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Do total de 36 unidades novas de 
educação integral  anunciadas para PE, 
nove  contemplam o Sertão

A FIS, em Serra Talhada,
tem autorizado, pelo MEC, 
bacharelado em Odontologia

Sesc abre mais de 100 Vagas para 
estágio. Inscrições  vão até dia 11 com 
ofertas do litoral ao sertão

Yane Marques foi uma das grandes 
agraciadas do prêmio Pódio
Pernambuco no teatro Santa Isabel 
e é a nova secretária executiva de 
Esportes da Prefeitura do Recife

Secretário de Turismo do Estado, Felipe Carreras aborda 
potenciais de rotas turísticas do Sertão e campanhas 
de posicionamento nacional. Ele aponta tendência de 
crescimento dos indicativos turísticos para 2017

Nova pista de Serra Talhada 
aprovada pela Azul Linhas Aéreas

Diretor de Expansão da companhia aérea, Ronaldo Veras comandou equipe de oito pessoas, as quais vis-
toriaram a obra. A empresa quer implantar voos comerciais na cidade do Pajeú ainda em 2017. Governo 
Federal fará investimento de R$ 35 milhões em projeto, que será licitado e prevê a construção do termi-
nal de passageiros, balizamento noturno, pátio de estacionamento de aeronaves, entre outros aspectos 
necessários ao funcionamento do aeroporto. Economia > Pág. 5

Adriano Roberto

Divulgação
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Com a publicação 
desta edição damos 

início a mais um ano 
de circulação do Jornal do 
Sertão, com isso,  agregare-
mos  ao nosso portfólio  mais 
um ano de suas  edições.  
Aproveitamos  esse  momento 
para evidenciar  que no próxi-
mo mês de março,  o Jornal 
do Sertão estará completando 
11 anos e, conseqüentemen-
te  publicando sua centésima 
qüinquagésima quinta edi-
ção,  ininterruptamente.   De-
sejamos a todos um ano de 
boas e alvissareiras notícias. 
O município  de Serra Talha-
da (PE) inicia o ano positiva-
mente com   a visita dos se-
cretários de estado, Sebastião 
Oliveira (Transportes) e Fe-
lipe Carreras (Turismo), que 
juntamente com  o diretor de 
expansão da Azul Linhas Aé-
reas Brasileiras, Ronaldo Ve-
ras, aprovaram  a qualidade 
da pista do Aeródromo Santa 
Magalhães  como excepcional 
e apta para pousos e decola-
gens. A previsão é  que ainda 
este  ano a Azul  inicie a ope-
ração de vôos comerciais para 
a região. A conclusão desse 
aeródromo é uma conquista 
de suma importância para o 
desenvolvimento da região, 
que,  apesar de sua distância 
de mais de 400km da capital,  
ainda depende exclusivamen-
te do  transporte rodoviário. 
Essa é uma reivindicação 
antiga que agora se torna-
rá realidade. Ainda do Ser-
tão, trazemos um exemplo 
de vida, demonstrando que  
força,   persistência e deter-
minação superam as adver-
sidades.   Nascida no municí-
pio de Afogados da Ingazeira 
(PE),  Yane Marques (penta-
tleta), conquistou o Prêmio 
Penta Pódio  Pernambuco, 
promovido pela Secretaria 
de Turismo,  Esportes  e La-
zer do Estado. Esta é a nona 
vez consecutiva que a atleta é 
considerada a melhor compe-
tidora pernambucana.  Ainda 
nesta edição,  vocês farão visi-
ta à natureza e terão uma aula 
de campo. Pode entrar, você é 
nosso convidado.
Boa Leitura!!!

Fique por Dentro

Observatório JS O Crime dos Vieira de Melo

Quando, em 
novembro, come-

morou-se o Primei-
ro Grito de Repúbli-

ca, dado por Bernardo Vieira 
de Melo, pensei em mandar 
uma mensagem aos amigos 
dizendo-me “NOBRE”, pois 
pertencia ao Clã dos “Vieira 
de Melo”. Citaria o Bernardo e 
o Sergio Vieira de Melo – este 
morto em ato terrorista lá no 
Iraque e que hoje é nome da 
medalha “O Pacificador da 
ONU”. Recorri à internet e, 
espantado, li que o Gritador 
Bernardo tendo como cúmpli-
ce Dona Catarina Leitão, a sua 

temida mulher, decidira elimi-
nar Ana de Faria Souza, espo-
sa do seu filho André Vieira de 
Melo, apenas baseado em vaga 
suspeita – jamais comprovada 
– de que Ana andava de amores 
com João Paes Barreto, o dono 
do Engenho Velho, localizado no 
Cabo de Santo Agostinho. Aí foi 
que a minha cabeça endoidou, 
pois, afinal, sou também “Paes”, 
neto de Artur Paes, ex-Prefeito 
de Belo Jardim e sobrinho-neto 
do Desembargador João Paes – 
nome de Rua em Boa Viagem / 
Recife. Confesso que não sabia 
que estava inserido no contexto 
de um crime envolvendo as duas 

nobres famílias. Porém, a Histó-
ria dos Vieira de Melo registra: 
“Sentada no centro da sala, a jo-
vem mulher é obrigada a tomar 
uma dose de veneno, misturada 
a um copo de caldo de galinha. 
Ela permanece viva, como se 
nada lhe tivesse acontecido. De-
cidem, então, mandar buscar um 
barbeiro para fazer uma sangria, 
ou seja, cortar com uma navalha 
as veias do pescoço da vítima. 
Mas o sangue que escorre dessa 
sinistra intervenção é pouco e a 
mulher continua viva. Então, ali 
mesmo na sala, os criminosos 
lançam mão de uma toalha e as-
fixiam a vítima”. O crime ocor-

reu na luxuosa Casa Grande 
do Engenho Pindobas, em 
Ipojuca de propriedade de 
Bernardo Vieira de Melo, 
Capitão-mor de Igarassu, Ca-
valheiro Fidalgo da Casa Real, 
Governador da Capitania do 
Rio Grande do Norte, herói 
das lutas contra Zumbi e da 
Guerra dos Mascates. Só me 
resta pedir desculpas pela pés-
sima idéia de remexer no baú 
dos “Paes” e no dos “Vieira 
de Melo”, pois eu nem sequer 
desconfiava que fosse encon-
trar tais coisas.
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O reitor da Univasf, 
Julianeli Tolentino, anun-
ciou a implantação da nova 
residência médica em of-
talmologia que deverá ser 
ofertada, em Petrolina, até 
o final do segundo semes-
tre de 2017. A informação 
foi divulgada após reunião 
de Tolentino e do vice-
-reitor, Télio Leite, com o 
então prefeito Julio Lós-

O CCAA Serra Talhada, cen-
tro aplicador oficial do TOE-
FL® ITP, comemora o resulta-
do divulgado com exclusividade 
pela Mastertest (credenciada 
da ETS® no Brasil), compro-
vando que a média alcançada 
pelos alunos que estudam no 
CCAA está acima das demais 
escolas de idiomas do Brasil. O 
TOEFL®, teste de inglês como 
língua estrangeira, além de ser 

O prefeito eleito de Ser-
tânia, Ângelo Ferreira, será 
homenageado na Câmara 
do Recife. No dia 20, a Casa 
aprovou, com 27 votos a fa-
vor, projeto que entrega, ao 
deputado estadual, a Medalha 
de Mérito José Mariano. A 
honraria, proposta pela Co-
missão Executiva com autoria 
do presidente da Casa, Vicen-
te André Gomes, é conferida 

A Prefeitura de Arcover-
de lançou campanha de Re-
gularização de Bens Imóveis 
com objetivo de incentivar 
o morador do município a 
regularizar a sua obra, com 
a Licença para Construção, 
Reforma ou Demolição. Se-
gundo a prefeitura, edifica-
ções e obras, em geral, sem 
a devida licença não podem 
ser escrituradas e estão sujei-

sio, no dia 27. Na ocasião, 
os representantes da uni-
dade de ensino destacaram 
a parceria firmada entre a 
Instituição e o poder públi-
co, que rendeu ações como 
a incorporação do Hospital 
Universitário, a inserção 
dos estudantes na atenção 
básica tutoriados pelos 
professores, entre outras 
iniciativas. 

o teste mais amplamente reco-
nhecido por universidades es-
trangeiras, mede a proficiência 
adquirida pelo aluno na língua 
inglesa. Os franqueados, Ta-
deu Príncipe, Norma Santana 
e Edson Lima, ressaltam que 
esse resultado reflete o excelen-
te trabalho desenvolvido pelas 
equipes de profissionais dessa 
importante rede de franquias 
da categoria escola de idiomas.

