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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Nesta época do ano é 
quase impossível não 

se  contaminar pela at-
mosfera de paz, amor e alegria. 
É tempo de união, de carida-
de, abnegação e fraternida-
de. Estamos a poucos dias do 
natal e se faz necessário uma 
reflexão sobre esse que deve-
ria ser o maior acontecimento 
dos tempos: o nascimento de 
Jesus. Infelizmente há uma 
tristeza indelével pairando 
no ar quando pessoas vão e 
vem pelas ruas preocupadas 
apenas com os presentes que 
irão oferecer aos familiares  e 
amigos. Jesus veio ao mundo 
para que nossa visão de vida 
ganhasse um novo sentido de 
esperança. É preciso deixar de 
lado o egoísmo e amar o próxi-
mo, mas não somente àqueles 
que estão próximos de nós, 
devemos estender nossa visão 
para além daquilo que conse-
guimos enxergar. Vamos pro-
curar fazer deste natal não só 
uma data de troca de presen-
tes e brindes com champanhe.  
Brindemos, sim, mas um 
brinde à renovação de nos-
sos propósitos de vida  e de 
renascimento interior. Nesta 
edição trazemos o natal como  
imagem de capa:  não pode-
ria ser diferente; fizemos uma 
viagem pelo natal sertanejo e 
constatamos que as festivida-
des serão  grandiosas, apesar 
das dificuldades econômicas 
do momento. Batem os sinos, 
o orçamento encolhe e a cria-
tividade ganha espaço com o 
uso de materiais reciclados 
nas velas, bolas, ornamentos  
e  no papai Noel. Em Serra 
Talhada, queimadas pro-
vocam incêndio em área de 
proteção ambiental e tam-
bém às margens da BR 320 
que liga o município de Flo-
res à Afogados da Ingazeira. 
A barragem de Serrinha, pe-
sar da sua grande capacidade 
de armazenamento de 311 
milhões de metros cúbicos 
de água,  encontra-se em si-
tuação crítica, com  menos 
de 10% de sua capacidade e 
água  imprópria para o con-
sumo. O Jornal do Sertão e 
toda a equipe desejam-lhes 
FELIZ NATAL!

Fique por Dentro

Observatório JS PERDAS E DANOS OU PERDAS E GANHOS?

Muitos são os con-
ceitos interessantes 

sobre a questão das 
“perdas” e das “cri-

ses”, entre os quais a citação de 
Colette – “É a imagem na mente 
que nos une aos tesouros perdi-
dos, mas é a perda que dá forma 
à imagem”. Considerem-se os 
aspectos materiais, como a per-
da por um negócio malsucedido, 
do carro ou da casa, de um ob-
jeto de representatividade afe-
tiva, perda financeira ou de um 
emprego, entre outras situações. 
Todas têm um determinado 
grau diferenciado de importân-
cia, de pessoa para pessoa. Al-

guns se revoltam, outros entram 
em depressão e há quem busque 
o entendimento e a compreensão 
dos fatos.  A fixação pela posse 
e o “status” nos leva a reagir das 
mais diversas formas, desde um 
simples suspiro seguido de “paci-
ência”, até o surgimento de doen-
ças psicossomáticas e depressões 
muitas vezes mortais, levando o 
indivíduo até ao suicídio, em casos 
extremos de desequilíbrio psíqui-
co / emocional. Segundo Freud, 
“Nosso passado, com todos os 
seus desejos charmosos, terrores 
e paixões, habita o nosso presente 
e no poder enorme do nosso in-
consciente, aquela região fora de 

nossa percepção. ” Judith Viorst, 
autora do livro “Perdas Necessá-
rias”, nos diz que: “Quanto a nossas 
perdas podemos também pressu-
por ganhos. Para crescer, temos de 
renunciar a muitas coisas, pois não 
se pode amar profundamente algo 
ou alguém sem que nos tornemos 
vulneráveis à perda. Não se pode 
ser um indivíduo responsável, com 
conexões, pensante, sem alguma 
perda, alguma renúncia. ” Com-
plemento afirmando que uma boa 
dose de sofrimento é a matéria pri-
ma para que nos tornemos seres la-
pidados, melhores e mais capazes, 
já que nos impele a certa “recons-
trução”, em nome da própria so-

brevivência. Saber administrar 
as perdas, e não ficar chorando 
o leite derramado, ir à busca de 
novas conquistas, agradecer as 
novas vitórias e tornarmo-nos os 
seres mais otimistas e entusias-
tas que conhecemos parece-me 
ser o único caminho plausível 
para ganhar com as perdas, já 
que ambas fazem parte do coti-
diano de nossas vidas. Encerro 
com uma máxima de Golnik 
Eric, para que nos sirva de refle-
xão: “Vença como se você fosse 
acostumado a isto. Perca como 
se isto fosse necessário para uma 
mudança. ”
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As escolas municipais de 
Petrolina, agora, contam com 
um sistema de planilha digital, 
desenvolvido por uma equipe 
da Secretaria de Educação da 
cidade. Com esse aplicativo, a 
pasta consegue identificar com 
mais facilidade quais unidades 
escolares enfrentam algum tipo 
de dificuldade, como déficit no 
ensino dos conteúdos, e pode, 
assim, dar solução a estes pro-

O Centro Cirúrgico do Hos-
pital Mestre Vitalino (HMV) foi 
inaugurado, no último dia sete 
de dezembro, passando a aten-
der de forma regular a popula-
ção de 53 cidades. A nova ala é 
destinada às cirurgias eletivas e 
também às cirurgias geral, on-
cológica e pediátrica. De acordo 
com o HMV, devem ser realiza-
das, por mês, cerca de 100 ci-
rurgias. A Sala de Recuperação 

O município de Triunfo 
foi palco, em novembro, das 
gravações da série “Conto 
que Vejo”, com direção-geral 
e roteiro de Hilton Lacerda. 
“Triunfo tem coisas inusita-
das, como um microclima”, 
comentou o diretor. A trama 
de cinco capítulos traz, em seu 
enredo, contos de autores nor-
destinos: “Mentira de Amor”, 
do curador Ronaldo Correia, 

Com olhar dedicado à pre-
servação das tradições culturais 
do Nordeste, o fotógrafo Evaldo 
Pereira lançou, em novembro, a 
exposição: “Francisco – o rio que 
alimenta”. O projeto contou com 
a parceria do Chef César Santos, 
do Restaurante Oficina do Sabor, 
que lançou um novo cardápio 
também em homenagem à região 
do Vale do São Francisco. A expo-
sição estará aberta ao público, até 

Petrolina
Aplicativo monitora desempenho de escolas 

Mestre Vitalino
Cem cirurgias devem ser realizadas por mês

Gravações
Triunfo é cenário de série do Canal Brasil 

Exposição
Retratos do São Francisco em Olinda

blemas. Esse novo sistema se 
baseia nos dados fornecidos 
pelo Interage, que é um progra-
ma interno da secretaria de mo-
nitoramento de notas. “A partir 
do momento que conhecemos a 
realidade de determinada esco-
la, aumentamos o acompanha-
mento pedagógico nas unida-
des com índices diferentes das 
demais”, explicou o criador do 
App, Vitor Paulo Alves.

novembro de 2016, no Oficina do 
Sabor, em Olinda. Em fevereiro, 
ela será apresentada no Cult Ho-
tel, em Boa Viagem. Evaldo Perei-
ra antecipa que pretende realizar 
outros eventos, como festivais 
gastronômicos, mostras de artesa-
nato e apresentações culturais de 
artistas e representantes do Vale, 
em Olinda. O fotógrafo deseja que 
a exposição seja levada aos aero-
portos de todo o País.

Pós-Anestésica (RPA) também 
foi inaugurada, com disponi-
bilidade para 13 leitos. Para ter 
acesso às cirurgias, a população 
precisa entrar em contato com a 
secretaria de saúde do município 
onde reside. Após esse contato, 
as secretarias vão encaminhar a 
solicitação à Gerência Regional 
de Saúde (GERES), que ficará 
responsável por agendar a cirur-
gia no Mestre Vitalino.

“Mateus”, de Hermilo Bor-
ba Filho; “O Dia em que Céu 
Casou”, de José Carlos Viana; 
“Castilho Hernandez, o Cantor 
e sua Solidão”, de Sidney Ro-
cha; e o “Fim do Mundo”, de 
Lacerda. A série está progra-
mada para ir ao ar no segun-
do semestre de 2016, no Canal 
Brasil, e tem como protagonis-
tas os atores Jesuíta Barbosa e 
Hermila Guedes. 

