenar a chega-
da dos Reis Magos na manjedoura do menino Jesus. Nesses 
dramas litúrgicos da natividade há uma infinidade de ritmos 
e personagens ricamente vestidos: o mestre, contra mestre, 
Rei, Rainha, os divertidos Mateus e Catirina, Diana, Jaraguá, 
Borboleta, Cigana, Anjo, Bastião, Boi, Mestre Ambrósio, Sol-
dado da Guarita, Mané do baile, Valentão, Pisa Pilão, Barre 
Rua, só pra citar poucos. Algumas dessas manifestações fol-
clóricas das folias de reis se dividem em dois cordões (azul 
e vermelho), representando a importante luta entre os Mou-
ros e Cristãos. Grande parte das nossas características sociais 
e antropológicas vêm da mistura cultural desses dois povos 
com os índios e africanos. Há registros datando um pastoril de 
1584 e ainda quase 100 anos depois a famosa Cavalhada em 
1641 pelo Conde João Maurício de Nassau, que por sinal não 
era holandês, como muitos acreditam, e sim alemão. Mesmo 
sendo considerado pagão, pela sua educação protestante, ele 
celebrou o dia de Santo Reis entre a noite do dia 5 e a madru-
gada do dia 6 de janeiro. Já a cultura do presépio nasceu das 
mãos de São Francisco de Assis em 1222. O fato é que an-
tigamente as festivi-
dades de Natal faziam 
sentido em nossas vi-
das e melhoravam as 
pessoas, com muita 
música, dança, cores 
e alegria. O consumis-
mo ainda não ditava o 
anseio da chegada do 
período. A "abrição 
de portas" nas festas 
de Reis fazia com que 
as pessoas da comu-
nidade entrassem nas 
casas uns dos outros 
e assim a mensagem 
de amor do dono da 
festa era o verdadeiro 
presente.

Natal Nordestino

Mestre Horácio - Reisado Encanto das 
Caraíbas, Arcoverde / PE

O município de Garanhuns, 
no Agreste pernambucano, 
comemora o período natalino 
com uma  ampla programação 
de eventos popular para en-
canto da população e turistas 
que costumam visitar a cidade 
durante esse período do ano.  
“Com o nome de Magia do Na-
tal, a programação apresenta 
desfiles de Papai Noel aos sá-
bados e domingos sempre ás 
18h, além de dezenas de atra-
ções, cultural e musical distri-
buídas por 16 polos, que atra-
em um grande público todos os 
dias”.  A decoração das praças 
e avenidas são os pontos que 
mais despertam  a  atenção dos 
turistas e moradores do muni-
cípio,  desde o início do even-
to “Magia de Natal”. Na Praça 
Souto Filho, os sábados são 
marcados pelas apresentações 
do Polo Infantil. Além disso, a 
acessibilidade foi promovida 
com o Teatro do Chaves Sur-
do, que trouxe um Especial 

de Natal para as famílias que 
visitavam a Fonte Luminosa. 
A Companhia de Teatro da Es-
cola Municipal José Brasileiro 
Vila Nova, com o Auto de Natal 
“Os Três Reis Magos”, e a Ani-
matrilha Fantoches também 
exibiram espetáculos lúdicos 
que encantaram as crianças. 
Esse ano a grande novidade 

foi o lançamento de de um 
aplicativo para smartfhones, 
onde são disponibilizadas a 
programação do evento, guias 
turísticos, gastronômico e co-
mercial, além de transmissão 
ao vivo das apresentações. O 
aplicativo está disponível para 
download para os sistemas iOS 
e Android . 

