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A chegada do inverno movimenta o interior do estado, destino buscado por diversas pessoas para apro-
veitar as férias longe do tumulto da Região Metropolitana do Recife. A reportagem do Jornal do Sertão 
trouxe os destaques do tradicional Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) que chega a sua 28ª edição. 
O evento traz uma programação multicultural em diversas plataformas dentro do tema “Um Viva à Liber-
dade”. Artistas como Cordel do Fogo Encantado, a cantora Vanessa da Mata, e Santanna, o Cantador se 
apresentam na festa. Cultura > Págs. 12

Programação

Ecomonia > Pág. 6

Cedro receberá polo presen-
cial da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB).

Guilherme Uchoa morre devido 
a um edema agudo de pulmão 
seguido de parada cardíaca.

ExpoSerra atrai investidores de 
todo o Brasil e conta com exposi-
tores de grandes empresas.

Milhares de oportunidades de em-
pregos serão geradas com a aprova-
ção da  PEC da Zona Franca do Semi-
árido Nordestino.

Luto Investimento Ensino

Gestão e Desenvolvimento > Pág. 9

Feiras movimentam o agronegócio no 
interior do estado e trazem boas pers-
pectivas econômicas para a região.

Gestão

Reprodução Internet

Mundo  > Pág. 14 Educação > Pág. 12Economia > Pág. 6
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Programação multicultural é destaque no 
Festival de Inverno de Garanhuns
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Após encerramento das festivi-
dades juninas -- divisor  entre 
os dois  semestres do ano, vis-
lumbramos   um novo calen-
dário atividades.  O mês inicia 
com as atenções voltadas para 
os jogos da Copa do Mundo.  A  
Seleção  Brasileira classificada 
para os as quartas de final re-
conquista credibilidade e pren-
de a atenção dos torcedores.. A 
política será o grande vetor de 
evidências com a proximidade 
das próximas eleições que  de-
verá mobilizar  variados seg-
mentos de atividade.  Tradicio-
nalmente, julho é mês das feiras 
e eventos. Sendo assim,  esses 
eventos prometem movimen-
tar   a economia de vários muni-
cípios. Iniciamos com a  Fene-
arte, que  realiza sua 19ª edição 
do evento de 04 à 15 de julho e 
promete grande movimenta-
ção. Seguimos com o município 
de Sertânia (PE),  que estará 
realizando entre os dias 4 a 8  a  
46ª edição da Espocose – Ex-
posição Especializada em Ca-
prinos e Ovinos de Sertânia e 
deve movimentar meio milhão 
de reais em negócios. Já entre 
os dias 12 e 14,  a (CDL) -  Câ-
mara de Dirigentes Lojistas  de 
Serra Talhada (PE),  realiza a 
sua 19ª edição da Exposerra – 
Feira da Indústria Comércio e 
Serviços de Serra Talhada, que 
deverá atrair mais de 50 mil 
visitantes. Em Juazeiro (BA),   
entre os dias 11 a 14, realiza  a  
27ª edição da Fenagri – Feira 
Nacional da Agricultura Irri-
gada, com o tema “Cultivan-
do Sabores e Valores do Vale” 
que prever atrair mais de 40 
mil visitantes.  O município 
de Garanhuns (PE),   realiza 
entre os dias 19 e  28  o seu  
tradicional Festival de Inver-
no, em sua    28º edição, o FIG 
promete grandes atrações o 
que  deverá atrair um grande 
público. Entre, seja bem vin-
do. Boa Leitura!!!

Fique por Dentro

Observatório JS PALAVRAS GÊMEAS

Como abor-
dei em edição 
anterior, tornei-

-me um aficiona-
do aos desafios das 

Palavras Cruzadas, as quais, 
como está bem definido nas 
publicações das editoras espe-
cializadas, “ativam a memória, 
exercitando o cérebro e desen-
volvendo, assim, o raciocínio 
lógico”.  Desta vez vou abordar 
algo que me chamou a atenção 
ao preencher dezenas de qua-
drículos nas cruzadas, posto 
que reforça um questionamen-
to que sempre me fiz, ou seja, 
porque não existe, naturalmen-
te, um idioma a ser utilizado por 
todos os povos, independente 
do continente onde habitam? 