Ataliba Gonçalves
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Política

Fechar 2015 no azul
já não vai ser fácil

Sancionada com vetos pela 
presidente Dilma Rousseff, a 
Lei da Reforma Eleitoral, apro-
vada pelo Congresso Nacional, 
em edição do Diário Oficial de 
29 de setembro, traz um detalhe 
importante para quem vai dis-
putar eleições em 2016: o veto 
da presidente ao financiamento 
privado de campanha. A novida-
de já faz muitos prefeitos e pré-
-candidatos repensarem os pre-
parativos para as eleições muni-
cipais do ano que vem. Há quem 
aposte que os que aqueles que 
estão no comando da máquina, 
ainda que muito desgastados, te-
rão mais facilidade do que os que 

não comandam administrações 
municipais. E isso já deixa mui-
tos pré-candidatos com as mãos 
na cabeça. Na justificativa envia-
da ao Senado, o Ministério da 
Justiça e a Advocacia-Geral da 
União (AGU) justificam os vetos 
ao financiamento empresarial a 
campanhas e políticos citando 
o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Enten-
dem ambos que "a possibilidade 
de doações e contribuições por 
pessoas jurídicas a partidos po-
líticos e campanhas eleitorais, 
que seriam regulamentadas por 
esses dispositivos, confrontaria 
a igualdade política e os princí-
pios republicano e democráti-
co”. A decisão se aplica a partir 

de 2016, quando só devem ser 
permitidas as doações de pes-
soas físicas e o uso dos recursos 
do Fundo Partidário. Prefeita de 
São Bento do Una, Débora Albu-
querque, vê com preocupação a 
nova regra. “Nós sabemos que 
não há vontade política para que 
a reforma política como um todo 
seja aprovada. Mas nesse ponto, 
em específico, sobre o financia-
mento, não vejo a suspensão do 
privado como uma solução viá-
vel. Afinal, se ele for público, de 
onde vai ser retirado esse dinhei-
ro? Isso vai prejudicar muitos 
gestores”, comentou. Outro as-
pecto a se considerar, o privado 
foi suspenso, mas o público não 
foi aprovado, o que leva parla-
mentares e gestores do executi-
vo a se questionarem como farão 
para organizar suas campanhas.

O presidente da Amupe e 
prefeito de Afogados da Inga-
zeira, José Patriota afirmou que 
ainda não conversou com todos 
os prefeitos sobre essa mudança 
para 2016. Ele declarou, apenas, 
que a situação não será fácil do 
mesmo jeito. “Essa proibição 
não fará tanta diferença, mas 
ainda estamos avaliando esse 
ponto junto aos prefeitos”, disse 
Patriota. 

Para o cientista político Elton 
Gomes, doutor em Ciência Po-
lítica pela Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), o elo 
entre empresas e políticos gerou 
uma dependência que será difí-
cil de ser quebrada. "Duas das 
maiores instituições privadas do 
País, os bancos Bradesco e Itaú 
fizeram doações para as campa-
nhas da presidente Dilma, para 
a do senador Aécio Neves e da 
ex-senadora Marina Silva na 
eleição de 2014. Ou seja, é muito 
difícil quebrar esse processo no 
País”. Independente da forma 
de financiamento de campanha, 
o desafio será concluir 2015 com 
as contas no azul. “Nós tivemos 
uma queda real de tributos, mas 
as atribuições dos municípios 
aumentaram. Enquanto isso, a 
população começa a ver várias 

Sem financiamento privado, 
campanha de 2016 será“test drive”

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Veto da presidente resulta na permissão de doações de pessoas físicas e uso do fundo partidário

Para o prefeito José Patriota, apesar da suspensão do financiamento 
privado, eleições municipais terão muitos outros obstáculos

Eduardo Tabosa afirma que queda de repasses e, por consequência, os cortes 
feitos pelos prefeitos tem gerado repercussão negativa na população

obras inacabadas, serviços sus-
pensos e acha que a situação 
está ruim desse jeito por causa 
do prefeito. Até para quem vai 
apresentar candidato, não será 
fácil”, criticou o prefeito do mu-
nicípio de Cumaru, Eduardo 
Tabosa. “As pessoas estão muito 
adversas com a política brasi-
leira e terminam generalizando 
essa rejeição a todos que estão 
no poder público”, ressaltou a 
prefeita de São Bento do Una, 
Débora Albuquerque. 

Eletrônico
Com a revisão do Governo 

Federal de parte do bloqueio de 
R$ 428 milhões, que faria no 
orçamento da Justiça Eleitoral, 
o TSE informou que será viabili-
zada a realização das eleições de 
2016 com o voto eletrônico. 
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Por Karla Santos
Designer de Moda

Os famosos sutiãs de tiras, chegaram devagar e foram con-
quistando seu espaço no mundo da moda, hoje a tendência se 
popularizou se tornando uma febre no Brasil e no mundo! Para 
quem não lembra um marco do aparecimento desses modelos 
de sutiãs foi no desfile de despedida de top Gisele Budchen 
aqui no são Paulo fashion week. Os queridinhos do momento 
são bem versáteis, normalmente é usado com regatas e blusas 
mais cavadas que deixam as tiras do sutiã á mostra, na lateral 
do corpo, decote ou costas! Existem vários modelos, uns mais 
elaborados e outros mais minimalistas para atender a todos 
os públicos.  A tendência cresceu tanto que a ideia dos sutiãs 
com tirar foi levada para os tops croppeds, vestidos, maiôs, 
tudo fazendo alusão a lingerie, provocando uma sensualidade 
moderada, unida a estilo. Se inspire na nossa galeria de fotos 
e abuse da tendência dentro do seu estilo! Sucesso!

Desde que o presidente da 
Câmara dos Deputados, Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ), acatou 
o pedido de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff (PT), 
no último dia dois de dezembro, 
a pauta do Congresso Nacional 
tem sido tumultuada. No mesmo 
dia, a bancada do PT na Câmara 
anunciara que votaria pela conti-
nuidade do processo de cassação 
de Cunha no Conselho de Ética. 
As sessões têm sido marcadas 
por polêmicas e bate-bocas. 
Antes da votação da comissão 

O quinto protesto realizado 
este ano em prol do impeachment 
da presidente Dilma Rousseff e 
pelo fim da corrupção não teve 
a mesma força que os atos reali-
zados anteriormente. No Recife, 
a manifestação foi realizada no 
Marco Zero, das 10h até às 13h, e 
contou com um público estimado 
entre 500 e mil pessoas, segundo 
os organizadores. A Polícia Mili-
tar não divulgou o quantitativo. 
O deputado federal Jarbas Vas-
concelos (PMDB), presente no 
ato, também defendeu a saída do 
presidente da Câmara Eduardo 
Cunha. “Esse chantagista não 
pode comandar o processo de 
impeachment. Não vamos conse-
guir pôr a Dilma para fora só com 
a Câmara. O importante é colocar 
o povo na rua para dizer que não 
aguenta mais o PT, o Lula", decla-
rou o parlamentar em entrevista 
ao portal G1.  

Tumulto, bate-boca, manobras 
e espera por decisão do STF

Movimento menos volumoso nas ruas

Chapa alternativa de oposição acabou eleita para comissão do impeachment. 

especial que julgará o processo 
de afastamento da presidente, 
houve empurra-empurra entre 
os deputados e urnas de votação 
foram quebradas. Mas a chapa 
“Unindo o Brasil”, formada por 
39 integrantes – em sua maioria 
por deputados da oposição e dis-
sidentes – conseguiu vencer. No 
entanto, o ministro Luiz Edson 
Fachin, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decidiu suspen-
der a tramitação do pedido do 
impeachment, acatando uma li-
minar do PCdoB. Enquanto isso, 

aliados de Eduardo Cunha se 
utilizaram de várias manobras 
regimentais para atrasar o an-
damento da admissibilidade do 
processo contra ele no Conselho 
de Ética, que acabou aprovada 
no último dia 15. O, então, rela-
tor Fausto Pinato (PRB) foi des-
tituído do cargo, sendo substitu-
ído por Marcos Rogério (PDT-
-RO) – que manteve relatório 
favorável à continuidade das 
investigações. A troca de relator 
foi considerada como “golpe” pelo 
presidente do Conselho de Ética da 
Câmara, José Carlos Araújo (PSD-
-BA). 

Carta
Em meio a esse processo, o 

vice-presidente da República, Mi-
chel Temer (PMDB), decidiu se 
pronunciar, por meio de carta, à 
presidente Dilma Rousseff. No do-
cumento, ele afirmou que a presi-
dente e o Governo sempre tiveram 
desconfiança a respeito de sua con-
duta. Declarou ainda que, durante 
estes cinco anos, foi apenas um 
“vice decorativo” e rememorou seu 
esforço para manter a unidade do 
PMDB com a presidente petista.
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As pautas da Câmara Federal devem ficar travadas por causa da 
abertura do processo de  impeachment da presidente Dilma

Contrários
Governadores de 16 Esta-

dos, incluindo o governador de 
Pernambuco, Paulo Câmara, 
assinaram uma carta contra o 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. “Entendemos 
que o mecanismo de impeach-
ment, previsto no nosso orde-

namento jurídico, é um recurso 
de extrema gravidade que só 
deve ser empregado quando 
houver comprovação clara e 
inquestionável de atos pratica-
dos dolosamente pelo chefe de 
governo que atentem contra a 
Constituição”, aponta um tre-
cho da carta. 