Decoração natalina de Garanhuns encanta visitantes

A decoração natalina da cidade localizada no Agreste, conhecida pro friozinho, encanta os visitantes
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Cooperativa de crédito 
realiza campanha de Natal

Recursos para obras de 
saneamento de R$ 611 milhões

Em meio ao clima natali-
no, a cooperativa de crédito 
Sicredi Pernambucred realiza 
um bonito gesto no Sertão do 
Estado, através da campanha 
Natal + Solidário. Por meio de 
um incentivo da instituição, 
associados e colaboradores se 
envolveram na arrecadação 
de presentes novos, que serão 
doados a crianças carentes às 
vésperas do Natal. Nos dias 20 
e 22, a empresa realiza entre-
gas em Petrolina e em Salguei-
ro. Além destes municípios, a 
capital pernambucana e Caru-
aru, no Agreste, também serão 
beneficiados com a iniciativa. 
Ao todo, serão seis entidades 
beneficentes atendidas, alcan-
çando mais de 600 crianças.No 
Sertão do Estado, as entregas 

Quatro municípios serta-
nejos serão contemplados com 
projetos de saneamento básico, 
selecionados por meio de Car-
tas-Consulta analisadas pelo Mi-
nistério das Cidades: Arcoverde 
e Custódia (financiamento para 
o Estado) além de Petrolina e 
Santa Maria do Cambucá (finan-
ciamento direto à Compesa). Ao 
lado destas cidades pernambu-
canas, outras 17 também estão 
incluídas em um pacote do Go-
verno de Pernambuco, por meio 
do Programa Avançar Sanea-
mento (2017). Segundo a gestão 

estadual, nove obras foram sele-
cionadas para serem financiadas 
pelo Governo de Pernambuco, 
com recursos estimados em R$ 
611 milhões. Outras 10 obras es-
tão sendo analisadas pela Caixa 
Econômica Federal e deverão 
ser financiadas diretamente à 
Compesa, num valor de R$ 383 
milhões. A previsão é que, quan-
do todos os convênios forem 
contratados, sejam realizadas 
intervenções estimadas em R$ 1 
bilhão. 

Diante da carência de re-
cursos do Orçamento Geral da 

União, segundo o governo, a de-
cisão foi de acessar uma das pou-
cas fontes de recursos que ainda 
estão disponíveis, tomando em-
préstimo do FGTS através do 
Governo do Estado e da própria 
Compesa. “A prioridade à área 
de saneamento e a nossa capaci-
dade de gerar projetos para cap-
tar recursos estão permitindo 
que o Estado capte 50% do que 
foi apresentado, índice conside-
rado muito bom, principalmente 
nos dias atuais”, afirmou o go-
vernador Paulo Câmara.

De acordo com Roberto Ta-
vares, presidente da Compesa, a 
demanda foi tratada diretamen-
te com o novo ministro das Cida-
des. “Estivemos acompanhando 
o governador Paulo Câmara na 
audiência com o ministro Ale-
xandre Baldy e ouvimos dele que 
os recursos do Orçamento da 
União estão escassos, restando 
a alternativa de tomar financia-
mento do FGTS. Pernambuco 
fez o dever de casa e tem capa-
cidade de endividamento para 
investir numa das maiores prio-
ridades do governo do estado, 
que é o Saneamento Básico”, 
afirmou o Tavares.

Municípios pernambucanos estão incluídos em um pacote do Governo 
de Pernambuco, por meio do Programa Avançar Saneamento (2017)

SEmiárido

ocorrerão no Projeto Vida, em 
Petrolina, no dia 20, na Casa 
de Acolhimento Ana Ataíde, em 
Salgueiro, no dia 22. De acordo 
com a instituição, ao longo do 
processo de desenvolvimento da 
campanha, os colaboradores da 
Sicredi Pernambucred conhe-
ceram as instituições que serão 
beneficiadas, onde cada criança 
pode escolher, entre três opções 
de presentes, aquele que deseja 
ganhar. “A Campanha Natal + 
Solidário é pensada para atingir 
aquelas crianças que não tem a 
oportunidade de receber cari-
nho e afeto nesta época do ano”, 
afirma a coordenadora de Ma-
rketing, Laura Sarmanho.  As 
entregas na Região Metropoli-
tana do Recife ocorreram no dia 
14 e no dia 15.
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“A demanda foi tratada no Ministério das Cidades”, afirma Roberto Tavares Cooperados e colaboradores se engajaram na campanha
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cultura