a personalidades que tenham 
relevantes serviços prestados 
à sociedade pernambucana. A 
data da solenidade de entre-
ga da honraria será divulga-
da em breve. Ângelo assume 
pela terceira vez o comando 
da gestão de Serra Talhada, 
tendo atuado anteriormente 
como deputado estadual e se-
cretário estadual de Agricul-
tura e Reforma Agrária.

tas a embargo e multas. Para 
dar entrada na solicitação, o 
cidadão deve se dirigir à Di-
retoria de Rendas e Tributos 
– DIRT, localizada na Praça 
Winston Siqueira, nº 14, Cen-
tro. Para obter informações 
sobre a documentação neces-
sária, os contatos devem ser 
realizados pelo telefone (87) 
3821-9051 ou e-mail dirt@
arcoverde.pe.gov.br.
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Petrolina
Nova residência em oftalmo no 2º semestre

Sertânia
Ângelo Ferreira homenageado no Recife

Arcoverde
Campanha estimula regularização de imóveis

Serra Talhada
CCAA tem média acima das escolas do País

"Patrocínio Brascolor"
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Política

Prefeitos eleitos têm desafio de 
manter contas equilibradas

Os prefeitos que saíram 
vitoriosos das urnas, em 
outubro do ano passado, 
tomaram posse assumindo 
os cargos com o desafio de 
manter as contas equilibra-
das apesar da crise econô-
mica. Além dos prefeitos, 
os vereadores também as-
sumiram mandatos pelos 
próximos quatro anos. No 
Semiárido pernambucano, 
são 122 municípios com 
prefeitos eleitos e empos-
sados.

Em Petrolina, Miguel 
Coelho (PSB), de 26 anos, 
um dos prefeitos mais jo-
vens do Estado, tomou pos-
se e vai administrar uma 
cidade com mais de 330 mil 
habitantes. Em seu discur-
so, Miguel reforçou que vai 
garantir a gratuidade do 

programa de educação in-
fantil Nova Semente, além 
de implantar um novo Cen-
tro de Abastecimento e um 
abatedouro público. O pre-
feito ainda assegurou que 
vai investir na mobilidade. 
"Que saudade que temos 
das grandes avenidas, do 
trânsito fluindo rapida-
mente. Mas posso dizer que 
a saudade vai acabar e o 
trabalho está voltando", ga-
rantiu Miguel. No Sertão do 
Moxotó, em Sertânia, o ex-
-deputado estadual Ângelo 
Ferreira (PSB) assumiu a 
Prefeitura após 20 anos do 
seu primeiro mandato. Esta 
é a terceira vez que o polí-
tico, também ex-secretário 
estadual de Agricultura e 
Reforma Agrária, assume 
a gestão do município. Du-

rante a sua fala, Ângelo rea-
firmou o compromisso com 
a população para promover 
mudanças significativas 
nas diversas localidades da 
cidade, que está entre os 
maiores municípios em ex-
tensão territorial do Esta-
do. “É neste momento que 
mudamos o rumo da histó-
ria política da nossa cidade 
e começamos a construir 
um novo futuro”, declarou. 

Entre os cinco muní-
cipios mais populosos do 
Sertão pernambucano, to-
maram posse os prefeitos 
eleitos de Serra Talhada, 
Luciano Duque (PT); Ara-
ripina, Raimundo Pimentel 
(PSL), Arcoverde, Madale-
na Britto (PSB), Ouricuri, 
Ricardo Ramos (PSDB) e 
Salgueiro, Clebel (PMDB). 

Vereadores também assumiram mandatos pelos próximos quatro anos. No Semiá-
rido pernambucano, são 122 municípios com prefeitos eleitos e empossados

Miguel Coelho discursa em solenidade de posse

Após cerimônia de posse, Ângelo Frreira cumprimena a população

M a d a l e n a  B r i t t o  t o m a  p o s s a  p a r a  s e g u n d o  m a n d a t o

Ivaldo Reges

Divulgação

Davia Mayer
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Política

Governo torna regras mais flexíveis 
para agilizar regularização fundiária

Municípios recebem R$ 4,4 milhões 
das multas da repatriação 

Medida provisória facilita procedimento para quem ocupa terreno pertencente à 
União. Além disso, a regularização vai valer ainda para imóveis situados na zona rural 

O Governo Federal pu-
blicou no dia 23, no Diario 
Oficial, medida provisória 
para agilizar a regularização 
fundiária urbana em todo o 
país. O texto prevê a flexibi-
lização das regras para quem 
ocupa terreno pertecente à 
União obter a escritura. Não 
serão contempladas ocu-
pações iniciadas depois da 
data da publicação da MP. A 
regularização vai valer ain-
da para imóveis situados na 
zona rural - desde que a área 
tenha ocupação e destinação 
urbana - e para conjuntos ha-
bitacionais promovidos pelo 
poder público.

Por se tratar de uma me-
dida provisória, as regras do 
texto já estão em vigor, mas 
precisarão ser aprovadas 
pela Câmara e pelo Senado 
para virar lei. A medida de-
verá beneficiar, segundo o 
Ministério das Cidades, pelo 
menos 4 milhões de famílias 
em todo o País. Essas famí-
lias serão contempladas na 
modalidade de interesse so-
cial (para famílias de baixa 
renda; a renda ainda será 
definida pelo governo). Por 

isso não terão que pagar pela 
regularização e terão a infra-
estrutura básica financiada 
pelo poder público.

O ministro das Cidades, 
Bruno Araújo, afirmou que 
o problema da habitação no 
País requer urgência, por 
isso o governo propôs a MP. 
"Dá dignidade a milhões de 
famílias, que vão poder, com 
a mudança da legislação, que 
fica desburocratizada, ágil 
e barata, as pessoas terem a 
dignidade de receber o título 
de propriedade", disse Bru-
no Araújo. Também haverá 
a modalidade de regulariza-

ção fundiária, de interesse 
específico, para pessoas que 
ocupam terreno da União, 
mas não se enquadram nos 
critérios de baixa renda. Nes-
se caso, o registro não será 
concedido de forma gratuita 
e o proprietário terá que ar-
car com os custos da infra-
estrutura básica (não haverá 
limite de renda). Os donos 
dos imóveis regularizados 
poderão também recolher 
impostos, como o IPTU, mas 
vai depender da definição de 
cada prefeitura. Nesse caso, 
de leis municipais prévias 
para a cobrança.

Os municípios receberam, 
ainda no último dia útil de 2016, 
os recursos do programa de re-
patriação. De acordo com o Mi-
nistério da Fazenda, as ordens 
de pagamento foram emitidas 
no dia 29 para que os recursos 
fossem contabilizados no dia 30. 
Segundo a pasta, foram deposi-
tados, ao todo, R$ 4,449 bilhões. 
O receio dos prefeitos era de que 
os recursos só entrassem, efetiva-
mente, nos cofres municipais em 
2017. 

A Frente Nacional de Mu-
nicípios (FNP) e o PSB se movi-
mentaram e chegaram a entrar 
com ação no Supremo Tribunal 
Federal (STF) para antecipar es-
ses recursos, mas a corte negou 
o pedido. Se o Tesouro Nacio-
nal autorizasse o pagamento 
apenas no dia 30 de dezembro, 
que, para o sistema bancário, é 

considerado o último dia útil do 
ano para realização de operações 
financeiras, haveria risco de que 
esses recursos só entrassem nas 
contas das prefeituras em janei-
ro. O Ministério da Fazenda des-
cartou essa possibilidade. Para 
evitar atrasos, houve a integra-
ção do dinheiro da repatriação 
e a terceira parcela mensal de 
repasses do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM). Ain-
da no dia 29, o governo também 
depositou o valor devido aos 
municípios pelo Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb). Esse pagamento 
somou R$ 1,053 bilhão. Ao 
todo, considerando o dinhei-
ro da multa da repatriação e 
do Fundeb, os municípios re-
ceberam R$ 5,502 bilhões. 

Divulgação | Bruno Araujo

Ministério da Fazenda ordenou pagamento no dia 29 de dezembro

Bruno Araújo classifica  como urgente a resolução da questão fundiária
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Azul quer voos comerciais, em 
Serra Talhada, ainda este ano
Com investimentos de R$ 35 milhões do Governo Federal, serão iniciadas obras do 
terminal de passageiros, pátio de estacionamento de aeronaves e outras estruturas

Economia

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

O munícipio de Serra Talhada, 
no Sertão do Pajeú, conta agora 
com uma nova pista de pouso e 
decolagem no Aérodromo Santa 
Magalhães. As obras, concluídas 
há poucos dias, foram realizadas 
com recursos de R$ 6,5 milhões 
do Governo de Pernambuco. Ain-
da serão investidos R$ 35 milhões 
do Governo Federal para execu-
ção do projeto de construção do 
terminal de passageiros, baliza-
mento noturno, pátio de estacio-
namento de aeronaves e demais 
requisitos para funcionamento do 
Aeroporto. A Azul Linhas Áereas, 
em parceria com o Poder Execu-
tivo, pretende implantar voos co-
merciais regulares ainda em 2017.