Protestos pedindo a saída da presidente Dilma Rousseff foi realizado no 
último dia 13, mas houve pouca adesão se comparado a outros movimentos

Reprodução - TV Globo

Strappy bra (sutiã de tiras)
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Sertão Esportivo

Por Francys Maia

Sertão 
Esportivo

Economia

Mais uma liga na terra do Xaxado
O Desportista Silvio Pedro (Siliva) ,acaba de fundar uma 

nova liga em Serra Talhada. E já está promovendo  a primei-
ra competição, trata  - se  do campeonato dos bairros  envol-
vendo 16 equipes de quatro bairros  com jogos aos Sábados e 
Domingos.

Mais Siliva tá querendo outra  coisa...
Durante entrevista ao Programa Bola Rolando da Rádio 

Lider do Vale FM, Siliva declarou que está juntando forças 
para disputar a presidência da Liga Desportiva Serratalha-
dense Erivaldo Genuíno e segundo ele, apresentar ideias no-
vas para o futebol da Capital do Xaxado.

Presidente homenageado
Alheio as intenções do seu futuro opositor, (Siliva),o atual  

Presidente  da Liga Desportiva Serra Talhadense  Erivaldo Ge-
nuíno continua com prestigio tanto na Federação Pernambu-
co de Futebol como também no Legislativo da terra do Xaxa-
do.Recentimente ,o mentor da liga recebeu uma homenagem 
da FPF por ser  o Presidente que mais promove competições e 
um voto de aplausos do Vereador Nailson Gomes.

Vem ai o Ruralzão
Por falar na liga, Erivaldo não para, já está nos preparati-

vos do campeonato Rural, competição que movimenta os atle-
tas do perímetro rural de Serra Talhada  e envolve diversas 
comunidades.

Mais de 1000 atletas, no grande encontro em Serra Talhada
De 9 a 13 de dezembro Serra Talhada  se transfor-

mou na capital pernambucana dos esportes. O Municí-
pio  recebeu as finais dos Jogos Abertos de Pernambuco, 
competição que envolveu várias modalidades esporti-
vas, e reuniu mais de 1.000 atletas de 39 municípios de 
Pernambuco.A Prefeitura Municipal, por meio da Secre-
taria de Esportes e Lazer, estará à frente da organização 
do evento, e já está montando toda a infraestrutura para 
realizar uma grande competição, que promete marcar o 
segmento esportivo da cidade.

O município de Floresta, 
Sertão de Itaparica, recebe-
rá um investimento de R$ 
200 milhões para produzir 
minério de titânio. O empre-
endimento pertence a grupo 
Tavares de Melo e inclui mi-
neração e beneficiamento do 
minério, o que deverá gerar 
250 empregos diretos e ou-
tros 600 indiretos.

O aporte anunciado, no 
último dia três de dezembro, 
será destinado à primeira fase 

Investimento de R$ 200 mi coloca 
Floresta no mapa da mineração

Porto Digital atrai Centro de Software 
da Fiat Chrysler Automobiles

O empreendimento pertence a grupo Tavares de Melo e inclui mineração e 
beneficiamento do titânio, o que deverá gerar 250 empregos

do projeto, que visa à produ-
ção anual de 150 mil tonela-
das na lavra e beneficiamen-
to físico da chamada ilmenita 
– uma das principais fontes 
minerais de titânio. Expan-
sões futuras estão nos planos 
da empresa. “Esse empreen-
dimento vai contribuir para 
o desenvolvimento do Estado 
e de uma região que carece 
de maiores investimentos 
e alternativas econômicas. 
Vemos com muito entusias-

mo, ainda mais entusiasmo 
porque ele é fruto de um tra-
dicional grupo empresarial 
pernambucano”, celebrou o 
governador Paulo Câmara. 
O concentrado de ilmenita 
é o principal insumo para a 
produção de pigmento de ti-
tânio, utilizado na fabricação 
de diversos produtos, como 
tintas, plásticos, cosméticos 
e papéis. Ele poderá ser ex-
portado ou vendido para uma 
planta de tratamento quími-
co nacional para produção do 
pigmento de titânio. A única 
jazida de ilmenita operando 
no Brasil hoje exporta cerca 
de 50.000 toneladas/ano. “O 
projeto é extremamente es-
tratégico, pois, além da gera-
ção de oportunidades e renda 
no Sertão, seguindo a política 
de interiorização do Gover-
no, prevê ainda pesquisa e 
desenvolvimento de tecnolo-
gias próprias, desenvolvidas 
em Pernambuco”, declarou 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Thiago 
Norões. 

O Estado de Pernambuco 
recebeu, no último dia dois de 
dezembro, o primeiro Centro de 
Software da Fiat Chrysler Au-
tomobiles (FCA). Com sede no 
Recife Antigo, essa é a primeira 
unidade da montadora que in-
tegra o complexo de inteligência 
da FCA, composto por outras 
três estruturas que funcionarão 
em 2016 – somadas, as estru-
turas vão gerar 500 empregos. 
Atualmente, 210 pessoas já atu-
am no parque, que possui um 
investimento total de R$ 140 mi-
lhões. O Centro de Software vai 
desenvolver programas que vão 
proporcionar maior eficiência 
energética, redução do consumo 
de combustível e da emissão de 
gases na atmosfera.

Ao enfatizar a qualidade 
encontrada na mão de obra 

pernambucana, Stefan Ketter, 
presidente da FCA para a Amé-
rica Latina, afirmou que o Por-
to Digital foi um dos principais 
atrativos para a implantação 
do centro. “No Porto Digital, já 
foram formadas mais de 200 
startups e a receita no momen-
to está acima de um R$ 1 bi-

lhão por ano. Essa unidade vai 
ser a quarta da FCA Mundial e 
nós temos confiança na mão de 
obra local”, afirmou o executivo. 
As empresas que trabalham cm 
a Fiat Chrysler tem demonstra-
do interesse no empreendimen-
to, inclusive na área de teste, 
concepção e pesquisa. 
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Empreendimento de exploração e beneficiamento de titânio coloca 
o Sertão de Pernambuco no mapa da mineração nacional

São parceiras nesse empreendimento as instituições de ensino UFRPE, 
UFPE, UPE, IFPE, SENAI, IEL e o programa de Residência com o C.E.S.A.R

Roberto Pereira - SEI
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PF investiga desvio de R$ 200 milhões 
na transposição do São Francisco

Arcoverde terá R$ 2 mi 
para pavimentar ruas

Empresas envolvidas com-
põem o consórcio responsá-
vel pela construção de dois 
lotes da obra, no trecho entre 
Custódia, em Pernambuco, e 
Monteiro, na Paraíba

A Polícia Federal prendeu 
temporariamente, no último 
dia 11, o presidente da cons-
trutora OAS, Elmar Varjão, e 
outros três executivos da Coe-
sa Engenharia, Barbosa Melo, 
e Galvão Engenharia, envolvi-
dos na Operação Vidas Secas, 
que investiga o superfatura-
mento e desvio de R$ 200 mi-
lhões em dois lotes da obra de 
Transposição do Rio São Fran-
cisco. Além das prisões, cerca 
de 150 policiais federais cum-
priram 32 mandados judiciais, 
sendo 24 de busca e apreen-
são, quatro de condução coer-
citiva (quando a pessoa é leva-
da para prestar depoimento) 
em Pernambuco, Goiás, Mato 
Grosso, São Paulo, no Distrito 
Federal, Ceará, Rio Grande do 

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br Sul, Rio de Janeiro e na Bahia. 

“São diretores, conselheiros e 
representantes legais das em-
presas. Nós queremos saber, 
agora, a eventual participação 
de servidores públicos e po-
líticos envolvidos na trama”, 
declarou o superintendente 
da PF-PE, o delegado Marcelo 
Diniz. As empresas envolvidas 
compõem o consórcio respon-
sável pela construção de dois 
lotes da obra, no trecho de 82 
quilômetros entre Custódia, 
em Pernambuco, e Monteiro, 
na Paraíba. Ao todo, a trans-
posição do Rio São Francisco 
tem 14 lotes. A primeira fase 
da operação começou ainda 
em 2014, a partir de relatórios 
técnicos do Tribunal de Contas 
da União e da Controladoria-
-Geral da União. Os laudos 
apontavam indícios de super-
faturamento nas obras de ter-
raplanagem nos lotes 11 e 12 
da Transposição. A suspeita 
da PF é de que as empreiteiras 
repassavam recursos recebi-
dos do Ministério da Integra-

ção Nacional, responsável pela 
obra, para empresas de facha-
da dos doleiros Alberto Yous-
sef e Adir Assad. Os dois estão 
presos e condenados no âmbi-
to da Operação Lava Jato.