Sertão Esportivo

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

Rei do Baião é homenageado na 
edição 2017 do Viva Gonzagão

Mais de dez atrações animam o Viva Gonzagão 2017

Todos os anos no mês 
de dezembro em Exú (PE), 
terra natal do rei do baião, 
Luiz Gonzaga, é realizada 
uma grande festa  com o 
nome Viva Gonzagão, para 
homenagear o rei do baião,  
As comemorações deste ano 
enaltecem  os 105 anos de 
nascimento do cantor. A fes-
ta teve início no dia 13, data 
de seu nascimento e se es-
tende até o dia 17,  tomando  
conta da região.  A cidade 
se transforma em um palco 
cultural  e musical,  atrain-
do gente de todas as locali-
dades. O músico influencia 
até os dias atuais diversos 
forrozeiros da região, com 
vários sucessos do seu re-
pertório, como Asa Branca,  
Olha pro Céu, Qui nem Jiló, 
Sabiá, A Morte do Vaqueiro 
entre outros.

Para o secretário de Cul-
tura do Exu, Rodrigo Hono-
rato, é essencial manter viva 
a memória do Rei do Baião. 
“A importância maior é, 
principalmente, pela valori-
zação da cultura e o legado 

As atrações culturais e 
musicais do evento acon-
tecem no Parque Aza Bran-
ca, idealizado pelo próprio 
Mestre Lua, além da praça 
de eventos Francisco de Mi-
randa Parente. Ao todo, fo-
ram convidadas mais de 10 
atrações musicais. No sába-
do, dia 16, acontece o show 
"Viva Gonzagão 2017", cuja 
expectativa de público é de 
40 mil pessoas, segundo 
o secretário de cultura do 
município, Rodrigo Hono-
rato. A noite de apresenta-
ções contará com a presen-
ça de Joquinha Gonzaga, 

Evento tem por objetivo manter viva a memória de Luiz Gonzaga, músico 
que levou a cultura e a música sertaneja para o Brasil e o mundo

de Luiz Gonzaga, um artis-
ta que difundiu a cultura do 
Nordeste, mais precisamen-
te do Sertão, para o Brasil 
e alguns países da Europa. 
E esse evento simboliza a 
manutenção dessa cultura 
gonzaguiana viva”, declarou 
Honorato. 

O representante munici-
pal também destacou o lado 
econômico do evento. “É um 

período que mexe bastante 
com a economia da cidade. 
Toda a rede hoteleira está 
lotada. Bares, restaurantes 
e afins também aumentam o 
faturamento de uma forma 
muito elevada. Essa festa é 
muito significativa por estes 
dois vieses. Pela preserva-
ção do legado de Gonzaga 
e pelo turismo”, ressaltou 
Rodrigo. 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Flávio Leandro, Targino 
Gondim, Vel Cely e Alcimar 
Monteiro, às 21h. No dia 
13, data de seu nascimento, 
é feriado na cidade. Neste 
dia, foram rendidas home-
nagens ao rei do baião, com 
rodas de sanfoneiros e fes-
ta de fãs em homenagem 
ao ícone maior da cultura 
nordestina. Entre as atra-
ções presentes nos dias an-
teriores da festa, os artistas 
da terra: Ivonete Ferreira, 
Tony Monteiro, Forrozei-
ros do Gonzagão, Carlos 
Araújo, Serginho Gomes, 
Projeto Asa Branca e Fábio 

Carneirinho. Segundo a or-
ganização da festa, no do-
mingo (17), a programação 
começa com uma missa, às 
11h, seguida por apresenta-
ção dos alunos do Ponto de 
Cultura Alegria Pé de Serra, 
às 15h30. Na sequência, às 
16h, acontece apresentação 
de diversos músicos da ter-
ra debaixo do Juazeiro no 
Parque "Aza" Branca, in-
cluindo alguns que se apre-
sentarão no Sábado e ainda 
Jorge do Acordeon, Leni-
nho de Bodocó, Del Feliz, 
Quinteto Sanfônico e Fulô 
de Mandacarú.