Lembremo-nos das diferenças 
entre nós e os irmãos sulistas. E, 
sendo mais exigente, vale lem-
brar os diferenciais até entre nós, 
nordestinos, tanto os pernambu-
canos, quanto os baianos, parai-
banos, cearenses, para citar só 
esses. A resposta para tudo isso 
é simples: Não se pode querer 
que uma civilização composta 
pelos nascidos lá pelas bandas do 
Oriente inicie uma conversação 
com os mesmos termos e sota-
ques ocidentais jamais ouvidos 
por eles. Mesmo sendo redun-
dante, cito o que temos visto nas 
transmissões da Copa, pois os pa-
lavreados dos falantes são total-
mente diferentes, em gênero, nú-
mero e grau. E isso tanto falando 
quanto escrevendo, bastando ver 

os nomes dos jogadores estampa-
dos nas camisas. Porém, a pergun-
ta definitiva que sempre me faço 
é: se existem palavras idênticas, 
ou quase isso, em dois ou mais 
idiomas, porque todas não o são? 
Vejamos alguns exemplos, entre o 
nosso português e o inglês, citan-
do primeiro os nossos termos e de-
pois os da terra do Donald Trump: 
Utopia em português é Utopia em 
inglês. Dentista aqui é Dentist por 
lá; Dança é Dance; Graduada é 
Graduate; Aventura é Adventure; 
Adapte é Adapt, Eficiente é Effi-
cient e outros menos semelhan-
tes, mas que poderiam ser iguais: 
Inimigos é Enemies; Gato é Cat; e, 
para encerrar esta lista e não can-
sar os nossos leitores, cito Espiral 
que lá para Trump é Spiral. A di-

versidade linguística ainda cria 
casos interessantes na comuni-
cação de marketing dos comer-
ciantes, corroborado e atestado 
pelo que vemos pintado nas 
vitrines e placas de divulgação 
dos produtos à venda: “Sale 
39%”. Se o caro leitor não estu-
dou inglês, terá dificuldade em 
se valer dos “descontos” oferta-
dos pelos lojistas dos Shoppings 
Brasileiros. E porque será que 
não usei, agora mesmo, o termo 
“Bodegas Brasileiras”, ao invés 
de Shopping? Todos os nossos 
leitores sabem o porquê. Tenho 
dito. Até a próxima.
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O Jornal do Sertão  adota tinta ecológica em 
seu processo produtivo. Todos os seus produtos 
são impressos com a tinta Agri-Web™, produzida 
pelo Flint Group com matérias-primas renováveis, 
biodegradáveis e que emitem menos compostos 
orgânicos voláteis (VOC) na atmosfera.
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A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) 
aprovou o parcelamento em 
até 12 vezes do Seguro Obri-
gatório de Danos Pessoais, o 
DPVAT. O Projeto de Lei do 
Senado (PLS) número 162 é 
de 2014, mas só agora chega 
perto de entrar em vigor. Se 
for aprovado pela Câmara dos 

A Prefeitura de Arcover-
de no Sertão, divulgou o ba-
lanço dos festejos juninos 
no município. Foram distri-
buídos 800 minicartilhas. 
Na Casa Maria da Penha 
foram registradas 1.658 vi-
sitantes diretos e indiretos 
e foram feitas 11 denún-
cias. Entre os visitantes, 

Cerca de 100 mil alevi-
nos, das espécies tilápia, 
tambaqui e carpa, foram 
entregues para 100 famí-
lias da região fazem parte 
do Programa de Peixamen-
to de Barragens e Açudes 
do Estado de Pernambuco, 
coordenado pela Secretaria 
Executiva de Agricultura 