Transposição
Segundo o Ministério da 

Integração Nacional, todo o 
projeto de integração do Rio 
São Francisco está orçado em 
R$ 8,2 bilhões. A obra engloba 
a construção de quatro túneis, 
14 aquedutos, nove estações de 
bombeamento e 27 reservató-
rios. Além da recuperação de 
23 açudes existentes na região, 
que receberão as águas do Rio 
São Francisco. O Governo Fe-
deral diz que o projeto benefi-
ciará uma população estimada 
de 12 milhões de habitantes, 
em 390 municípios nos esta-
dos de Pernambuco, do Ceará, 
da Paraíba e do Rio Grande do 
Norte, além de gerar emprego e 
promover a inclusão social. De 
acordo com o ministério, 81% 
das obras estão concluídas.

O Governo do Estado, 
através da Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão (Seplag), 
firmou parceria com o muni-
cípio de Arcoverde para a pa-
vimentação de 33 ruas em sete 
bairros da cidade através de 
um convênio de R$ 2 milhões 
para as obras. Os bairros que 
receberão as obras são Centro, 
Cohab I, Cohab II, São Cristó-
vão, São Miguel, Tamboril e 
Sucupira. As duas primeiras 
parcelas do convênio, no valor 
de R$ 240 mil, serão liberadas 
de imediato. Segundo a pre-
feita, até o mês de março de 
2016, a pavimentação das ruas 
será concluída. 

A pavimentação das ruas 
será feita usando a Usina de 
Asfalto do próprio município. 
A prefeita de Arcoverde, Ma-
dalena Britto, afirmou que o 
anúncio das obras é um verda-
deiro presente de Natal para 
o povo arcoverdense. “Nos 
três anos da minha gestão, o 

Governo do Estado investiu 
R$ 16 milhões em Arcoverde. 
Hoje, mais recursos foram 
anunciados. O Estado é um 
grande parceiro para o êxito 
da nossa gestão”, destacou 
Madalena. Na ocasião, o se-
cretário de Planejamento e 
Gestão, Danilo Cabral, ainda 
anunciou o repasse de quase 
R$ 1 milhão para cinco convê-
nios que já haviam sido firma-
dos entre o Governo do Esta-
do e Arcoverde, através da Se-
cretaria das Cidades, ainda na 
gestão de Eduardo Campos. 
Os objetos destes convênios 
também são da área de infra-
estrutura, como pavimenta-
ção de ruas e construção de 
praças. “Assim como o Esta-
do de Pernambuco, Arcover-
de vem fazendo seu dever de 
casa, provando que é possível 
realizar um conjunto de in-
vestimentos, além de manter 
as contas equilibradas”, res-
saltou Cabral. 
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Douglas Fagner

Em coletiva de imprensa, a Polícia Federal apontou também a participação da empresa JD Consultoria, liga-
da ao ex-ministro José Dirceu, que teria recebido R$ 586 mil fruto dos desvios de contratos da transposição

Dividido em três parcelas,  município de Arcoverde receberá R$ 2 
milhões para obras de pavimentação que contemplará sete bairros  
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Recentemente, houve um incêndio em uma área de proteção em Serra Talhada e ou-
tra queimada maior na PE- 320, que liga o município a Flores e à Afogados da Ingazeira

Em Serra, queimadas provocam 
incêndios e geram alerta

Imprópria para consumo, água 
de Serrinha divide opiniõesConstantes denúncias so-

bre focos de queimadas têm 
deixado em alerta a população 
e os  órgãos competentes no 
município de Serra Talhada. 
Além do clima seco, que favo-
rece a proliferação rápida do 
fogo, a queimada ainda é mui-
to utilizada pelos agricultores 
para limpeza e preparo do solo 
antes do plantio. O problema 
é que essa prática é feita de 
maneira indiscriminada e sem 
acompanhamento, causando 
danos ao solo e prejuízos à bio-
diversidade.

Recentemente, houve um 
incêndio em uma área de pro-
teção em Serra Talhada e outra 
queimada maior na PE- 320, 
que liga o município às cida-
des de Flores e Afogados da 
Ingazeira. Para o ambientalista 
Bonzinho Magalhães, é neces-

sário uma ação mais efetiva 
para combater essas queima-
das em terrenos baldios, prin-
cipalmente, nas margens da 
BR. “O excesso de capim, que 
fica muito seco nessa época do 
ano, e a ausência de animais 
soltos nesses terrenos, termina 
contribuindo para que as quei-
madas sejam provocadas com 
mais facilidade”, ressalta. “Te-
nho um projeto que apresentei 
à prefeitura, segundo o qual 
poderíamos fazer o plantio de 
uma vegetação que evite atrair 
o fogo e esse capim seco seria 
transformado em feno para ali-
mentar os rebanhos nesse pe-
ríodo de seca. Mas não houve 
interesse, até o momento, em 
colocar em prática”, lamenta 
Magalhães. Procurado pela re-
portagem do Jornal do Sertão, 
o secretário municipal de Meio 

A Barragem de Serri-
nha encontra-se em situa-
ção crítica, com menos de 
10% de sua capacidade, e 
a liberação do uso da água 
tem gerado polêmica. Desde 
janeiro deste ano, o Depar-
tamento Nacional de Obras 
Contra a Seca (DNOCS) 
autorizou o fechamento da 
barragem, localizada en-
tre os municípios de Serra 
Talhada e Floresta, porque 
uma das comportas estava 
em manutenção. Em julho, 
um laudo do Laboratório 
Central de Saúde Pública 
(Lacen), no Recife, compro-
vou que a água que deságua 
no Rio Pajeú, responsável 
por abastecer mais de 450 
comunidades rurais de Ser-
ra Talhada, está imprópria 
para consumo.

De acordo com o secre-
tário de Meio Ambiente 
de Serra Talhada, Eucli-
des Ferraz, espera-se uma 
audiência com o Conselho 
Gestor para avaliar o que 
poderá ser feito com a água 
que está retida, devido à da-
nificação da comporta, para 
que ela não se misture ao rio 

contaminado. “Em conjunto 
com a pasta de Agricultura 
e a vigilância sanitária, es-
tamos fazendo o monitora-
mento dessa região e aler-
tando a população sobre os 
riscos da água contaminada. 
Sabemos do impacto que a 
falta de abastecimento tem 
causado à população”, de-
clarou Ferraz. O deputado 
Rodrigo Novaes tem defen-
dido que o uso da água seja, 
ao menos, liberado para irri-
gação. “Mesmo contamina-
da, é possível utilizar a água 
para irrigação. Não se justi-
fica que essa água fique pa-
rada, evaporando. Basta ser 
dada orientação para evitar 
o consumo humano e, assim, 
poderemos manter os em-
pregos e a produção agrícola 
na região”, pregou o deputa-
do na tribuna da Assembleia 
Legislativa de Pernambuco. 
Por enquanto, as famílias es-
tão sendo abastecidas atra-
vés de carros-pipa e perfura-
mento de poços artesianos, 
mas há uma preocupação 
entre os agricultores sobre 
como vão conseguir sobrevi-
ver financeiramente. 

Ambiente de Serra Talhada, 
Euclides Ferraz, reconheceu 
que o projeto do ambientalista 
seria uma alternativa para este 
problema, não fosse uma ques-
tão hídrica. “A ideia é muito 
boa, mas nós temos dificulda-
des hídricas e isso impossibi-
litaria o cultivo de uma nova 
vegetação, fazendo parte ou 
não do nosso bioma”, justifica. 
Ferraz ressalta que, dentro do 
perímetro urbano da cidade e 
na zona rural de Serra Talhada, 
a secretaria de Meio Ambiente 
tem atuado em conjunto com o 
Corpo de Bombeiros para dimi-
nuir esses incidentes causados 
pelas queimadas. “Nós conse-
guimos uma redução de 70% 
tanto das queimadas, quanto 
da questão de desmatamento 
em nossa cidade”, contabilizou 
o secretário.
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Itamar Marcolino

Ambientalista especializado na preservação da Caatinga, Bonzinho Magalhães combate as queimadas irregulares

O consumo da água contaminada por Cilindrospermopsinas e 
Saxitoxinas, encontradas em Serrinha, pode causar câncer

Queimada controlada
A queima controlada consiste em manejar o fogo nas áreas previamente estabelecidas no 
sentido de prevenir a ocorrência de incêndios, mas é necessário obedecer algumas orientações.
• Ter autorização junto à Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

• Os produtores devem comprovar o título de posse do terreno

• Comunicar a população do entorno sobre o dia da queima

• Notificar os órgãos responsáveis sobre o dia e horário da queima

• Ter acompanhamento do Corpo de Bombeiros

• Verificar clima e horário (força e direção do vento, temperatura) 

*Fonte: Embrapa
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“O Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco (TCE-
-PE) não ignora a crise econô-
mica que tem se agravado nos 
últimos anos, mas não vai con-
ceder o descumprimento da 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF)”. O posicionamento é do 
presidente do TCE, conselheiro 
Valdecir Pascoal. Ele refere-se 
à aplicação da lei, que comple-
tou 15 anos em vigor este ano, 
valendo mesmo para municí-
pios onde a situação fiscal tem 
enfrentado dificuldades. 