Estamos em dezembro, ou seja, tempo de retrospectiva!
Chegou a hora de você conhecer quem e o que se destacou ao 
longo de 2017.

Vamos ao resultado:
UBER – O ano de 2017 

está no fim e ele continua sen-
do polêmico e inovador. 

Notebook – Uma ten-
dência que em 2017 virou 
uma unanimidade.

Óculos realidade vir-
tual – Em 2017 ele fez muito 
sucesso. Para 2018 ele prome-
te continuar.

Smartphone: Iphone 8 
e Iphone X – Um smartphone 
incrivelmente moderno e re-
volucionário.

Feliz Natal e um ano novo muito prospero a todos! 

Bitcoin - A moeda vir-
tual que deu o que falar em 
2017 e, pelo que tudo indica, 
vai entrar 2018 com tudo.

Instagram – A rede so-
cial que mais cresceu está só 
no começo.

Whatsapp – Pelo jeito 
ele estará aqui em 2018 tam-
bém. Alguém duvida?

Os produtos e serviços que 
fizeram a diferença em 2017 

Um dos locais da festa é o Parque Aza Branca, idealizado e construído por ele

Divulgação
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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
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Caape fecha 2017 com 
avanços para a Advocacia

O ano de 2017 foi de conquistas e importantes avan-
ços para a advocacia pernambucana. Uma das razões 
desse êxito se deve ao trabalho desenvolvido pela Caixa 
de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE), 
que, nos últimos 12 meses, colocou em prática uma série 
de ações que tiveram como objetivo promover benfeito-
rias às advogadas e advogados do estado. Em especial, 
àqueles que atuam no interior.

"Nossas ações visaram contemplar a advocacia inte-
riorana, que paga a mesma anuidade e, às vezes, por con-
ta da distância geográfica, não tinha acesso aos mesmos 
serviços ofertados à advocacia da capital", afirma o pre-
sidente da CAAPE, o advogado Bruno Baptista.

Entre os projetos que saíram do papel estão a inau-
guração de estacionamentos gratuitos para a advoca-
cia, ações de saúde, lazer e de solidariedade, eventos e 
a assinatura de convênios. Nesse quesito, o trabalho da 
atual gestão da CAAPE promoveu um acréscimo consi-
derável no número de parceiros. Agora, profissionais de 
cidades como Petrolina, Serra Talhada, Arcoverde e Sal-
gueiro, entre outras, contam com descontos e vantagens 
em empreendimentos de áreas como lazer, gastronomia, 
comércio e serviços. A lista de conveniados pode ser en-
contrada no site www.caape.org.br [1] ou por meio do 
aplicativo CAAPE, disponível para celular e tablets.

Tem ainda o projeto CAAPE Presente, que já levou 
uma série de ações gratuitas de saúde e bem estar para 
diversas cidades do interior do estado, como Araripina, 
Caruaru e Petrolina. "O CAAPE Presente tem um sim-
bolismo muito grande, pois nos permite levar todas as 
ações da CAAPE para o interior do estado", avalia Bruno 
Baptista. Os advogados de Petrolina, inclusive, contam 
agora com a comodidade e conforto assegurados pelo 
Ponto CAAPE. O espaço funciona na sede da Subseccio-
nal da OAB na cidade e concentra uma série de serviços 
e vantagens em prol dos advogados regularmente inscri-
tos e adimplentes com a OAB-PE. O espaço é o segundo 
do tipo criado em Pernambuco e o primeiro instalado no 
interior do estado. A outra unidade funciona no Recife.

Essas são apenas algumas das ações promovidas este 
ano pela CAAPE, que já começa a se organizar para que 
2018 também seja marcado por mais avanços e conquis-
tas para as advogadas e advogados pernambucanos.