Para verificar as condições 
para a implantação de voo comer-
cial regular para o munícipio, o 
diretor de Expansão da Azul, Ro-
naldo Veras, acompanhado pelos 
secretários estaduais de Transpor-
tes e Turismo, Sebastião Oliveira e 
Felipe Carreras, respectivamente, 

realizaram uma visita técnica no 
local ainda na primeira semana de 
2017, no dia 03. De acordo com a 
Secretaria de Transportes, a nova 
pista comporta aviões com capa-
cidade para transportar 70 pas-
sageiros e suportar 33 toneladas. 
Anteriormente, apenas aviões de 
pequeno porte, com peso de até 
10 toneladas, podiam utilizar o 
equipamento. 

De acordo com Sebastião Oli-
veira, o equipamento é fundamen-
tal para o fortalecimento do Ser-
tão do Pajeú, beneficiando cerca 
de 30 municípios próximos 
em um perímetro de 100 km. 

"Esse é o resultado da decisão 
política do governador Paulo 
Câmara e do prestígio para ob-
ter recurso junto ao Ministério 
dos Transportes, comandando 
por Maurício Quintella, em um 
momento de crise econômica. 
A iniciativa vai fortalecer a in-
tegração nacional por meio dos 
voos regionais", afirmou. Além 
de fomentar o desenvolvimen-
to, a iniciativa também vai 
economizar o tempo dos pajeu-
zeiros. A viagem entre o muní-
cipio e a capital costuma durar 
cinco horas. De avião, o trajeto 
vai levar apenas uma hora. 

A programação da visi-
ta contou também com uma 
apresentação técnica do 
projeto do novo aeroporto 
na Câmara dos Dirigentes 
Lojistas de Serra Talhada. 
"Pelo Programa de Investi-
mentos em Logística, o PIL, 
existiam cerca de 276 proje-
tos de aeroportos no Brasil 
contemplados com recursos 
do Governo Federal. Com a 
crise econômica, houve uma 
redução para cerca de 50. Em 
Pernambuco, apenas uma 
obra foi mantida: a de Serra 
Talhada. Ainda neste mês, 
será assinado um convênio 
com o Ministério dos Trans-
portes, e as obras serão rea-
lizadas por meio de Regime 
Diferenciado de Contratação 
integrada, o RDCI", explica o 
secretário Sebastião Oliveira. 

Os recursos de R$ 35 
milhões, assegurados pelo 
Ministério dos Transportes, 
serão utilizados para o se-
guinte: execução do termi-
nal de passageiros, que terá 
1.210m², do pátio de esta-
cionamento com capacidade 
para quatro aeronaves, via-
bilização de serviço de pro-
teção de incêndio, além de 

aquisição de equipamentos 
de inspeção de embarque, 
dentre outros. De acordo com 
a Secretaria de Transportes, a 
sessão contra incêndios será 
classe cinco e a categoria do 
aeroporto passará de 2B para 
3C. Serão adquiridos também 
equipamentos de comunica-
ção, Papi (Indicador de Ân-
gulo de Aproximação Visual, 
em português), Estações Me-
teorológicas (EMS) e outros. 
Também estão previstas de-
sapropriações de 13 hectares 
no entorno do Aeroporto. O 
único entrave para continui-
dade do projeto é a existência 
de um lixão a, aproximada-
mente, seis km do local, situ-
ado às margens da PE 390 e, 
segundo as normas da ANAC, 
só podem existir aterros sa-
nitários e matadouros a mais 
de 13 km de raio do aeródro-
mo. Sebastião declarou o in-
teresse da pasta em auxiliar 
a Prefeitura Municipal a so-
lucionar a questão ambien-
tal e concluir o projeto. Em 
resposta, o prefeito de Serra 
Talhada, Luciano Duque, de-
clarou que haverá diálogo em 
favor do desenvolvimento do 
município.

Projeto foi apresentado na CDL

Municípios devem garantir viabilidade 
Ao final da visita, o prefeito 

de Afogados da Ingazeira, José 
Patriota, dirigente licenciado da 
Amupe, declarou que buscará 
incentivar municípios a garanti-
rem a viabilidade econômica das 
operações comerciais. "Os mu-
nicípios vão garantir a compra 
da quantidade mínima de passa-
gens para garantir as operações 
da companhia na região. Entre 17 
e 20, devem adquirir os bilhetes. 

Essas tarifas não devem ser o va-
lor cheio, claro, vamos fazer uma 
parceria", brincou Patriota, des-
contraindo o evento. Secretário 
de Turismo, Esportes e Lazer de 
Pernambuco, o deputado federal 
licenciado Felipe Carreras, desta-
cou a parceria com a Azul Linhas 
Áereas, que, hoje, possui uma 
relação forte com o Estado. "Nós 
conversamos muito e este projeto 
teve início há mais de um ano. Te-

mos a Azul como uma aliada, que 
acredita no Brasil, hoje, terceiro 
maior mercado de passageiros do 
mundo. Hoje, não temos como 
pensar em desenvolvimento sem 
conectividade aérea. Por isso a 
companhia se consolida voando 
para mais de 100 destinos. O Go-
verno de Pernambuco e o Gover-
no Federal seguem juntos, traba-
lhando a favor de Serra Talhada e 
do Sertão", avalia Carreras. 

Ana Luiza Melo

Ana Luiza Melo
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Secretários de Estado apresentaram projeto do novo aeroporto

Representantes da sociedade civil e políticos também estiveram presentes



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 10 anos integrando a região - De 01 à 15 de Janeiro de 2017 / Edição 1516

A campanha Compra Espetacular foi criada para garantir a movimentação no co-
mércio local. Serão sorteados 20 prêmios e é possível concorrer até 28 de fevereiro

Economia

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

No Brasil o poder estatal é uno e soberano, que se tri-
parte nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O 
primeiro, administra a condução do país; o segundo, cria 
as Leis que serão norte de todos os cidadãos; e o terceiros 
aplica estas Leis em território nacional.

O Executivo, no âmbito Federal é comandado pelo Pre-
sidente da República; nos Estados, pelos Governadores; e 
nos Municípios, pelos Prefeitos. O Legislativo na escala 
Federal é composto pelo Senado e Câmara dos Deputados; 
nos Estados pelas Assembleias Legislativas; e nos Municí-
pios pelas Câmaras de Vereadores. O Judiciário é compos-
to por vários Tribunais, sendo o maior deles o Supremo 
Tribunal Federal - STF.

Essa ideia de separação de poderes não é recente, já 
tendo sido defendida por Aristóteles, filósofo grego, mais 
de três séculos antes do nascimento de Cristo. Mais à fren-
te, no Século XVII, já no reinado do Rei Sol, Luís XIV, o 
britânico e ideólogo do empirismo, John Locke, bem como 
o próprio filósofo francês, Montesquieu, escreveram sobre 
este mesmo assunto, apesar da visível diferença de visão 
que eles tinham, já que aquele destacava o Poder Legisla-
tivo aos demais, o que não acontecia com este.

Essa ideia foi erigida no artigo 2º, da nossa vigente 
Carta Maior, buscando-se a integração destes 03 (três) 
Poderes, de forma harmônica e independente, com o obje-
tivo mesmo de limitar a atuação de cada um deles, servin-
do-se cada um deles como freio e contrapeso dos demais.

Desta forma, em nosso país, inexiste a figura de um 
Poder absoluto, imperial, divino, pelo menos do ponto de 
vista constitucional, sendo esta característica um dos pi-
lares da Democracia.

Esta discussão veio novamente à tona recentemente 
face ao descumprimento, por parte do Presidente do Se-
nado, Renan Calheiros, de uma medida liminar expedida 
pelo Ministro Marco Aurélio Mello, da Corte Suprema, de-
cisão esta que, inobstante ter sido reformada pelo Plená-
rio do STF, acabou evidenciando uma enorme fragilidade 
do sistema estatal brasileiro como um todo.

Não é possível, sobretudo nos tempos de hoje, que 
qualquer autoridade, por maior ou mais importante que 
seja, quebre o regramento jurídico nacional na defesa de 
seus próprios interesses, já que a Lei deve estar acima de 
todos, indistintamente, sendo este um dos maiores pila-
res, quiçá o maior, do Estado Democrático de Direito. 

Admitir-se-ia postura diferente unicamente em Esta-
dos autocráticos e ditatoriais, mazelas estas que há mais 
de 30 (trinta) anos foram expurgadas do nosso país e 
que esperamos que nunca mais sejam revisitadas, sendo 
necessário, portanto, sempre e necessariamente, o cum-
primento da legislação nacional por todos os brasileiros, 
incluindo as próprias autoridades estampadas em seus 
respectivos Poderes constitucionais.