O órgão trabalha atento à 
redução dos repasses da União, 
oriundos da arrecadação do 
Imposto de Renda e do IPI, à 
queda do PIB nacional, à ne-
cessidade de reformulação do 
pacto federativo e aos novos 
encargos que têm pesado na 
conta das prefeituras. Entre-

tanto, o presidente alerta que 
a crise existe para todos e há 
cidades que estão conseguindo 
cumprir o que determina a Lei 
de Responsabilidade Fiscal. No 
caso das administrações que 
enfrentam uma situação mais 
crítica, o Tribunal de Contas 
analisará com mais cautela o 
comportamento dos gestores. 
“No nosso último balanço, pu-
demos constatar que há muni-
cípios que tem capacidade de 
expandir sua arrecadação, mas 
precisam ter uma estrutura que 
organize melhor essa cobrança. 
Tem cidades que não possuem 
uma Procuradoria Jurídica, 
área de Controle Interno e nem 
tributária. Outras que não têm 
cadastro de imóveis para po-
der cobrar o IPTU e o ITBI, 
por exemplo”, enumera.  Outro 
ponto que contará, na análise 

Na crise, há municípios com 
contas no azul, alerta TCE
O esforço para cortar despesas pode contar a favor do gestor na hora do jul-
gamento Das contas. LRF estabelece uma hierarquia para enxugar o quadro

Vicente Luiz -TCEPE  

do TCE, é o esforço que cada 
administração municipal tem 
feito para diminuir as despesas 
que podem ser cortadas sem 
trazer ônus para a população, 
como o caso do corte dos car-
gos comissionados. “Vamos 
estudar se a prefeitura preferiu 
manter o quadro de pessoal, ou 
decidiu fazer cortes para poder 
cumprir com seus compromis-
sos. A própria LRF estabelece 
uma hierarquia para enxugar 
esse quadro: primeiro vem os 
cargos de confiança, depois os 
temporários ou não estáveis, 
e, por último, vem o quadro de 
efetivos”, disse Valdecir Pasco-
al. 

Transparência
O TCE divulgou, no úl-

timo dia três de dezembro, 
Índice de Transparência dos 

Municípios de Pernambu-
co, que avalia a situação dos 
Portais de Transparência das 
184 prefeituras do Estado. 
Entre os critérios utilizados 
para avaliação, estão, desde 
o conteúdo apresentado nos 
sites, até a utilização dos re-
cursos tecnológicos exigidos 
pela LRF e pela Lei de Acesso 
à Informação. Técnicos cons-
tataram que 179 prefeituras 

(97,28%) tinham site e Portal 
da Transparência. Dentre as 
consideradas mais transpa-
rentes, estão: Recife, Cabo de 
Santo Agostinho, Cachoeiri-
nha, Garanhuns e Pesqueira. 
Os cinco municípios com a 
pior classificação foram: Ga-
meleira, Glória do Goitá, Ita-
curuba, Jataúba e Pombos, 
que nem se quer possuíam 
site e portal.

Pascoal: “Nós queremos construir soluções e orientar os gestores"
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Aumentos consecutivos de 
demissões na construção civil 

Samarco é acusada de 
“omissão e negligência” 

O mercado da constru-
ção civil continua registrando 
queda, o que tem provocado 
mais demissões do que novas 
contratações em todo o País. 
De acordo com o Sindicato 
da Indústria da Construção 
Civil do Estado de São Paulo 
(Sinduscon-SP), por meio de 
uma pesquisa feita junto com 
a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), em outubro, o declínio 
do setor foi de 1,82% com o 
corte de 55,9 mil vagas, o que 
significa que esta é a vigésima 
vez consecutiva que o merca-
do da construção civil registra 
aumento no número de demis-
sões. Nos últimos 12 meses, 
o setor já eliminou 508,2 mil 
postos de trabalho e, segundo o 
Sinduscon-SP, no fechamento 
de 2015, haverá uma queda de 

16,8% no nível de emprego em 
relação ao ano passado, o que 
significará uma redução de 556 
mil vagas. Em outubro, a maior 
redução ocorreu no setor de in-
fraestrutura (3,18%), seguido 

De acordo com a subpro-
curadora-geral da República, 
Sandra Cureau, há evidências 
que comprovam a “negligên-
cia e omissão” por parte da 
mineradora Samarco, con-
trolada pela Vale e pela BHP 
Biliton, no rompimento da 
barragem no município de 
Mariana, em Minas Gerais. 
Para Sandra, que é a coorde-
nadora da Câmara de Meio 
Ambiente e Patrimônio Cul-
tural do Ministério Público 
Federal, há vários indícios de 
descuido, como a falta de um 
plano de contingência e de 
controle técnico sobre o volu-
me que a barragem de rejei-
tos suportava. “A coisa foi tão 
negligenciada que nem a Sa-
marco sabia, exatamente, o 
que estava acontecendo. Eles 
chegaram a falar em duas 

barragens rompidas, mas só 
se rompeu a de Fundão. Quer 
prova maior de negligência 
que isso?”, indagou ela, em 
entrevista à Agência Brasil. 
Ela explicou que, se a em-
presa não puder pagar pelo 
estrago, as controladoras da 
mineradora, a brasileira Vale 
e a australiana BHP Billiton, 
podem ser acionadas. “Não 
vai ser o contribuinte que 
vai pagar pelos prejuízos do 
desastre”, declarou. A onda 
de lama formada, a partir do 
rompimento da barragem de 
Fundão, em 5 de novembro, 
destruiu o distrito de Bento 
Rodrigues e deixou mais de 
600 desabrigados. Já foram 
confirmadas 11 mortes, dois 
corpos aguardam identificação 
e oito pessoas estão desapare-
cidas.  (Agência Brasil)

pelo segmento de imobiliário 
(2,02%). Por região, os maiores 
cortes no emprego foram regis-
trados no Norte (-4,82%), e no 
Centro-Oeste (-2,39%). (Agên-
cia Brasil)

COP21 pede 
empenho maior 
de países ricos

A 21ª Conferência das 
Partes das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáti-
cas (COP21), concluída no 
último dia 11 de dezem-
bro, fez um alerta para o 
risco de fracasso de suas 
negociações, caso os paí-
ses ricos não se envolvam 
no financiamento da luta 
contra o aquecimento glo-
bal. Os países-membros do 
G77 querem financiamento 
para suportar a transição 
para a energia verde, para 
se adaptar ao impacto das 
mudanças climáticas e para 
compensar os danos daí re-
sultantes. Embora alguns 
dos seus membros, como 
a China e a Índia, estejam, 
atualmente, entre os maio-
res poluidores do planeta, o 
grupo tem, historicamente, 
pouca responsabilidade na 
emissão de gases de efeito 
estufa.

Em 2009, os países ri-
cos prometeram aumen-
tar a ajuda para chegar aos 
US$ 100 bilhões por ano em 
2020. De acordo com rela-
tório da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvi-
mento Econômico, esse au-
xílio foi US$ 62 bilhões em 
2014. O objetivo da COP21 
é alcançar um acordo para 
limitar o aumento do aque-
cimento global a 2º Celsius, 
relativos aos níveis da era 
pré-industrial, levando em 
conta que já se verificou um 
aumento de 1 grau na Terra. 
No total, 525 mil pessoas 
morreram devido à cerca de 
15 mil fenômenos extremos, 
particularmente furacões, 
que causaram perdas esti-
madas em cerca de US$ 3 
trilhões em 20 anos, tendo 
Honduras, Myanmar e Hai-
ti sido os países mais afeta-
dos. (Agência Brasil)