Uma parceria com Hos-
pital Geral e Urgência 
(HGU) vai tirar 10 crianças 
da fila de espera por cirur-
gias em Petrolina. O proje-
to foi lançado em setembro 
do ano passado e já atendeu 
quase cinco mil pacientes. 
Os procedimentos são pos-
síveis através de parcerias 

Deputados, os estados terão 
180 dias para desenvolver o 
sistema de pagamento para o 
parcelamento do DPVAT. O 
projeto de autoria do senador 
Cássio Cunha Lima (PSDB-
-PB), tem como objetivo sua-
vizar o impacto financeiro dos 
proprietários de veículos ao 
longo do ano.

72% eram mulheres e 28% 
homens. Enquanto as mu-
lheres visitantes eram da 
faixa etária dos 12 aos 78 
anos, os homens eram dos 
20 aos 75 anos, proceden-
tes de Pernambuco, Alago-
as, Paraíba, Bahia, Piauí, 
Brasília, Santa Catarina e 
Portugal.

Familiar de Pernambuco 
(SEAF). O programa tem 
como objetivo o povoa-
mento de açudes públicos 
e/ou comunitários, e tam-
bém de barragens, além 
de promover o aumento 
de produção da pesca arte-
sanal e da piscicultura no 
estado.

com clínicas e hospitais 
privados, que oferecem os 
serviços permitindo a com-
pensação de dívidas com 
a Prefeitura, a exemplo 
de Imposto Sobre Serviço 
(ISS) vencido. Quase duas 
mil pessoas seguem na lista 
de espera com pedidos de 
cirurgias.

Geral
DPVAT poderá ser parcelado em até 12 vezes

Arcoverde
Gestores divulgam balanço do São João

Afogados da Ingazeira
Família recebem 100 mil alevinos

Petrolina
Projeto garante cirurgias pediátricas 
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Política

Ministro Alexandre de Moraes é 
relator de recurso de Lula
A defesa de Lula reclama de decisão de Fachin, que enviou um pedido de liber-
dade do ex-presidente para ser julgado pelo plenário

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), foi sor-
teado no dia 29 de junho, 
relator de uma reclamação 
de Luiz Inácio Lula da Silva 
contra decisão do ministro 
Edson Fachin, que enviou 
um pedido de liberdade do 
ex-presidente para ser jul-
gado pelo plenário, e não 
pela Segunda Turma, como 
queriam os advogados.

Contrário ao desejo da 
defesa, que queria um re-
lator da Segunda Turma, o 
sorteio foi realizado entre 
todos os ministros do STF, 
exceto a presidente da Cor-
te, ministra Cármen Lúcia, 
e o próprio Fachin, alvo da 
reclamação.

 Os advogados de Lula 
argumentam que Fachin 
agiu de forma “arbitrária”, 
sem amparo na Constitui-
ção ou no regimento inter-
no do Supremo Tribunal 
Federal STF), ao remeter o 
caso ao plenário, numa ma-
nobra para evitar que o ex-
-presidente fosse solto pela 
Segunda Turma.

Na reclamação, a defesa 
pede uma liminar (decisão 
provisória) para que Lula 
seja solto ao menos até que 
o mérito do pedido de liber-
dade seja julgado na Segun-
da Turma, o que só poderá 
ocorrer no segundo semes-
tre, pois os ministros do STF 
entram nesta sexta-feira em 
férias coletivas até agosto. A 
próxima sessão da Segunda 
Turma do STF está marca-

da para 7 de agosto, e a do 
plenário, para 8 de agosto, 
poucos dias antes do prazo 
final para o registro de can-
didaturas às eleições deste 
ano, em 15 de agosto.

No pedido de liberdade 
que a defesa quer ver julga-
do na Turma, e não no ple-
nário, os advogados de Lula 
pedem o chamado efeito 
suspensivo sobre a execu-
ção de pena, para que ele 
tenha garantido o direito 
de recorrer em liberdade, 
às instâncias superiores, 
contra a condenação a 12 
anos e um mês de prisão 
por corrupção e lavagem de 
dinheiro, no caso do tríplex 
do Guarujá (SP).