A tripartição do poder e o 
Princípio dos freios e contrapesos

CDL e Sindicom promovem sorteios 
para estimular comércio em Serra

Saques de contas inativas do FGTS devem 
reaquecer economia e injetar até R$ 30 bilhões

Em Serra Talhada, no 
Sertão do Pajeú, as ven-
das de final de ano estive-
ram dentro do esperado, 
de acordo com a CDL do 
município. Uma campanha 
de prêmios foi criada pela 
instituição em parceria com 
a Sindicom para estimular 
o comércio, tanto no fim 
do ano quanto no início de 
2017.

De acordo com o presi-
dente da Sindicom, Fran-
cisco Mourato, a campa-
nha Compra Espetacular 
foi criada para garantir a 
movimentação de clientes 
e compras no comércio lo-
cal. "Serão sorteados 20 
super prêmios e é possível 
concorrer até o dia 28 de 
fevereiro.Trouxemos mais 
opções para os consumido-
res, que, a partir de dezembro 
até fevereiro, compram com a 

possibilidade de ganhar gran-
des prêmios", afirma Morato.  

Segundo o presidente 
da CDL, Reginaldo Sousa, a 
campanha tem o prazo es-
tendido para contemplar o 
período em que são realiza-
das as liquidações, atraindo 
clientes para os meses de 

baixas nas vendas. “É co-
mum o comércio crescer no 
período natalino, mas é ne-
cessário também ampliar 
essa movimentação. Apesar 
da crise, as vendas deste Na-
tal ainda foram melhores do 
que a do ano de 2015", avalia 
a o presidente.

O Governo Federal anun-
ciou a liberação do saque de 
contas inativas do Fundo de 
Garantia por Tempo de Ser-
viço (FGTS) até dezembro de 
2015. Em pronunciamento 
no Palácio do Planalto, no 
último dia 22, o presiden-
te Michel Temer anunciou a 
medida, que tem por objeti-
vo reaquecer a economia do 
País. De acordo com o gover-
no, cerca de 10,2 milhões de 
brasileiros estão aptos a sa-
car o dinheiro. 

Na ocasião, Temer ex-
plicou que não haverá limi-
te para o saque. Segundo o 
presidente, o trabalhador 
poderá sacar, se quiser, todo 
o valor existente na conta 
inativa (aquela que deixa de 
receber depósitos do FGTS 
devido à rescisão do contra-
to de trabalho) para qualquer 
fim. Segundo Michel Temer, 
pelos cálculos do governo, os 

saques podem chegar a R$ 30 
bilhões, o que equivale, nas 
contas de equipe econômica, 
a 0,5% do Produto Interno 
Bruto (PIB), entretanto, a 
maior parte das contas ina-
tivas tem saldo de menos de 
um salário mínimo.

O ministro do Planeja-
mento, Dyogo Oliveira, fa-
lou que o cronograma para 
o saque de contas inativas 
será divulgado até o início 
de fevereiro e levará em con-
ta a data de nascimento dos 
beneficiários. "Nós estamos 
flexibilizando essas exigên-
cias [para o saque do FGTS] 
porque o momento que vive-
mos na economia demanda a 
adoção de medidas que per-
mitam, ainda que de forma 
parcial, uma recomposição 
da renda do trabalhador. Por-
tanto, estamos permitindo 
que os trabalhadores deten-
tores dessas contas, até 31 de 

dezembro de 2015, possam 
dispor de recursos que, em 
condições normais, não esta-
riam ao seu alcance", afirmou 
Temer. Michel Temer argu-
mentou ainda que os saques 
das contas inativas do FGTS 
não irão prejudicar projetos 
que dependem da verba do 
fundo, como o financiamento 
de moradias do Minha Casa 
Minha Vida. "É uma injeção 
de recursos que vai mobili-
zar, movimentar a economia 
e equivale, também pelos cál-
culos do Planejamento, a cer-
ca de 0,5% do PIB e sem por 
em risco a própria solidez do 
FGTS, porque vocês sabem 
que os valores do FGTS se 
destinam à habitação popu-
lar, saneamento, mobilidade. 
Então, não põem em risco o 
fundo de garantia, as verbas 
para aplicação nesses seto-
res que estou mencionando", 
afirmou Temer.
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Vendas de f inal  de ano est iveram dentro do esperado



Jornal do Sertão 10 anos integrando a região - De 01 à 15 de Janeiro de 2017 / Edição 151  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 7

SEmiárido

Reformas da praça Sérgio Magalhães 
e do Pereirão asseguradas

Recursos da ordem de 
R$ 1 milhão, captados junto 
ao Ministério do Turismo, 
serão destinados à reforma 
da Praça Sérgio Magalhães, 
em Serra Talhada. Os recur-
sos foram anunciados pelo 
deputado federal Kaio Ma-
niçoba (PMDB) em visita à 
cidade. Por meio de emenda 
parlamentar de sua autoria, 
o peemedebista também ga-
rantiu o montante de R$ 300 
mil para a reforma do está-

dio local (Pereirão) e para 
a aquisição de dois tratores 
para a Zona Rural. "Tenho 
certeza que esses recursos 
vão proporcionar uma me-
lhor qualidade de vida para a 
população da minha querida 
Serra Talhada. E sei também 
que, em breve, junto ao ami-
go e prefeito Luciano (Du-
que), estarei trazendo para 
esta cidade ainda mais boas 
novas", enfatizou, em entre-
vista à rádio local.

O grupo tático da polícia será transferido para Serra Talhada. O assunto gerou tanta 
preocupação que foi criada uma comissão na Câmara Municipal para discuti-lo

Moradores e comercian-
tes de Custódia, no Sertão 
do Moxotó, realizaram pro-
testo pacífico na BR 232, no 
último dia 4, com objetivo 
de reivindicar e defender a 
permanência do Batalhão 
Especializado de Policia-
mento do Interior (BEPI), 
antiga Companhia Inde-
pendente de Operações e 
Sobrevivência na Área da 
Caatinga (Ciosac) no muni-
cípio. O grupo tático da po-
lícia será transferido para 
Serra Talhada, também no 
Sertão.

O assunto gerou tanta 
preocupação entre os mo-
radores que foi criada até 
uma comissão na Câmara 
Municipal para discutir a 
suposta mudança e defen-
der a permanência da uni-
dade policial. O prefeito 

Divulgação

eleito do município, Em-
manuel Fernandes, e a vice, 
Luciara Frazão, também 
se envolveram na defesa 
da unidade em Custódia. 
"Tendo em vista a impor-
tância desse ato, pedimos 
que cada pessoa, cada um 

que se importa com o nos-
so maior patrimônio, que 
é uma cidade mais segura, 
protegida contra a crimina-
lidade, abrace essa inicia-
tiva junte-se a essa causa", 
frisou a vice-prefeita eleita, 
Luciara Frazão.

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

   C o m u n i c a m o s  a  q u e m  i n t e r e s s a r  p o s s a  q u e  a  e m p r e s a
PRONTO SOCORRO SÃO FRANCISCO LTDA, CNPJ N° 11.351.301/0001-86, 
localizada na Av. Antônio Angelim, n° 520 - Santo Antônio - Salgueiro/PE,
está cadastrada nesta Vigilância Sanitária, estando apta, após publicação
deste Comunicado em Diário Oficial ou em jornal local, a adquirir e utilizar
medicamentos a base de MISOPROSTOL, conforme disposto no art. 124
da Portaria SVS/MS n° 06, de 29 de janeiro de 1999.

Protesto, em Custódia, pede Manutenção 
do Batalhão Especializado de Policiamento

Divulgação

Transferência do grupo tático para Serra Talhada causou revolta

O deputado federal concedeu entrevista em rádio local
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O Projeto de Integração 
do Rio São Francisco ganhou 
um reforço do Governo de São 
Paulo, através de uma parce-
ria com o Ministério da Inte-
gração Nacional. No dia 26, 
as instituições anunciaram 
um acordo para o emprésti-
mo de quatro conjuntos de 
motobombas e outros equi-
pamentos da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) para 
o projeto. A intenção é ante-
cipar a chegada da água do 
São Francisco aos estados da 
Paraíba e de Pernambuco. A 
cerimônia ocorreu no Palácio 
dos Bandeirantes, na capital 
paulista.  A população, que já 
convive com a seca há cinco 
anos, deve contar com a an-
tecipação da chegada da água, 
já que os equipamentos vão 
acelerar a passagem da água 
pelas estruturas do eixo Leste 
do projeto e permitir que a re-
gião de Campina Grande, na 
Paraíba - um dos estados mais 
atingidos pela seca - seja be-
neficiada no começo de 2017. 
Apesar do Projeto de Integra-
ção estar próximo à conclu-
são, o Governo Federal quer 
agilizar a chegada da água à 
população a ser beneficiada.