Brasil apresentou meta “pouco 
ambiciosa” na COP21, diz ONG

O Brasil levou, ao COP21, 
a meta de aumentar de 28% 
para 33%, até 2030, as fontes 
renováveis de energia, como 
eólica, solar, biomassa, entre 
elas o etanol, na matriz ener-
gética. Esse objetivo descon-
sidera as hidrelétricas que, 
embora sejam renováveis, 
causam impacto ambiental 
e social por causa das barra-
gens. A proposta visa a reduzir 
o uso do carvão e de combus-
tíveis derivados do petróleo, 
como o diesel, a gasolina e o 
querosene. Utilizados em avi-
ões, caminhões, carros e nas 
usinas termelétricas – para 
geração de eletricidade –, são 
considerados vilões do efeito 
estufa, por liberar gás carbô-
nico na atmosfera. De acordo 
com a organização não gover-
namental (ONG) Greenpeace, 
a meta do Brasil de ampliar a 
oferta de energias renováveis, 
desconsiderando as hidrelétri-
cas, é acertada, mas pouco am-
biciosa. Para a ONG, o ritmo 
natural de crescimento dessas 

energias no país já é maior 
do que a meta do governo. “É 
uma lógica parecida com o 
compromisso pela redução do 
desmatamento, apresentam 
uma meta mais fácil de cum-
prir para depois dizer que su-
perou”, diz o coordenador da 

Campanha Clima e Energia, 
Ricardo Baitelo. Junto com as 
fontes fósseis, as usinas são 
responsáveis por 83% do total 
da eletricidade gerada no país, 
bem mais que os 16% gerados 
pelas novas renováveis. (Agên-
cia Brasil)
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Sindicato atribui queda à crise política e econômica que o País enfren-
ta e que terminou afetando a confiança dos investidores

Com a meta anunciada pelo governo, a previsão é de que as fontes limpas, 
em 2024, gerem 28% da eletricidade, sendo 3% solar e 12% de energia eólica
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Dárcio Rabélo
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

@darciorabelo.com.br
facebook.com/PORTALDARCIORABELO

@darciorabelo

Elegantes   Jaqueline e  Wellinton Nirlandy em noite movimentada

Sintonia   Joseane Rodrigues e Diogenes nas reuniões de final de ano

Mais obras   A prefeita Madalena Britto recebe em seu gabinete 
Danilo Cabral que veio até Arcoverde celebrar um convênio de R$2 

milhões que garante pavimentação de 33 ruas em sete bairros

É natal

Uma verdadeira multidão esteve presente na festa de abertura do 
Natal do Coração. A prefeita Madalena Britto decretou a abertura 
do ciclo natalino em Arcoverde e agradeceu a presença de todos. 
As luzes foram acesas e as pessoas aplaudiram com os olhos 
brilhando de alegria. Em seguida, o padre Aírton Freire celebrou a 
Santa Missa. Estiveram presentes vereadores, todos os secretários 
da municipalidade e presidentes das autarquias. Após a missa, a 
Filarmônica Joaquim Belarmino Duarte se apresentou enchendo 
de música o Natal de Coração. A noite foi encerrada pelo Coral 
Vozes do Sertão do Sesc.

Bingo

A  Paróquia São Geraldo Majella, em Arcoverde vai realizar 
um bingo beneficente dia 27 de dezembro, ás 16h00, na Praça 
de São Geraldo. A finalidade é arrecadar recursos financeiros 
para dar continuidade aos projetos sociais dos movimentos 
pastorais desta paróquia. As cartelas custam R$ 5,00 e podem 
ser adquiridas com os integrantes dos movimentos pastorais 
ou na Secretaria Paroquial. 
O prêmios são: 1º prêmio: 1 Bike e 1 Tablet, 2º prêmio: 1 Bike e 
1 Micro-ondas, 3º prêmio: 1 Bike, 1 Celular e 1 Fogão

MATEMÁTICA

Aos 12 anos, Edisson Oliveira, estudante da rede pública de 
Alagoinha, agreste de Pernambuco, não sabia ler, produzir 
textos e tinha extrema dificuldade em fazer as quatro operações, 
principalmente, subtração. Aos 13, passou para a fase final da 
Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas 2015 .

...

...
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...
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Educação

Novos Sabores

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

Ah, o Ganache! Versátil, prático, rápido de fazer e pode ser 
utilizado em recheios, coberturas, bombons e decorações. Foi 
originado na França e a sua história (ou lenda!) diz que o creme 
foi inventado por acaso, como resultado do erro de um assisten-
te de confeiteiro que derramou sem querer leite quente em uma 
bacia cheia de chocolate. Para tentar disfarçar seu erro, ele mis-
turou os ingredientes tentando não chamar a atenção, mas foi 
surpreendido pelo chef gritando “ganache!” (idiota em francês), 
dando origem ao nome.

O Ganache é uma mistura de chocolate com creme de leite e 
sua consistência varia de acordo com a proporção dos ingredien-
tes. O tradicional é utilizar uma parte de creme de leite para duas 
de chocolate meio amargo. Esta faz com que o creme fique com 
a consistência mais firme, sendo mais utilizado como recheio. 
Para cada tipo de chocolate há uma proporção recomendada, 
pois quanto mais gordura o chocolate tiver, menos creme de leite 
será necessário acrescentar. Para o chocolate ao leite são 70ml 
de creme para 200g de chocolate e no caso do chocolate bran-
co 50ml de creme para 200g de chocolate. No caso de utilizar 
como cobertura é geralmente utilizada uma proporção de 1 para 
1 (dependendo, também, do tipo do chocolate). A qualidade do 
chocolate é essencial, por favor nada de chocolate hidrogenado 
ou de baixa qualidade! 

Pode ser preparado derretendo e acrescentando o creme de 
leite ou esquentando (sem ferver) o creme de leite e acrescen-
tando o chocolate picado. Usa-se ainda morno como cobertura, 
pois ele se espalhar com mais facilidade. À medida que vai es-
friando, a gordura vai se solidificando e deixando o creme mais 
consistente. Quando resfriado fica bem firme e é bastante utili-
zado para decoração ou para fazer trufas, modelando-o de forma 
irregular e cobrindo com cacau em pó. 

Após preparado pode-se adicionar licor, nozes ou o que sua 
imaginação mandar! Espero que aproveitem a dica em suas so-
bremesas de final de ano, que tal um panetone recheado e cober-
to com Ganache? 

Espero que tenham gostado, boas festas e até a próxima!

O Programa Universidade 
para Todos em Pernambuco 
(Proupe) deverá sofrer algu-
mas modificações a partir de 
2017. No dia primeiro de de-
zembro, representantes da Se-
cretaria de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (Sectec), gestores 
das autarquias municipais e 
deputados estaduais estiveram 
em reunião para analisar as 
propostas em relação ao pro-
grama. 

Proupe sofre modificações 
a partir do ano de 2017

Novos cursos em Afogados da Ingazeira

Entre as mudanças que devem ser adotadas estão os critérios para o acesso do es-
tudante ao programa, a eliminação do aluno bolsista e a qualificação das autarquias

Entre as mudanças que de-
vem ser adotadas estão os crité-
rios para o acesso do estudante 
ao programa, a eliminação do 
aluno bolsista e a qualificação 
das autarquias. “Concordamos 
em alguns pontos como a exi-
gência do Enem para adesão de 
novos discentes ao programa. 
Em relação às áreas, o governo 
defende que, até 2018, todos os 
bolsistas sejam dos cursos rela-
cionados à Ciência, Tecnologia, 
Engenharias e Matemática”, 
explicou o vice-presidente da 

Associação das Instituições de 
Ensino Superior do Estado de 
Pernambuco (Assiespe), Rinal-
do Remígio. “Nossa proposta é 
de acordo com a lei que regula-
menta o Proupe, a qual permite 
que os demais cursos também 
façam parte do programa, res-
peitando as demandas regio-
nais e a autonomia das institui-
ções de ensino”, concluiu. 

Os gestores aproveitaram 
a oportunidade para questio-
nar ao Sectec sobre a conti-
nuidade do Proupe em 2016 
e o pagamento referente às 
parcelas atrasadas há quatro 
meses, mas não há previsão 
sobre a regularização dos re-
passes. Sobre as alterações, 
a Secretaria afirmou que elas 
são necessárias para reduzir 
os cursos em período de crise 
e, principalmente, por avaliar 
os resultados do programa. Os 
deputados estaduais Lucas Ra-
mos, Odacy Amorim, Rodrigo 
Novaes e Raquel Lyra, presente 
nesta reunião, se compromete-
ram em agendar um encontro 
com o governador Paulo Câma-
ra para tratar desse assunto.

A Autarquia Educacional 
de Afogados da Ingazeira 
(AEDAI) poderá incorporar 
três novos cursos em sua gra-
de: Direito, Administração e 
Serviço Social. A proposta foi 
levada pelo vice-presidente 
da Associação das Institui-
ções de Ensino Superior de 
Pernambuco (Assiespe) e 
presidente da Faculdade de 
Ciências Aplicadas e Sociais 
de Petrolina, Rinaldo Remí-
gio. “Iremos retomar toda a 
documentação da autarquia, 
analisar as condições efetivas 
do ponto de vista pedagógico 
e financeiro. A ideia inicial é 
ampliar os cursos de forma 
gradativa, com qualidade e 
responsabilidade, marcas da 
nossa instituição”, explicou 
a diretora da AEDAI, Socor-

ro Dias, ressaltando ainda, 
que deverá contar com a aju-
da da Facape para a possível 
implementação destes novos 
cursos.