Além da reclamação e 
do efeito suspensivo, a de-
fesa apresentou ainda um 

terceiro pedido de liber-
dade nesta sexta, na forma 
de embargos de declaração 
contra a decisão de abril 
em que o plenário do STF 
negou, por 6 votos a 5, um 
habeas corpus a Lula. Lula 
está preso desde 7 de abril 

Wilson Dias/Agência Brasil

Da redação com informações 
da Agência Brasil

na Superintendência da 
Polícia Federal em Curi-
tiba. Ele foi encarcerado 
após ter sua condenação 
confirmada pela segunda 
instância da Justiça Fede-
ral, conforme autorizado 
pelo STF.

O ministro do STF Alexandre de Morais é sorteado relator de recurso de Lula
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Tikinha Albuquerque
Diretora Executiva

Coach, Consultora Empresarial, Empresária, Master Practitioner, Trainner 
em PNL e Palestrante. Bacharel em Administração de Empresas e Biologia.

Qual a distância entre 
você e seu sonho?
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Pergunta muito conhecida, porém, muitos não identificam 
a resposta. Alguns até identificam e acreditam ser impossível 
atingir seus objetivos. Particularmente gosto da seguinte defi-
nição de Luiz Seabra: "o impossível é apenas o início de todas 
as possibilidades."
O QUE DEPENDE APENAS DE VOCÊ?

O que depende apenas de você é sua obrigação fazer; pode 
ter certeza que nada cairá do céu em seu colo. 
Alguns exemplos, seu sonho é:

Passar em um concurso público: sentar e estudar só DE-
PENDE DE VOCÊ.

Abrir seu próprio negócio: Pesquisar o mercado e enfren-
tar a empreitada só depende de você.

Viajar: Organizar o roteiro e começar a poupar também só 
depende de você.

Quando desejamos algo, a primeira e mais importante es-
tratégia que devemos ter é a clareza do nosso objetivo. Deixar 
claro e especificado, como: quando atingirei esse objetivo? 
Quanto vai custar? Como atingirei esse objetivo? Quais recur-
sos já tenho disponíveis? Quais recursos ainda não tenho?

Após as perguntas acima estarem devidamente respondi-
das NO PAPEL, é hora de arregaçar as mangas e partir para 
AÇÃO.

Quando você deixar as desculpas de lado e começar a co-
locar em prática cada ação; de verdade irão começar a surgir 
os desafios, afinal a vida não é um caminho reto, o sonho será 
desenhado parte a parte, poderão ocorrer interferências ex-
ternas e aí as estratégias deverão ser redesenhadas. O seu OB-
JETIVO deve ser escrito a caneta, porém, as suas estratégias 
de lápis comum, para serem redefinidas quantas vezes forem 
necessárias.

As vezes não O QUÊ você está fazendo que está errado, é 
o COMO, e assim, sempre que ajustar as ações, nova rota será 
traçada, até atingir o tão sonhado objetivo.

Acredite, corra atrás, a única coisa que existe entre você 
e o seu sonho é o seu medo; que as vezes está apenas na sua 
imaginação e não tem sentido algum.

 “A distância entre você e seu sonho é proporcional à felici-
dade de conquistá-lo, quanto maior a distância e a dificulda-
de, maior a satisfação de tornar sonhos em realidade”. Nicky 
Melo.

Tenha ATITUDE e transforme a sua realidade.
Pense Nisso!

Expocose entrega R$ 50 mil em 
prêmios e movimenta Sertânia
A 46ª Exposição Especializada em Caprinos e Ovinos de Sertânia atrai investi-
dores do ramo de todo o Brasil, em busca de fechar negócios

Está no ar a 46ª Exposição 
Especializada em Caprinos e 
Ovinos de Sertânia, evento tra-
dicional do sertão do estado. Se-
rão duas entradas dos animais 
na Exposição. Para julgamento, 
a primeira entrada ocorre no 
primeiro dia do evento, até o 
meio-dia. Já a entrada de ani-
mais comerciais está liberada 
até às 18h da quinta-feira (05). 
No total, a Expocose concederá 
R$ 50 mil em prêmios para os 
participantes.