Durante a solenidade de 
assinatura do Termo de Ces-
são de Uso Não Oneroso, o 
ministro da Integração Nacio-
nal, Helder Barbalho, expli-
cou o motivo da iniciativa. “O 

objetivo é garantir a chegada 
da água ao destino final do 
eixo leste com 30 dias de an-
tecipação e, assim, atender o 
quanto antes a população que, 
hoje, sofre com a estiagem em 
Pernambuco e na Paraíba”, 
disse.  O Governo Federal fica 
responsável pelas despesas de 
transporte e seguro dos equi-
pamentos durante o período 
de uso, previsto para 120 dias.

Na ocasião, o ministro 
informou que o Governo Fe-
deral tem investido cerca de 
R$7 bilhões em ações estru-
turantes, afirmando, ainda, 
que “diversas obras permi-
tirão segurança hídrica para 
12 milhões de brasileiros”. 
Estiveram presentes no even-
to o secretário de Saneamen-

to e Recursos Hídricos de 
São Paulo, Benedito Braga, o 
presidente da Sabesp, Jerson 
Kelman, a vice-governadora 
da Paraíba, Lígia Feliciano, e 
o presidente da Companhia 
Pernambucana de Saneamen-
to, Roberto Tavares. Segundo 
o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, as bombas 
foram adquiridas durante a 
restrição hídrica que o Estado 
passou há três anos, ao custo 
de R$ 20 milhões. "O Nordes-
te passa por uma seca, que é a 
maior do século, a Sabesp está 
cedendo essas bombas, que 
vão ajudar com que as águas 
do rio São Francisco cheguem 
um mês antes no agreste per-
nambucano e na Paraíba", 
afirmou. 

Chegada de água do São Francisco 
a Pernambuco deve ser agilizada
Motobombas e outros equipamentos emprestados pelo Governo de São Paulo e utilizados 
para captação do Sistema Cantareira foram emprestados por Geraldo Alckmin ano Nordeste

Maquinário será levado à cidade de Floresta
Os conjuntos de moto-

bombas serão levados até o 
canteiro de obras do projeto 
em Floresta, em Pernambu-
co. De lá, vão elevar as águas 
do São Francisco para abas-
tecer o reservatório de Man-
dantes, no mesmo municí-
pio. Expectativa é de que esse 
procedimento deve encurtar, 
em até 25 dias, a chegada das 
águas ao município de Mon-
teiro, primeira cidade parai-

bana a ser beneficiada. De 
Monteiro, as águas seguirão 
pelo leito do rio Paraíba até 
Campina Grande (PB).

O Ministério da Integra-
ção Nacional ainda estuda a 
possibilidade de utilização 
das bombas no reservatório 
de Campos, em Sertânia (PE). 
O Projeto de Integração do 
Rio São Francisco, que apre-
senta 90% de conclusão, be-
neficiará 12 milhões de pesso-

as em 390 localidades nos es-
tados de Pernambuco, Ceará, 
Paraíba e Rio Grande do Nor-
te, e ainda as 294 comunida-
des rurais às margens dos ca-
nais. Quando concluídos, os 
Eixos Norte e Leste captarão 
a água do Rio São Francisco, 
que percorrerá 477 quilôme-
tros de canais, abastecendo 
adutoras e ramais que irão 
perenizar rios e açudes e be-
neficiar vários municípios.

SEmiárido

Sertão Esportivo
Cultura

Por Helena Conserva
E-mail hconserva@gd.com.br
blog: http://escrevehelena.blogspot.com

TURISMO em TRIUNFO/PE 
Conheça o Engenho São Pedro

O Engenho São Pedro, localizado na turística cidade 
serrana de Triunfo-PE, é tradicional produtor de Cachaça 
artesanal e Cachaça artesanal envelhecida, destilada em 
alambique e envelhecida em barris de carvalho. No Enge-
nho se produz tambem Licor de Cana -de -Açúcar, rapadu-
ras de diversos sabores, mel de engenho, além de outros 
derivados e o apreciado sorvete de rapadura.

A Cachaça produzida no Engenho de São Pedro possui 
características singulares de aroma e sabor propiciadas 
pelo cultivo de cana e ritual de produção em região de ter-
ras altas, acima de de 1.000 metros de altitude. Ela  foi a 
primeira Cachaça do Brasil a receber a Certificação de Con-
formidade do INMETRO e também algumas premiações 
como: Prêmio Pernambuco que Dá Certo em 2007;  pre-
miada em Concurso Mundial de Bruxelas, na Bélgica em 
2014;  prêmio da Economia Criativa de Pernambuco em 
2014, Governo de Pernambuco (o inovador Licor de Cana- 
de -Açúcar) além de  integrante do Livro Engenhos de Ouro 
(In Book), ano 2014, com a seleção dos engenhos produto-
res de Cachaça de alta qualidade em alambiques artesanais, 
com inovação e criatividade na cadeia produtiva.

A Cachaça é um patrimônio do Povo Brasileiro, é uma 
riqueza da nossa cultura. Integra a nossa identidade nacio-
nal.

Inserida no roteiro turístico da cidade e aberto a visita-
ção (guiada) todos os dias.Localizada no Sítio Belo Vista, a 
1 km do centro. Aberto todos os dias para visitação e o visi-
tante pode acompanha as etapas de produção da Cachaça, 
da rapaduras e do Licor de Cana –de - açúcar.

Divulgação

Água deve chegar com 30 dias de antecedência através do eixo leste
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Ampliação de hospital, quadra e centro 
de artesanato entregues em Tuparetama
Parte dos recursos vieram do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (FEM), 
akém do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do  Governo Federal

No Sertão do Pajeú, a 
prefeitura de Tuparetama 
inaugurou uma série de 
obras ainda na gestão do 
prefeito Dêva Pessoa, no 
último dia 27. Com a pre-
sença do deputado federal 
Danilo Cabral, o gestor 
do município inaugurou 
as obras de ampliação do 
hospital Severino Souto de 
Siqueira, a quadra polies-

Divulgação

portiva Eduardo Campos, 
no bairro do Bom Jesus, 
e a Casa da Cultura. Na 
ocasião, também ocorreu 
a entrega dos títulos de 
posse de 40 famílias con-
templadas com unidades 
do Loteamento José Rabê-
lo de Vasconcelos, além do 
kit de apoio ao Conselho 
Tutelar. Dêva Pessoa con-
correu à reeleição, mas foi 

derrotado por 282 votos 
por Sávio Torres. A refor-
ma da unidade de saúde e a 
construção da Casa Cultura 
receberam investimentos 
de R$ 236 mil do Fundo 
Estadual de Apoio ao De-
senvolvimento Municipal 
(FEM), sendo R$ 138,8 mil 
para o hospital. Já a qua-
dra poliesportiva recebeu 
recursos do Governo Fede-

SEmiárido

ral, através do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE). Em 
seu discurso, Danilo Cabral 
destacou a gestão do alia-
do, que conseguiu realizar 
investimentos apesar da 
crise econômica. “Dêva dei-
xa a Prefeitura de cabeça 
erguida. Enquanto muitos 
prefeitos não conseguiram 
nem pagar o 13º salário, ele 

está com as contas em dia 
e termina o mandato com 
a entrega de obras. Isso é 
um mérito para poucos ges-
tores do País”, afirmou o 
deputado. Antes de visitar 
Tuparetama, Danilo Cabral 
esteve em Carnaíba, onde 
acompanhou o anúncio da 
equipe que atuará ao lado 
do prefeito eleito do muni-
cípio, Anchieta Patriota.

Divulgação

Danilo e Rodrigo Novaes visitaram instalações de hospital
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SaúdE

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

Por que procurar um Nutricionista?

Se você ainda acha que o nutricionista só serve para ema-
grecer, chegou a hora de mudar de opinião! Uma alimentação 
saudável promove qualidade de vida e bem estar, trazendo 
muitos benefícios:

• Imunidade - Nutrientes com propriedades anti-infla-
matórias e que promovam o aumento da resposta imune, é 
fundamental para nos proteger contra as doenças.

• Crescimento - As crianças devem receber uma alimen-
tação que contribuirá para o fornecimento  dos nutrientes ne-
cessários para seu crescimento e desenvolvimento.

• Controle de peso - O acompanhamento nutricional 
deve te ensinar a comer adequadamente, através um Progra-
ma de Reeducação Alimentar Individualizado de forma a evi-
tar que você recupere o peso perdido.

• Gestação e bebê saudável - A adequação de nutrien-
tes e do ganho de peso  são fundamentais para uma evolução 
positiva e segura da gestação e do bebê.