Para o vice-presidente 
da Assiespe a ampliação 
das autarquias municipais 
é mais um passo para o de-

senvolvimento não só da ci-
dade, como de toda a região 
do Pajeú. “Os novos cursos 
vão agregar valores à autar-
quia e a toda região do Pajeú, 
impulsionando o desenvol-
vimento e atraindo até estu-
dantes de outros estados”, 
destacou Remígio. 
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Gestores e representantes do Sectec discutem o futuro do Proupe 
que está há quatro meses com os repasses atrasados

Autarquia de Afogados da Ingazeira avaliará a proposta de implantar 
três novos cursos: Direito, Administração e Serviço Social

Divulgação

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Creme de leite + chocolate 
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cultura

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Ornamentação em Afogados baseou-se na conscientização ambiental, 
em Triunfo também recorreu-se a materiais recicláveis e houve economia

Presépios de várias partes 
do mundo em Arcoverde

O Natal aos olhos dos 
estudantes sertanejos

Vai ter bola, velas gigantes 
e papai Noel, como manda o 
figurino do Natal. Mas tudo 
feito com material PET. Já 
que regra, deste ano, é eco-
nomizar - essa foi a saída en-
contrada pelo município de 
Afogados da Ingazeira para 
revestir a cidade com espíri-
to natalino sem gastar tanto 
como em anos anteriores. 
Dada a sensível queda nos re-
passes da União para as pre-
feituras, em 2015, a cidade de 
Triunfo, situada 58 quilôme-
tros depois, também recorre 
a materiais recicláveis para 
compor a decoração com or-
çamento menor.

A ornamentação de Afo-
gados da Ingazeira foi fei-
ta através de um projeto de 
capacitação profissional, 
baseado na conscientiza-
ção ambiental. A decoração 
conta com centenas de bolas 
coloridas, velas gigantes, bo-
necos de neve, Papai Noel e 
árvores natalinas de vários 
os tamanhos e cores, feitos 
com material PET. 

No dia 25 de dezembro, 
será realizada a oitava edição 
do Pajeú em Poesia – evento 
literário que conta com re-
cital de poesia, exibição de 
filmes, apresentações musi-
cais e uma missa. Cantoras 
locais, como Carla Alves e 
Márcia Litsia, se apresentam 
em frente à Catedral, nos dias  
26 e 27 de dezembro, respec-
tivamente. Até o fechamen-
to desta edição, ainda não 
havia sido batido o martelo 
sobre o formato da festa do 
Réveillon, que, há dois anos, 
vinha contando com atrações 
nacionais. “Nós estamos es-
tudando o calendário de fes-
tas até o carnaval que, este 
ano, por cair no começo de 
fevereiro e ser uma tradição 
mais forte no interior, termi-
na deixando as outras festivi-
dades muito em cima. Então, 
temos que avaliar o que prio-
rizaremos, já que não temos 
recursos para realizar toda 
essa programação”, relatou 
o secretário de Turismo, Cul-
tura e Esportes de Afogados, 

Com o tema “Natal de Co-
ração”, o município de Arco-
verde começou a celebrar o 
ciclo natalino desde o dia 11 
de dezembro, com a abertu-
ra oficial de sua decoração. 
Além das celebrações reli-
giosas e apresentações artís-
ticas, o Natal arcoverdense 
contará com a Exposição Ca-
minho de Luz, aberta no dia 
23 de dezembro, com presé-
pios multiculturais de várias 
partes do mundo. A Filar-
mônica Joaquim Belarmino 
Duarte fará uma Retreta Na-
talina, de depois haverá uma 
apresentação do Coral do 
Sesc de Arcoverde. “A ideia 
é trazer para a população o 
clima natalino, seja na deco-
ração, nas apresentações cul-
turais e religiosas, de forma a 

Um papai Noel vestin-
do gibão de couro à moda 
dos vaqueiros de Serrita. 
O personagem inusitado 
está em exposição no rol 
do Palácio das Princesas 
e foi criado por estudan-
tes de Serrita. Como ele, 
outras criações de escolas 
sertanejas, baseadas em 
temas natalinos, ilustram 
a entrada da sede do Go-
verno do Estado. Os alunos 
de Arcoverde elaboraram 
um anjo e os de Petrolina 
deram forma a uma guir-
landa. De Araripina, veio 
uma árvore de Natal rústi-

Alessandro Palmeira. Triun-
fo também precisou dimi-
nuir o orçamento das festas 
de fim de ano. “Tem sido um 
ano difícil para todos, existe 
uma redução de custos até 
por parte dos nossos parcei-
ros. Mesmo assim, trabalha-
mos para manter o padrão 
da nossa festa de Natal”, 
explicou o secretário de Tu-
rismo, Cultura e Desportos, 
Antônio Evanildo. O artesão 
Nino Abraão utilizou mate-
riais recicláveis para confec-
ção dos enfeites. Cada escola 
municipal ficou responsável 
por adotar uma praça – re-
formadas pela Secretaria de 
Obras e Administração -  e 
também por ajudar com a 
ornamentação natalina. Nos 
dias 24 e 29 de dezembro, 
a cantata natalina será feita 
por um coral com 90 crian-
ças em frente ao Cine Teatro 
Guarany. Também haverá 
apresentações de pífano, ca-
poeira, ciranda dos caretas 
e de um coral de idosos em 
frente à Igreja Matriz.
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Ademar Filho - Secretaria Estadual de Educação

Apesar da redução de recursos, Triunfo mantém tradição natalina com apresentações locais

Batem os sinos, o orçamento 
encolhe e a criatividade aumenta 

A experiência desses estudantes será apresentada em livro

ca e, de São José do Egito, 
um presépio. Estudantes de 
Jatobá também fizeram um 
grande anjo estilizado para 
celebrar o Natal. Ao todo, 
dezesseis escolas da rede 
pública estadual, ligadas a 
todas as Gerências Regio-
nais de Educação do Esta-
do (GREs), participaram de 
um concurso para recriar 
símbolos da época natalina, 
a partir de materiais reci-
cláveis. Os objetos, confec-
cionados com a ajuda da 
comunidade escolar, esta-
rão expostos até o dia 06 de 
janeiro. 

nos trasnportar a um tempo 
de renovação e solidariedade 
entre as pessoas”, defendeu 
a prefeita Madalena Britto. 
Entre os dias 24 e 30 de de-
zembro, será realizada, no 
Largo do Cecora, mais uma 
edição da Festa do Comércio. 
Em Serra Talhada, o tema é 
“Doce de Natal” com ceno-
grafia especial nas praças 
Sérgio Magalhães e Barão do 
Pajeú. Em sua programação, 
estão previstas apresenta-
ções do Coral do Centro Es-
pírita Cícero, no dia 24 de 
dezembro.A Caravana Cul-
tural Viva e a Cantata Jesus 
Sertanejo vão se apresentar 
no dia 27 de dezembro. To-
das as celebrações serão re-
alizadas na Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Penha.
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Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

turiSmo

Que tal visitar uma cidade que dispõem de uma progra-
mação de festejos o ano inteiro e com conteúdo para todos os 
gostos. Essa é Arcoverde, município pernambucano localiza-
do a 256 km de Recife. A cidade ganhou esse nome em home-
nagem ao Cardeal Arcoverde; o primeiro cardeal de América 
Latina. 

O município é a porta de entrada do sertão pernambucano 
e um dos principais acessos para o Parque Nacional do Ca-
timbau. Arcoverde oferece durante todo o ano uma extensa 
programação de eventos e shows artísticos, destacando o Car-
naval dos Bois, a Festa de São José, a Fenospe, o Festival do 
Calangotango, o São João, a Exposição de Animais e a Festa 
do Comércio. Além de toda essa programação a cidade conta 
com belíssimos pontos turísticos – o Cinema Rio Branco, o 
mais antigo em funcionamento da América Latina; o Morro 
da Santa Cruz - que oferece aos visitantes uma estonteante 
vista panorâmica da cidade; a Fazenda Araras – que guarda 
pinturas rupestres indígenas em pedras; a Casa do Cardeal 
Arcoverde - localizada no Sítio Fundão, onde guarda a me-
mória do primeiro Cardeal da América Latina; o Alto do Cru-
zeiro - pólo de concentração cultural do grupo de Samba de 
Coco Raízes de Arcoverde e também possui uma bela vista da 
região.