Investimento de R$ 13,8 milhões 
para  saúde em Petrolina

O município de Petroli-
na, no Vale do São Francis-
co, contará com a liberação 
de R$ 13,8 milhões para 
investimentos na área de 
atenção à saúde. O comuni-
cado foi feito  pelo Ministro 
da Saúde, Ricardo Barros, 
em visita ao município  no 
dia 7 deste mês. De acor-
do com a pasta, parte dos 
recursos será destinado à 
construção de unidades bá-
sicas (UBS), um laboratório 
de exames e um centro mu-
nicipal de diagnósticos por 
imagem. Além disso, tam-
bém estão previstos inves-
timentos para aquisição de 
ambulâncias, consultórios 
de odontologia, manutenção 
de postos de saúde, compra 
de medicamentos e demais 
ações para a rede básica.

Segundo o ministro Ri-
cardo Barros, os recursos já 
estão à disposição da Pre-
feitura Municipal, deven-
do a primeira parcela ser 
liberada ainda este ano. "O 
prefeito terá liberdade para 
usar esses investimentos da 

Parte dos recursos será destinado à construção de unidades básicas (UBS), 
um laboratório de exames e um centro municipal de diagnósticos por imagem

forma mais adequada. Os 
recursos serão empenha-
dos e pagos já a partir deste 
ano. Agora será importan-
te agilizar as licitações e 
acompanhar o andamento 
dessas obras necessárias 
para a saúde de Petrolina", 
pontuou Barros. Na ocasião, 
estavam presentes ainda os 
prefeitos Miguel Coelho, o 
senador Fernando Bezer-
ra e do ministro de Minas 
e Energia, Fernando Filho.  

De acordo com a prefeitura, 
cerca de R$ 2 milhões serão 
investidos na construção 
de um laboratório públi-
co de exames e um centro 
de diagnósticos, além de 5 
unidades básicas de saúde 
(UBS) a um custo previsto 
de quase R$ 3 milhões. Para 
garantir o custeio do setor, 
um total de R$ 5 milhões 
será empregado na manu-
tenção de postos de saúde, 
pagamento de profissionais, 
compra de medicamentos e 
utensílios usados no atendi-
mento médico diariamente. 
"Esses recursos garantem a 
realização de novas estru-
turas e irá melhorar o aten-
dimento médico da cidade”, 
afirmou Miguel Coelho, 
indicando ainda que parte 
dos recursos será investi-
do na compra de 13 novas 
ambulâncias para renovar 
o equipamento do Samu e 
também na aquisição de 30 
consultórios odontológicos. 
Segundo o prefeito, parte 
do valor liberado faz parte 
de emendas parlamentares 
do senador Fernando Bezer-
ra Coelho e dos deputados 
Fernando Filho e Adalberto 
Cavalcanti. 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros, no dia 7 deste mês

Segundo o ministro, os recursos já estão à disposição da Prefeitura Municipal
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ESPortES

Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

Na rota dessa edição, vamos juntos conhecer os encantos de 
um dos municípios mais animados e queridinho no verão, Ta-
mandaré. município do litoral sul do estado que fica aproxima-
damente 109 KM de distância da capital Recife.

O município é um dos mais novo do estado, tendo sua eman-
cipação ocorrida em 28 de setembro de 1997, onde foi desmem-
brado do território de Rio Formoso. A nomenclatura da região 
tem duas vertentes conhecidas - uma das explicações diz que Ta-
mandaré (Tamanduar-é) significa o que se assemelha ao taman-
duá, o que sobe às árvores como o tamanduá, o que faz o papel 
de tamanduá. Contudo, outra explicação existente relaciona Ta-
mandaré ao vocábulo tupi - tamoindaré (tab-moi-inda-ré) que 
significa o repovoador. Na tradição dos índios tupis, Tamandaré 
era um pajé, a quem Tupã, o grande deus dos trovões, revelara o 
seu desígnio de exterminar os homens. "Assim quando houve o 
cataclismo que inundou a terra, Tamandaré, escolhido por Tupã 
para repovoar a região, já estava abrigado numa arca gigantes-
ca com sua família e assim permaneceram até cessar o dilúvio" 
(CONDEPE, 1992).