• Vitalidade - Através de uma alimentação balanceada, 
podemos nos tornar mais produtivos, dispostos, com menos 
estresse e mais autoestima.

• Desempenho - Praticantes de atividades físicas ou atle-
tas conseguem melhor desempenho e condicionamento físico 
quando suprem as suas necessidades nutricionais.

• Intestino – Com acompanhamento nutricional adequa-
do o seu intestino pode tornar-se forte e saudável, funcionan-
do regularmente.

• Estética – Pele, unhas e cabelos saudáveis requerem 
nutrientes específicos para tornarem-se bonitos, fortes e hi-
dratados. 

• Longevidade – Uma nutrição adequada pode melhorar 
a qualidade de vida, atenuando  as alterações fisiológicas do 
processo de envelhecimento.

Ainda tem dúvidas de que todos nós podemos precisamos 
de um Nutricionista?

Em 2017, pense diferente, procure um profissional da Nu-
trição.

Duas novas Unidades Básicas de 
Saúde inauguradas em Caruaru
Entre os serviços oferecidos, estão: consulta médica e enfermagem e auxílio 
de saúde bucal. A expectativa é de que oito mil pessoas sejam beneficiadas

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

A Prefeitura de Carua-
ru, por meio da Secretaria de 
Saúde, entregou à população 
duas novas Unidades Bási-
cas de Saúde - UBS nas co-
munidades de Nova Caruaru 
e Salgado. Entre os serviços 
oferecidos nas unidades, estão 
disponíveis consulta médica e 
enfermagem, auxílio de saúde 
bucal, além do apoio de agen-
tes comunitários de saúde. A 
expectativa é de que oito mil 
pessoas sejam beneficiadas 
diretamente com os serviços 
oferecidos. 

Ao todo, 24 profissionais 
atenderão à população nas 
unidades. Também serão dis-
ponibilizados serviços de va-
cinação, atendimento odonto-

lógico, prevenção de câncer de 
mama e de útero, puericultu-
ra, além de ações de educação 
e promoção de saúde, nebuli-
zação e acompanhamento pré-
-natal. O financiamento das 
unidades é do Sistema Único 

de Saúde com contrapartida 
da Prefeitura. A inauguração 
aconteceu no dia 28 e contou 
com a presença do então pre-
feito José Queiroz e da Se-
cretária de Saúde, Aparecida 
Souza. 

Divulgação

Divulgação

Unidades de saúde estão localizadas nas comunidades de Nova Caruaru e Salgado
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Nove escolas do Sertão na lista 
das 36 novas de tempo integral 

Sesc abre mais de 100 vagas 
para estágio em Pernambuco

Bacharelado em Odontologia, na 
FIS, autorizado pelo MEC

Do total de 36 unidades de 
escolas com modelo de educa-
ção integral, anunciadas para 
Pernambuco, pelo governador 
Paulo Câmara e pelo ministro 
a Educação, Mendonça Filho, 
nove serão para o Sertão per-
nambucano. Em 2017, como 
resultado do anúncio, 51% das 
vagas na rede pública serão 
para o ensino integral, acima 
da meta nacional estabelecida 
para os próximos dez anos. O 
ato de anúncio foi realizado no 
Palácio do Campo das Prin-
cesas, no último dia 29. Na 
ocasião, o chefe do Executivo 
estadual ainda confirmou que 
outras duas escolas da rede 
pernambucana também ado-
tarão esse padrão, por meio de 
investimento próprio do Esta-
do. "Os resultados da educação 
de Pernambuco mostram que 
o caminho traçado, lá atrás, 
está transformando a vida dos 
jovens. Com isso, a gente tem 
muito o que comemorar ao fi-
nal de 2016. Pernambuco tem 
a melhor educação pública 
do Brasil no Ensino Médio e 
a menor taxa de abandono. E 
nós temos ainda a menor dife-
rença entre o ensino público e 
o privado do País, mostrando 
que é possível fazer educação 
de qualidade em qualquer am-
biente", destacou o governador 
Paulo Câmara.

Apoiadas pelo Fundo Na-
cional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), as 36 
escolas estão localizadas em 
27 municípios. Estão contem-

Estão abertas inscrições, até 
o dia 11 deste mês, para processo 
seletivo de estágio no Sesc Per-
nambuco, com vagas do litoral 
ao sertão. Serão oferecidas, ao 
todo, 117 vagas para estudan-
tes de curso superior, uma vaga 
para nível técnico em Segurança 
do Trabalho, além de cadastro 
de reserva para técnico em Edi-
ficações e Informática. Cinco por 
cento das vagas são reservadas 
para pessoas com deficiência. 
No interior, os estagiários serão 
lotados em Surubim, Caruaru, 
Belo Jardim, Garanhuns, Arco-
verde, Buíque, Triunfo (hotel), 
Bodocó, Araripina e Petrolina.

Podem participar da seleção 
estudantes de 25 cursos, entre 
eles: Artes Plásticas/Visuais, 
Arquitetura, Administração, 
Engenharia Civil, Informática 
(técnico), Jornalismo e outros. 
Os estudantes de nível superior 
devem estar cursando os últimos 

O Ministério da Educação, 
por meio da Secretaria de Regu-
lação e Supervisão da Educação 
Superior, autorizou a criação do 
curso de bacharelado em Odon-
tologia na Faculdade Integração 
do Sertão (FIS), em Serra Talha-
da. A portaria de 847, publica-
da no Diário Oficial da União 
do dia 22 de dezembro, confir-
ma a projeção de 160 vagas a 
cada ano letivo. De acordo com 
a instituição de ensino, o edital 
do vestibular e as datas serão 
divulgados em breve. De acor-
do com o diretor-presidente 
da Sociedade de Ensino Supe-
rior de Serra Talhada (Sesst) 

plados: o Grande Recife, com 
seis unidades, a Mata Norte, 
com cinco, a Mata Sul com 
duas, o Agreste, com cinco e 
as nove do Sertão. As outras 
duas unidades que serão con-
vertidas pelo Estado estão em 
Paulista e Igarassu.   As insti-
tuições de ensino sertanejas 
contempladas com a iniciativa 
são: a EREM Duque de Caxias, 
em Buíque, o Colégio Normal 
Estadual, em Afogados da In-
gazeira, a Escola Irnero Igna-
cio, de Serra Talhada, Escola 
Maria Emilia Cantarelli, em 
Belém de São Francisco, Es-
cola Deputado Afonso Ferraz, 
em Floresta, Escola de Jato-
bá, em Petrolândia, a Escola 
Dom Malan, a Escola Padre 
Manoel de Paiva Netto, Esco-
la Gercino Coelho e a Escola 

quatro períodos da faculdade. Já 
os alunos de nível técnico, de-
vem estar matriculados no 2º ou 
3º período no ato da convocação. 
Só serão aprovados os alunos 
matriculados em cursos de nível 
superior ou técnico credenciados 
no Ministério da Educação ou no 
Conselho Estadual de Educação.
Os estagiários de curso superior 
vão ganhar bolsa de formação no 
valor de R$ 656,00 e os de nível 
técnico, de R$ 430,00. Os estu-
dantes receberão, também, au-
xílio-transporte de R$ 140,00. 
Detalhamento de informações, 
inscrições, edital e resultado de 
cada fase da seleção estão dis-
poníveis no endereço eletrôni-
co: http://estagio.sescpe.com.
br. Após o ato da inscrição, os 
candidatos devem efetuar o 
pagamento da taxa no valor de 
R$ 35,00, de 12 a 17 de janeiro 
de 2017, em qualquer agência 
bancária.

Educação

e diretor acadêmico da Facul-
dade de Integração do Sertão, 
Luís Pereira de Melo Júnior, o 
novo curso irá agregar ainda 
mais valor aos bacharelados 
da área de saúde já existentes, 
como Enfermagem, Farmácia 
e Fisioterapia. “A FIS tem se 
preocupado em ampliar sua 
atenção com qualidade e bus-
cando contribuir para o desen-
volvimento da região através 
da oferta de ensino, pesqui-
sa e extensão. A autorização 
do curso de Bacharelado em 
Odontologia vem a somar nes-
sa missão diária com mais esse 
desafio”, destacou.