O município dispõe de uma riquíssima fonte de produção 
cultural e artística. Terra do samba de coco tem como desta-
que os grupos Irmãs Lopes e Raízes de Arcoverde e ainda deu 
origem ao grupo Cordel do Fogo Encantado e à Orquestra Su-
per Oara. Junto a tudo isso, a cidade tem uma vasta gama de 
artesãos, artistas plásticos e dançarinos. Tudo isso, esperando 
para ser contemplado; então não deixe de reserva um tempi-
nho para conhecer de perto essa encantadora cidade. 

Para finalizar, vou deixar uma excelente dica da leitora 
Izilda Antonia. O livro Estrelas de Couro - A Estética do Can-
gaço, escrito por Frederico Pernambucano de Mello. Nele o 
leitor pode conhecer um pouco mais do universo, significados 
de símbolos e peças usadas pelos cangaceiros. 

Localizado no litoral sul 
de Pernambuco, no Cabo de 
Santo Agostinho, o Sheraton 
Reserva do Paiva, que costu-
ma oferecer tarifas especiais 
para alguns feriados do Ser-
tão do Estado, promoverá 
uma grande noite da virada 
no Réveillon. Para quem de-
seja celebrar a passagem do 
ano com festa, a noite do dia 
31 de dezembro será animada

pela Banda Beatles One, 
eleita como melhor cover dos 
Beatles no festival de Liver-
pool.

Ainda entre as atrações, 
o grupo Bailinho Maravilha 

Programação da virada também 
para as crianças no Sheraton

e o DJ Alexandre Carvalho. 
A festa seguirá no esquema 
open bar com menu exclusi-
vo, assinado pelo renomado 
chef português, Fernando 
Fonseca. O café da manhã 
está incluso. Pelo segundo 
ano, o hotel oferecerá uma 
programação para o feriado 
voltada para toda a famí-
lia com atividades exclusiva 
para os pequenos. 

O espaço destinado às 
crianças, inclusive, foi o 
grande diferencial em 2015. 
A ideia é que todos possam 
se divertir com conforto e 
segurança. Durante a noite 
da virada, a criançada terá 
disponível um buffet especial 

e momentos de recreação. 
Entre as brincadeiras, coor-
denadas pela equipe da Ri-
sada Eventos: gangorrinha, 
jogo de damas gigante, x-
-box, piscina de bolas, campo 
de botão e times, oficinas de 
recicláveis, filmes infantis, e 
outros. Além disso, os peque-
nos contarão com um salão 
exclusivo, que foi transfor-
mado no cantinho de sono, 
com serviço de babysitters. 

Para quem deseja cele-
brar o Natal, o restaurante 
Paiva Grill contará com um 
cardápio especial no dia 24 
de dezembro, como música 
ao vivo e espaço infantil para 
recreação.

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

O Réveillon do Sheraton Reserva do Paiva conta com 
uma programação exclusiva voltada para toda a família

De 29 de dezembro a dois de janeiro, o DJ Alexandre 
Carvalho fará apresentação na piscina do Sheraton

Serviço
Vendas: Sheraton Reserva do Paiva

Para reservas e informações:  (81) 3312 2000 | E-mail: reservas.paiva@sheraton.com 

Arcoverde – uma terra sempre 
em festa

Divulgação
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Sertão Esportivo

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

SaúdE

Já estamos no mês de dezembro e logo me vem na ca-
beça a palavra retrospectiva. A diferença é que aqui é sobre 
tecnologia. No ano de 2015 foi incrível como a pareça de 
algumas marcas de produtos e serviço que fizeram sucesso 
2014 se apresentam também na lista dos melhores deste 
ano. Mas ainda assim, tivemos um ano cheio de novidades 
tecnológicas e marcas que se consagram no mundo em for-
ma de produtos ou serviços.

  Vamos ao resultado:

Lembretes: Google KEEP – 
Aplicativo muito produtivo 
e simples de usar. Você nun-
ca mais esquecerá de nada.

Multifuncional: Epson L365 
de tanque – Rápida, econô-
mica e fácil de usar.

Sistema Operacional: Win-
dows 10 – Uma mudança 
total no Windows.

Game: PlayStation 4  - Não tem 
o melhor custo mas o design 
moderno e qualidade incrível

Site de relacionamento: 
Facebook – Mais um ano 
aqui firme e forte!

Música: Spotify – Aplicativo 
com milhares de música com 
ótima qualidade e preço.

Whatsapp: O melhor! – Nem 
preciso mais apresenta-lo e 
arrisco dizer que em 2016 ele 
estará de volta na lista.

Celular: Linha Galaxy da Sa-
msung - Inovação, designer e 
sofisticação.

A presidente Dilma Rousseff 
se reuniu, no último dia oito de 
dezembro, em Brasília, com di-
versos governadores para tratar 
da aceleração das ações do Pla-
no Nacional de Enfrentamento 
à Microcefalia. Pernambuco é 
o estado com o maior número 
de casos identificados (808), 
segundo a Secretaria Estadu-
al de Saúde - e tem trabalhado 
pela instalação de uma rede de 
referência para assistência às 

No Sertão, foram registrados 139 
casos relacionados à Zika

A presidente Dilma anunciou que o Governo Federal criará uma força-tarefa 
integrada por 17 ministérios para tentar conter o avanço dos casos

crianças nascidas com essa má 
formação congênita. Entre as 
demandas solicitadas pelo go-
vernador de Pernambuco, Pau-
lo Câmara, estão: a revogação 
da portaria do Ministério da 
Saúde de Agentes de Endemia 
1.243, que define a forma de re-
passe de recursos da União para 
o cumprimento do piso salarial 
de Agentes de Combate às En-
demias; revisão da portaria do 
Ministério da Saúde 1.025, que 
define a quantidade de agentes 
contratados; pagamento inte-

gral do bloco de financiamento 
da média e alta complexidade, 
cuja previsão atual é de não ser 
pago em dezembro de 2015; 
modificação na legislação para 
facilitar o acesso a prédios fe-
chados ou abandonados; fi-
nanciamento para Centros de 
Reabilitação e investimentos 
em novas tecnologias para com-
bate ao mosquito. No entanto, 
não foi divulgado se todas as 
demandas serão atendidas. A 
presidente anunciou que o Go-
verno Federal criará uma força-
-tarefa integrada por 17 ministé-
rios para tentar conter o avanço 
dos casos. Com recursos pró-
prios, Pernambuco investirá R$ 
25 milhões em ações referentes 
ao Plano Estadual de Enfrenta-
mento às Doenças Transmitidas 
pelo Aedes Aegypti, sendo R$ 5 
milhões para o combate ao mos-
quito e compra de equipamen-
tos (material de campo, bom-
bas costais, EPI), R$ 5 milhões 
para campanha de mídia e R$ 
15 milhões para estruturação de 
centros regionais de atenção às 
crianças com microcefalia.

Após decretar estado de 
emergência, o Governo de 
Pernambuco apresentou o 
Plano de Contingência, que 
está focado em quatro eixos: 
vigilância dos casos e con-
trole do vetor; assistência ao 
paciente; comunicação social 
para ampla divulgação sobre 
as doenças; e gestão integrada 
do plano, para monitoramen-
to de todas as ações estaduais 
e municipais. No Sertão, se-
gundo boletim da Secretaria 
Estadual de Saúde, já foram 
registrados 139 casos de mi-
crocefalia e todos relaciona-
dos ao zika vírus. As cidades 
de Afogados da Ingazeira e 
Ouricuri, possuem os maiores 
registros, com 13 casos identi-
ficados em cada uma. Depois 
vem Serra Talhada, com 11 
casos; Exu com sete casos; em 

Arcoverde são quatro casos 
sendo tratados e em Petrolina 
três casos identificados. 

Entre as atividades execu-
tadas pelos municípios para o 
controle do mosquito Aedes 
aegypti, está a eliminação dos 
criadouros e a aplicação de 
inseticida (larvicida) químico 
para a eliminação das larvas 

do inseto. O larvicida é utili-
zado nos depósitos positivos 
(com a presença de larvas) ou 
vulneráveis (que permitem 
a oviposição pela fêmea do 
mosquito) que não são pas-
síveis de serem eliminados 
mecanicamente (destruição, 
vedação ou destinação ade-
quada). 
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Dilma reúne Governadores, 
mas não define verbas

Presidente colocou à disposição dos governadores o Exército Nacional, a 
Defesa Civil, os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias

Serra talhada
UPAEs de Serra Talhada, Arcoverde e Afogados da Ingazeira e 
Hospital Prof. Agamenon Magalhães

Petrolina
UPAEs de Petrolina e Salgueiro e Hospital Dom Malan

Caruaru
UPAEs de Caruaru, Belo Jardim e Garanhuns e os hospitais 
Mestre Vitalino e Jesus Nazareno

Centro de atendimento às crianças 
com microcefalia

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Retrospectiva 2015: 
Os melhores produtos e serviços 