Alguns dos destaques deste 
ano na programação é a realiza-
ção da Exposição Nordestina da 
Raça Anglo Nubiana, o Ranking 
ABC Anglo também da Raça 
Anglo Nubiana e o Ranking 
ABSI da Raça Santa Inês. No 
domingo, dia 08, ocorre ainda o 
concurso de peso para caprinos 
e ovinos. 

Na quinta-feira (05), tem 
início o julgamento dos ani-
mais. E no domingo (08), será 
o julgamento dos animais sem 
RGN. Durante os cinco dias de 
Exposição, é realizado ainda o 
Torneio Leiteiro. “A nossa ex-

A nossa expectativa é 
muito boa"

pectativa é muito boa. O Parque 
de Exposição de Sertânia tem 
uma das melhores estruturas 
do Estado de Pernambuco e a 
nossa gestão já se preocupou 
em limpar e pintar as instala-
ções para receber bem exposito-
res, animais e visitantes. Temos 
a previsão de receber muitos 
criadores da Região”, comenta o 
secretário de Agricultura e Meio 
Ambiente, Toinho Almeida, que 
também é vice-prefeito do muni-
cípio. A organização espera movi-
mentar meio milhão de reais só 
em negócios na caprino-ovino-
cultura e cerca de R$ 5 milhões 
na economia local de maneira 
geral.

Coaching & PNL

Programação
Na sexta (06), Cristina Ama-

ral abre a festa. A noite será en-
cerrada pela cantora Solange 
Almeida, reconhecida nacional-
mente pelos sucessos no forró. 
Alexandre Pires é um dos desta-
ques da programação cultural da 
exposição e promete relembrar 
grandes sucessos da carreira, no 
palco do Parque de Exposições 
Professor Renato Moraes. Além 
dele animam no sábado, o cantor 
Pablo, conhecido pela sua músi-
ca romântica, e a banda Farra do 
Imperador. Fechando a progra-
mação, o domingo, dia 08 de ju-
lho, traz a cantora Adriana Neves 
e o poeta Dorgival Dantas. 

O Parque Professor Renato Moraes recebeu melhorias para a 46ª Expocose

A cantora Solange Almeida é uma das atrações da programação cultural da exposição
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Empresariado aposta no 
sucesso da Super Mix 

Com os resultados positivos 
no ano passado, o empresaria-
do aposta na 13ª edição da Su-
per Mix, prevista para ocorrer 
de 21 a 23 de agosto, no Centro 
de Convenções em Olinda. A 
feira de negócios se consolidou 
no mercado pernambucano e 
a cada ano busca inovar e pro-
mover relações de incentivo a 
economia. Um dos destaques 
nesta edição é um espaço mon-
tado para empreendedores, 
uma padaria  que visa ensinar 
e dar dicas para pessoas que 
buscam estruturar um negócio. 

A 13ª edição da Feira de Negócios Super Mix está prevista para 21 a 23 de agosto, em Olinda

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

A supermix 2017 foi um 
sucesso!"

Em 2017 a Super Mix reuniu cerca de 20 mil pessoas nos dias de evento

Wellington Júnior (2017)

Além disso o público con-
ta também com uma área que 
apresenta equipamento, design 
e layoutização para supermer-
cado e varejo, mostrando o que 
há de mais moderno. Tudo isso 
junto a um ambiente que vai 
transcender negócios e oportu-
nidades.