Há instituições de ensino sertanejas contempladas em: Buíque, Afogados da Inga-
zeira, Serra Talhada, Belém de São Francisco, Floresta, Petrolândia e em Petrolina 

Jesuino Antonio Davila, todas 
em Petrolina. Para o ministro 
Mendonça Filho, os recursos 
do MEC vão reforçar uma po-
lítica pública consolidada no 
Estado. "Praticamente R$ 80 
milhões assegurados hoje vão 
incrementar uma política de 
sucesso em Pernambuco, que 
é a política de educação em 
tempo integral", salientou o 
representante da União. O Mi-
nistério da Educação ainda ini-
ciou a liberação R$ 111 milhões 
para os programas de Fomento 
à implementação da Escola em 
Tempo Integral e MédioTec. 
E ainda outros R$ 42 milhões 
para 45 secretarias municipais 
do Estado - recursos para a 
construção de escolas, creches 
e para o pagamento do piso sa-
larial dos professores.
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Paulo Câmara e Mendonça Filho anunciaram investimentos
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A pentatleta Yane Marques, 
nascida em Afogados da Inga-
zeira, conquistou o Prêmio Pó-
dio Pernambuco, promovido 
pela Secretaria de Turismo, Es-
portes e Lazer do Estado. Esta 
é a nona vez consecutiva que a 
atleta é considerada a melhor 
competidora pernambucana, 
tendo sido uma das grandes 
premiadas da noite.

O evento, realizado no Te-
atro de Santa Isabel, foi uma 

verdadeira noite de gala para 
o esporte pernambucano, com 
atletas, paratletas, atletas-guia 
e técnicos premiados pelo de-
sempenho na atual tempora-
da. Além de Yane, os outros 
destaques da premiação foram 
de melhor paratleta, cujo agra-
ciado foi Raimundo Nonato, 
do futebol de cinco; e melhor 
técnico, prêmio concedido a 
Michael Cunningham, do pen-
tatlo moderno.

Ao todo, 49 atletas, 18 pa-
ratletas e 46 técnicos foram 

premiados como destaques de 
suas respectivas modalidades 
pelas federações e associações 
esportivas locais. O evento 
também foi marcado pelo en-
contro da nova geração de es-
portistas pernambucanos com 
atletas estaduais consagrados, 
a exemplo de Yane Marques, 
medalhista olímpica em Lon-
dres (2012) e Etiene Medeiros, 
que, recentemente, conquistou 
o bicampeonato mundial nos 
50 metros costas em piscina 
curta, no Canadá. 

Yane Marques leva prêmio Pódio 
PE pela 9ª vez consecutiva
O evento, realizado no Santa Isabel, foi marcado pelo encontro da nova geração de esportistas 
pernambucanos com atletas consagrados, a exemplo de Yane Marques e Etiene Medeiros

Yane Marques será secre-
tária executiva de Esportes da 
Prefeitura do Recife. Além de 
medalhista olímpica, ela, que 
é de Afogados da Ingazeira, é 
formada em Educação Física.  
"É uma coisa nova para mim. A 
sensação é de que vai ser uma 
situação muito bacana, uma for-
ma diferente de contribuir com 
o esporte. São 20 anos envolvi-
da no âmbito do desporto. Esse 
tempo todo angariando experi-
ência e me capacitando. Este co-
nhecimento não poderia ficar só 
para mim", observou a atleta ao 
Jornal do Sertão. 

Para a secretaria executiva, 
Yane já traçou algumas metas. 
"Pretendo ajudar com inter-
venção prática e técnica. Acre-

dito no Esporte como uma 
ferramenta de educação, cujo 
envolvimento é positivo para 
crianças, jovens e adultos. Até 
se pensarmos nos valores ad-
quiridos na prática esportiva, 

Pentatleta assume comando de secretaria no Recife

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

ESPortE

Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende

Pernambuco 
Esportes

O ano de 2016 chegou ao fim. Nele vivenciamos al-
guns momentos importantes dentro do esporte nacional 
e internacional. Deparamo-nos com situações de alegria, 
tristeza, ódio e amor. Tudo que o esporte realmente pode 
nos proporcionar. É inevitável não mencionar o triste fim 
do sonho da Chapecoense, não é? Mas falemos de coisas 
boas.

O ano de 2017 nos aguarda com muitas novidades no 
que concerne ao futebol de forma mais específica. Iremos 
continuar com as Eliminatórias pelo mundo, os times irão 
começar seus preparos para os estaduais, Copa do Brasil, 
Libertadores, Brasileiro e Sulamericana. 

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, vulgo Copinha, 
irá começar amanhã, dia 03, e irá ter a participação de 
120 clubes. A competição conta com jogadores até 20 anos 
e também é uma bela forma de testar a base dos gran-
des clubes, como também, analisar jogadores que possi-
velmente tenham condições de subir até o profissional. O 
maior vencedor dessa competição é o Corinthians (9), po-
rém, ano passado foi derrotado, nos pênaltis, pelo o Fla-
mengo (3). Que os jogos comecem! 

Tratando dos elencos profissionais, os times de Per-
nambuco estão contratando, conforme sua folha salarial 
permite, para iniciar o estadual. De 2005 até 2016 so-
mente o Santa Cruz (6) e Sport (6), maior vencedor do 
Pernambucano (40), conquistaram títulos. O Náutico, que 
não vence desde 2004, até vem chegando, mas parece não 
ter pernas para segurar a pressão. Será que em 2017, após 
13 anos irão conseguir quebrar esse jejum? Veremos!

O campeonato irá começar dia 04 de janeiro, sem os 
três maiores clubes de Pernambuco, que apenas irão en-
trar no hexagonal final, provavelmente no fim do mês ou 
início de fevereiro. 

Prepração dos times de Pernambuco 
para o Estadual e outros eventos 

Futebolísticos

como honestidade, respeito e 
disciplina, transportando es-
ses valores e princípios para a 
vida, a gente acaba construin-
do e formando bons cidadãos", 
avalia Yane 

Yane prestigiou a posse do prefeito Geraldo Júlio com o marido Aloísio Sandes
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Yane Marques recebe premiação ao lado de Felipe Carreras e equipe executiva da Seturel
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O baterista paulistano Sergio Reze, músico, pianista 
e compositor petrolinense Zé Manoel, apresentadora do 
programa Cultura Livre da TV Cultura, Roberta Martinelli e 
violoncelista baiano Filipe Massumi.

A empresária Ana Cláudia Souza acompanhada do esposo 
Brunno Pimenta  no coquetel de inauguração da loja Anabela, 
especializada em perfumaria em Petrolina/PE.

O senador Fernando Bezerra Coelho, prefeito eleito Miguel Coelho, ministro de Minas e 
Energia Fernando Bezerra Coelho Filho na cerimônia de posse de prefeito, vice Luska Portela 
e vereadores no Teatro Dona Amélia em Petrolina/PE.

O diagramador Paulo Junior, os editores Roseli Gondim, José Nelidson e empresária 
Lorena Vilela no lançamento da 5ª edição da Revista Vale Decor em Petrolina/PE.

A rádio Petrolina 
FM realizou a 'Campa-
nha Natal com Amor da 
Petrolina FM', com do-
ações de alimentos não 
perecíveis, brinquedos, 
fraldas geriátricas, a 
duas instituições be-
neficiadas, foram elas: 
Casa Semente do Ama-
nhã (crianças) e Canti-
nho do Aconchego (ido-
sos), ambas instituições 
de Petrolina/PE. 
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Bastidores por Janko Moura - Rubens Henrique
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A 'Marcha pela Vida' caminhada católica contra o aborto, será 14 
de janeiro, com momentos de reflexão sobre a vida e Santa Missa na 
Igreja Catedral em Petrolina/PE.

O cantor Tatau, ex-Araketu, apresentará seu show 'Axé das Anti-
gas', 15 de janeiro, em Petrolina/PE.

São Sebastião será comemorado com duas festas, com o tema: 'São 
Sebastião, exemplo de amor à Igreja', de 16 a 20 de janeiro em Petro-
lina/PE. E na tradicional 'Festa de Janeiro', de 24 a 29 de janeiro, em 
Ouricuri/PE.
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turiSmo

Pernambuco é, interna-
cionalmente, conhecido pe-
las belezas naturais de suas 
praias, mas uma terra com 
tantos encantos desperta 
interesse também para des-
tinos rurais. Estes, por sua 
vez, provocam a curiosidade 
e conquistam a fidelidade 
dos turistas pela receptivi-
dade típica do interior. O ar 
puro do campo, a paisagem 
deslumbrante, o conforto da 
rede, além da rica e gene-
rosa gastronomia regional 
são os ingredientes que fa-
zem do Turismo Rural uma 
oportunidade de desenvol-
vimento econômico para o 
Estado. Trata-se do turismo 
que visa à preservação am-
biental e o desenvolvimento 
ecológico, proporcionando 
interação com a natureza, 
encontro com a história e 
fuga das badalações.