 A região é cercada por belezas naturais e lugares de extre-
mo encanto, contando com cinco belíssimas praias. Sendo elas 
a Praia dos Carneiros (considerada uma das praias mais boni-
tas do Brasil), Praia das Campas, Praia de Tamandaré, Praia do 
Pontal do Lira e Boca da Barra. Uns dos principais atrativos da 
região são as piscinas naturais que se formam a poucos metros 
das praias pelos recifes de corais, formando uma barreira que 
deixa o mar calmo, ideal para o turismo ecológico e a prática de 
mergulho num mar cristalino e cheio de peixes coloridos, corais 
e naufrágios; que são lares de muitas espécies de animais e plan-
tas, um espetáculo imperdível para os amantes da natureza. 

Além dos encantos naturais a região dispõe de diversão pon-
tos turísticos que valem a pena ser conhecidos de pertinho, sen-
do alguns deles:

- Centro de Artesanato - importante centro cultural do muni-
cípio, que durante o ano todo os artistas da região expõem seus 
trabalhos.

- Mirante do Oitizeiro - antigo observatório da Segunda 
Guerra Mundial, hoje é o ponto mais alto de Tamandaré onde é 
possível ter uma vista panorâmica da região.  

- Forte de Santo Inácio de Loyola - considerado Patrimônio 
Cultural do Estado de Pernambuco o Forte de Tamandaré, foi 
construído para proteger porto dos ataques holandeses e foi uti-
lizado também como prisão temporária na Guerra dos Cabanos 
no século XIX. 

 - Cachoeira do Bulha D'água - uma cachoeira de 10 metros 
de altura ubicada nos limites da Reserva Biológica de Saltinho, 
tento três quedas fortes de águas frias e límpidas.

Vale lembrar, que a cidade sedia todos os anos o Tamandaré 
Fest; considerado o maior festival de verão realizado no estado 
de Pernambuco. Então, já separa aquele espacinho na agenda do 
verão e vai curtir de pertinho tudo que a região tem a oferecer. 

Na rota do verão – Tamandaré

Arcoverde é destaque no Tênis de Mesa 
durante campeonato estadual de 2017

 Instituto Irene Cordeiro incentiva prática ao esporte

Quando o assunto é tênis 
de mesa, o Sertão de Pernam-
buco se sobressai com a par-
ticipação de  alguns represen-
tantes mirins. Em Arcoverde, 
município distante 260 km 
da capital pernambucana, os 
mesatenistas Leonardo (13 
anos) e Bernardo Franklin  
(09), além do seu pai Sergio 
Franklin, acabam de receber 
da Federação Pernambuca-
na de Tênis, uma premia-
ção pelas posições obtidas 
no ranking do Campeonato 
Pernambucano.  A paixão e 
a dedicação pelo esporte são 
tanta, que a família já criou 
um instituto para desenvol-
ver o esporte na região, pela 
dificuldade que eles sentiram 
e ainda sentem em praticar 
o tênis de mesa. A ação tam-
bém engloba a realização de 
projetos sociais que promo-
vam a saúde e a qualidade de 
vida em  comunidades caren-
tes.