Apesar de não ser reco-
nhecido por leis e regula-

O Turismo Rural, segundo a Apeturr, gera, hoje, 630 empregos diretos, 
conta com cerca de 1778 leitos. Destes, 1610 na modalidade day use

mentos específicos, o Tu-
rismo Rural já alcançou a 
maioridade em Pernambu-
co. Já são 22 anos de ofer-
ta do serviço na região. De 
acordo com dados da As-
sociação Pernambucana de 
Turismo Rural e Ecológico 
(APETURR), o Turismo Ru-
ral é considerado uma ati-
vidade relativamente nova, 
que está submetida a um 
regime híbrido, parte rural, 
parte urbano, notadamente 
na área trabalhista, previ-
denciária, sanitária e tribu-
tária.

Segundo Melânia Viei-
ra, presidente da Apeturr, a 
atividade já está consolida-
da no Estado. “Os serviços 
contam com atendimento 
profissional, uma gestão 
responsável e sustentável 
dos recursos naturais e do 
patrimônio cultural edifica-
do nas propriedades. Além 
disso, todos os envolvidos 
no segmento são formaliza-
dos como empresas, o que 
confere aos turistas maior 

segurança”, destaca.
Os números da atividade 

impressionam e comprovam 
o nível de desenvolvimento 
do serviço. Segundo a Ape-
turr, que conta com 20 as-
sociados de 17 municípios, 
atualmente, são gerados 
630 empregos diretos, cer-
ca de 1778 leitos, destes, 
1610 na modalidade day 
use. Além de gerarem em-
prego e renda, os empreen-
dimentos são responsáveis 
também pela capacitação 
da mão de obra, já que 86% 
deles investem no cres-
cimento profissional dos 
empregados. Já 95% das 
empresas, são responsá-
veis por oferta de projetos 
sociais voltados à comu-
nidade local. Os indicado-
res representam a força da 
atividade, que apesar de 
ter crescido com esforço 
próprio, passou a ter apoio 
do poder público estadual, 
com campanhas de fomen-
to ao turismo no interior e 
regional. 

Visitas à Natureza e oportunidade
de uma aula em campo 

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

34% dos empreendimentos está entre os 5 maiores empregadores do seu município

9,5% dos empreendimentos é o 2º maior empregador do seu município

53% dos empreendimentos empregam exclusivamente pessoas do seu município

86% dos empreendimentos capacitam seus empregados

95% dos empreendimentos tem projetos sociais com comunidades do município
*Dados da Apeturr

Peu Hatz

Peu Hatz

Peu Hatz

O ar puro do campo, a paisagem deslumbrante, o conforto da rede, além da culinária regional são ingredientes que atraem para o Turismo Rural

Serviços contam com a gestão responsável e sustentável dos recur-
sos naturais e do patrimônio cultural instalado nas propriedades

Campanhas fomentam o turismo no interior e regional
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JS - Quais rotas o senhor 
define como as princi-
pais de Pernambuco? No 
Sertão, quais destinos se 
destacam? 

No Sertão, os destaques 
são para a região do Vale 
do São Francisco, com as 
cidades de Petrolina, Lagoa 
Grande e Santa Maria da 
Boa Vista. Não esquecendo 
de destacar o Pajeú, com a 
Rota do Cangaço e Lampião, 
que engloba os municípios 
de Triunfo, Serra Talhada, 
Santa Cruz da Baixa Verde, 
São José do Egito, São José 
do Belmonte e Afogados da 
Ingazeira. Na região do São 
Francisco, em Lagoa Gran-
de, temos a Rota do Vinho, 
com excelentes vinícolas. No 
turismo do interior, chamo 
a atenção para a Rota 232, 
com as cidades de Gravatá 
e Caruaru e o Agreste, com 
a potencialidade de Gara-
nhuns, além de destinos 
trabalhados na nova cam-
panha “Pernambuco Cora-
ção do Nordeste”, tais como, 
Vale do Catimbau, Nazaré 
da Mata, Quipapá, Torita-
ma, entre outros. Entre as 

Rota do Cangaço e da Uva entre caminhos a 
serem desbravados, no coração do Nordeste

Entrevista - Felipe Carreras

No Sertão, destinos turísticos pouco explorados guardam pedaços da história do Estado. Um 
exemplo é a Rota do Cangaço e Lampião, que engloba, entre outros, os municípios de Triunfo, 
Serra Talhada e São José do Egito. Por lá, segue-se as pegadas do Rei do Cangaço. No Vale do 
São Francisco, as cidades de Petrolina, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista abrigam a 
Rota do Vinho. São caminhos a serem desbravados. Recentemente, a Secretaria estadual de 
Turismo lançou as campanhas “Pernambuco, Coração do Nordeste” e “Descubra Pernambuco”. 
Entre os objetivos, incentivar pernambucanos a conhecerem sua região. Em entrevista exclusiva, 
ao Jornal do Sertão, o secretário Felipe Carreras aborda esses potenciais e traça tendência de 
crescimento dos indicativos do setor.

praias, destacamos as do li-
toral sul, com Porto de Gali-
nhas, Tamandaré e Praia dos 
Carneiros, além de Fernando 
de Noronha. 

JS - Na Rota do Vinho, 
há cobranças de proprie-
tários de vinícolas por 
sinalização e acesso que 
facilitem chegada dos tu-
ristas. O Estado tem res-
postas para isso?

Com relação à infraestru-
tura, nós tivemos uma de-
manda do deputado estadual 
Lucas Ramos no sentido de 
uma intervenção viária em 
Lagoa Grande. Nós autori-
zamos sinalização e requa-
lificação de uma estrada na 
região com recursos do Pro-
detur. Essa sinalização verti-
cal e horizontal já foi licitada 
e conta com recurso da fon-
te 103, devendo ficar pronta 
até junho deste ano. 

JS - Dado o potencial 
da região, há outras ini-
ciativas voltadas para a 
área?

Sim, inclusive estive com 
o prefeito de Lagoa Gran-

de, recentemente, quando 
falamos sobre a realização 
de uma capacitação para os 
proprietários das vinícolas. 
Também propomos estimu-
lar a implantação de pousa-
das e restaurantes, para que 
os turistas possam tomar vi-
nhos com menus harmoniza-
dos, além de se hospedarem. 
Com o potencial que a gen-
te tem, devemos aproveitar 
esta oportunidade. 

JS - O que vem sendo re-
alizado para que o turis-
mo regional ganhe for-
ça? Quais as expectativas 
para o segmento?

Carreras - Pernambuco 
vinha em um crescente do 
fluxo turístico nos últimos 
anos e, neste 2016, obser-
vamos a continuidade desse 
processo. Para atrair cada 
vez mais turistas ao nosso 
Estado, sobretudo no âmbi-
to regional, lançamos o novo 
posicionamento turístico 
nacional com a campanha 
“Pernambuco, Coração do 
Nordeste” em agosto. Desde 
então, existe uma divulga-
ção maciça em aeroportos, 

voos, revistas especializa-
das, todos levando imagens 
e vídeos que remetem às 
potencialidades turísticas 
pernambucanas. Além disso, 
há um forte trabalho voltado 
para o turismo interno atra-
vés da campanha “Descubra 
Pernambuco”, que procura 
divulgar, nas mídias sociais 
e meios de comunicações, 
os destinos espalhados por 
todo o território do Estado, 
fazendo com que o pernam-
bucano conheça o Estado. 
Acreditamos que, com esses 
posicionamentos, a tendên-
cia é que os indicativos tu-
rísticos cresçam ainda mais 
em 2017.

  
JS – Como é a receptivida-
de em relação ao turismo 
rural?

Carreras - Existe um movi-
mento bastante intenso no flu-
xo de turistas para o interior do 
Estado e isso pode ser percebi-
do nos números, já que 90% dos 
visitantes do turismo rural são 
provenientes de cidades próxi-
mas, em um raio de 150 quilô-
metros, de acordo com dados 
da Associação Pernambucana 

de Turismo Rural e Ecológico 
(APETURR). Esse fluxo é um 
reflexo do que acontece em todo 
o País, no que chamamos de tu-
rismo de entorno. 

  
JS - Quais são os dados 
mais relevantes do turismo 
em Pernambuco? A popu-
lação viaja dentro do seu 
próprio Estado? 

Carreras - Neste ano de 
2016, tivemos um aumento no 
número de turistas no Esta-
do, que chegou à casa dos 5,2 
milhões até o último mês de 
novembro. Apesar de receber-
mos muitos turistas de outros 
estados, percebemos, sim, um 
fluxo significativo no turismo 
interno. Os nossos indicativos 
apontam, por exemplo, por-
centagens consideráveis de 
turistas pernambucanos nos 
nossos principais destinos in-
dutores. Em Porto de Galinhas, 
por exemplo, o percentual de 
pernambucanos visitantes lide-
rou as pesquisas com 21,58%, 
no Recife e em Noronha, esse 
percentual foi de 18,36% e 
18,63%, respectivamente, per-
dendo apenas para turistas de 
São Paulo.

 

Peu Hatz

Divulgação

Secretário destaca trabalho voltado para o turismo interno
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