De acordo com o pai dos 
meninos, e também treina-

O Instituto Irene Cor-
deiro, com sede em Arco-
verde (PE), tem entre ou-

Leonardo  e Bernardo Franklin, além do seu pai Sergio Franklin, acabam de receber da 
Federação Pernambucana de Tênis, premiação pelas posições obtidas no ranking estadual

dor, Sérgio Franklin, Leonar-
do e Bernardo têm conquis-
tado, a cada ano, bons resul-
tados. “Leonardo conquistou 
o 1º lugar na categoria dele, 
o Mirim Masculino. Já o 
Bernardo alcançou também 
primeiro lugar, na categoria 
do Pré-mirim masculino”, 
informou.  Segundo Sérgio 
Franklin, a rotina dos treinos 
é intensa, apesar de ser em 

uma sala na própria residên-
cia da família. “Pensando no 
futuro, no desenvolvimento 
do tênis de mesa, foi criado 
o Instituto Irene Cordeiro, 
onde existe agora, um planeja-
mento para transmitir esse co-
nhecimento para outras crian-
ças, principalmente, aquelas 
que não teriam  oportunidade 
e condições de participar”, 
adiantou Sérgio. 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

tros  objetivos,  a realiza-
ção de projetos sociais que 
promovam a saúde e a qua-

lidade de vida nas comu-
nidades carentes. Diante 
disso, foi criado o projeto 
Esporte e Ação, com o cur-
so de iniciação ao Tênis de 
Mesa. De acordo com seu 
idealizador, estão sendo 
oferecidas vagas gratui-
tas para a rede pública de 
ensino. Pela programação, 
até o dia 20 deste mês se-
rão realizadas aulas, com 
turmas de 16h às 17h e das 
17h às 18h. No dia 23 de 
setembro, o instituto pro-
move uma competição para 
aferir os conhecimentos 
adquiridos pelos jovens do 
município. 

O pai e treinador, Sérgio, acredita que os mesatenistas melhoram a cada ano

Entidade promove ações de promoção a saúde e a qualidade de vida
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Educação

Região do Itaparica terá  
primeira escola técnica estadual

Mais oito escolas técnicas inauguradas em 2018

O município de Belém do 
São Francisco, localizado no 
Sertão de Itaparica, passará 
a contar à partir de 2018, 
com a sua primeira Escola 
Técnica Estadual da região. 
Com objetivo de manter os 
atuais índices  de melhor 
educação pública do Brasil, o 
Governo do estado garantiu, 
em anúncio público feito no 
início deste mês que trans-
formará a Escola de Referên-
cia em Ensino Médio Emília 
Cantarelli em uma (ETE) 
Escola Técnica Estadual. A 
unidade irá beneficiar 1.3 
mil estudantes das cidades 
vizinhas, como Carnaubeira 
da Penha, Floresta, Itacuru-
ba, Jatobá, Petrolândia, Ta-
caratú,  entre outras. 

De acordo com o poder 
executivo estadual, a estru-
tura do prédio que contem-
plará a nova ETE contará 
com seis blocos interliga-
dos – e cobertos – dividi-
dos em auditório, bloco de 

Pernambuco conta atual-
mente com 37 Escolas Téc-
nicas funcionando, segundo 
o secretário de Educação 
do Estado, Fred Amâncio, 
mesmo em momento de cri-
se, Pernambuco conseguiu 
avançar bastante. “O gover-
nador Paulo Câmara inaugu-
rou 11 escolas técnicas desde 
2015, que estão espalhadas 
em todas as regiões do Esta-
do", relembrou, adiantando 
que em 2018, a previsão é de 
que sejam instaladas mais 
oito unidades deste padrão. 

Durante o evento no 
Sertão do Estado, o gover-
nador Paulo Câmara pon-
tuou as dificuldades e as 

Iniciativa vai beneficiar 1.300 estudantes das cidades vizinhas, como Carnau-
beira da Penha, Floresta, Itacuruba, Jatobá, Petrolândia, Tacaratú, entre outras

acesso e biblioteca, bloco de 
serviços e vivência, quadra 
poliesportiva (com vestiá-
rios e sala multiuso), labo-
ratórios especiais voltados 
para estudantes do ensino 
profissionalizante, além de 
bloco pedagógico e adminis-
trativo. "Fico muito feliz e 
quero agradecer pelo gesto. 

Essa mudança vai ser muito 
importante, pois vai conso-
lidar e fortalecer o municí-
pio como polo de educação, 
atraindo gente de toda a Re-
gião. Vamos dar o salto que 
Belém de São Francisco  pre-
cisa no quesito educação", 
declarou o prefeito da cida-
de, Licínio Lustosa. 

Ana Luiza Melo
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conquistas. "Os desafios 
são muitos e diários, mas 
a agenda de educação, do 
futuro, nos fascina porque 
Pernambuco será muito 
melhor com ações voltadas 
para os nossos jovens. E o 
ensino técnico profissiona-
lizante vai permitir ao alu-
no do Ensino Médio con-
seguir um bom emprego e, 
dessa forma, o estudante vai 
perceber que esforço, estudo 
e dedicação valem a pena", 
declarou Câmara.

Em nome dos alunos da 
futura ETE Maria Emília 
Cantarelli, a gestora da uni-
dade, Célia Lucas, agradeceu 
a iniciativa do Governo Esta-

dual. "Dentre as várias ações 
que o senhor realizou, todas 
são importantes, mas essa 
de hoje coloca seu nome na 
história da nossa gente. Te-
mos consciência de que edu-
cação tem que ser prioridade 
no nosso País, pois só assim 
vamos conseguir diminuir as 
desigualdades", pontuou. Os 
municípios beneficiados por 
ETEs no Estado, ao longo 
dos últimos anos, foram São 
José do Belmonte, São Bento 
do Una, Santa Cruz do Capi-
baribe, Jordão/Ibura, Pau-
dalho, Belo Jardim, Arcover-
de, São Lourenço da Mata, 
Buíque, Caruaru e Cabo de 
Santo Agostinho. 

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

Novos Sabores

Está chegando a época de natal e começa a grande polêmica 
das comidas que misturam uva passa, sejam doces ou salgadas. 
Há quem ame e há quem odeie. 

Esta frutinha existe desde a pré-história, quando as uvas 
caiam dos pés e secavam naturalmente ao sol.  Durante a anti-
guidade elas eram muito populares na Europa, onde as pessoas 
guardavam as sementes e secavam as frutas para a época mais 
fria do ano. Então normalmente no final do ano eram muito 
utilizadas junto com as sementes e as oleaginosas. Por isto, este 
tipo de produto tradicionalmente está ligado ao Natal e suas 
preparações. Além disso, as uvas têm o significado místico de 
fartura e prosperidade, trazendo boas energias para um novo 
ciclo.

A passa é feita através da secagem de grandes uvas, sejam 
vermelhas, sejam brancas e um de seus maiores produtores é 
o Chile. As mais utilizadas são a Thompson e a Moscatel e são 
escolhidos os cachos de uvas menores por não possuírem o ta-
manho e peso necessários para exportação dela fresca. 

Elas são utilizadas em diversos pratos nas festas de final 
de ano e motivo de discórdia entre algumas pessoas que não 
conseguem apreciar o sabor do tradicional arroz com passas, 
a farofa com passas, salpicão com passas, salada de maionese 
com passas, panetone, bolos e tortas, até brigadeiro de passas 
tem, haja passa! O problema é que as vezes exageram e com to-
das as comidas com passas acabam tendo um sabor similar. Se 
usado com moderação na minha opinião é um toque delicioso 
nos pratos.

Para quem não gosta das passas pretas, podem provar as 
brancas que são diferentes no sabor, além de serem mais car-
nosas. Uma dica legal é hidratar as passas pois solta ainda mais 
o dulçor da fruta. Pode se usar alguma bebida alcóolica como 
rum, vinho, whisky, conhaque ou até cerveja. Neste caso deixar 
umas 3 horas para trazer suculência. Caso não queira usar álco-
ol, fica muito bom também hidratar com  suco de laranja ou até 
um chá concentrado de capim limão, por exemplo.

Espero que tenham gostado e até a próxima!

A polêmica da uva passa

Inauguração da Quadra na Escola Estadual Maria Emília Cantarelli

Gil Menezes
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