Após conquistar ótimos 
resultados na feira do ano 
passado, a São Braz, uma das 
empresas patrocinadoras do 
evento, espera alcançar nú-
meros ainda mais promisso-
res na edição da feira deste 
ano.  “A supermix 2017 foi 
um sucesso! Em um ano difí-
cil ao mercado pudemos ver 
empresas reagindo à crise 
com alternativas como expor 
em uma feira regional aglu-
tinado clientes e promoven-

do negócios. Conseguimos 
alinhar mais de 300 negó-
cios especiais realizado um 
milhão em vendas. A expec-
tativa neste ano é atender na 
feira a 400 clientes” explica 
o diretor comercial da São 
Braz (empresa expositora no 
evento), Walber Santos.

Feira Itinerante
A Super Mix é promovida 

pela Associação Pernambu-
cana de Atacadistas e Distri-
buidores (ASPA) e pela Asso-
ciação Pernambucana de Su-
permercados (APES)."Num 
momento como este, de crise 
de abastecimento, é ainda 
mais importante para a Aspa 
voltar os olhos para o inte-
rior do Estado, como forma 
de valorizar o trabalho feito 

pelos atacadistas e de fo-
mentar negócios", enfatiza 
o presidente da Aspa, José 
Luiz Torres.  

Ainda neste mês, a Super 
Mix Itinerante chega as cida-
des de Palmares, no dia 12, 
no Colégio Nossa Senhora de 
Lourdes e Surubim no dia 19, 
na casa de recepções Piancó. 

A caravana já movimentou 
Petrolina, Serra Talhada, 
Salgueiro e Caruaru. Segun-
do a organização a versão 
itinerante já gerou mais de 
um R$ 1,3 milhão em negócios. 
"Estamos muito satisfeitos com 
a receptividade ao evento", co-
menta a coordenadora da Super 
Mix, Paula Valéria.

A comodidade aliada  à qualidade e  aos bons serviços  sempre fizeram  parte  
do imaginário de consumo.  Independentemente do tipo de atividade, essa  é 
uma nova realidade  observada na ação  comportamental do empresariado ser-
tanejo. Preocupados em atender adequadamente as demandas do mercado em 
que atuam, as empresas vem aprimorando seu seus serviços  em busca de  aten-
der às exigências de seus clientes e funcionários. Essa mudança tem trazido 
bons  resultados  operacionais à empresa, além de criar um mercado  atrativo 
por meio das ações implementadas. Um mercado de grandes potencialidades 
exige um caráter proativo de seu empresariado. E esse modelo  de gestão   tem 
sido uma das características demonstrada pelo sertanejo.   Nesse aspecto, po-

demos destacar a atuação de uma empresa em sintonia com 
seus clientes. O Laboratório  “Lameds Diagnósticos”, fundada 
pela Farmacêutica- Bioquímica Ana Lucia dos Santos de Souza 
na década de 80, no município de Custódia (PE),  nasceu com 
objetivo  de levar o que há de melhor da medicina diagnós-
tica para o Sertão pernambucano, Nesse período, o laborató-
rio atendeu expectativas de consumo,  expandiu sua área de 
atuação com uma filial em  Arcoverde (PE),  preservou a qua-
lidade de seus serviços e foi reconhecido com o Certificado” 
Top Ouro” na categoria “Melhor Farmacêutico  Bioquímico e 
Melhor Laboratório do Moxotó”. Uma demonstração de com-
petência e dedicação. Segundo Dr. Mário Paulo dos Santos de 
Souza, diretor da empresa, diz: “Esse reconhecimento,  é uma   
vitória de todos nós  e engrandece toda a região. 

Lameds um modelo de gestão
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ColunaJurídica

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

Os créditos extraconcursais na 
Recuperação Judicial

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado, pós-graduado e especialista em Direito Empresarial, pela 
Universidade Estácio de Sá; pós-graduado e especialista em Direito 
Imobiliário pela Universidade Estácio de Sá; Mestrando em Direito e 
Relações internacionais, pela Universidade Europeia do Atlântico, em 
Santander, na Espanha. 

É muito comum o sentimento de insegurança das em-
presas fornecedoras de produtos e serviços, quando obser-
va seus clientes buscando a Recuperação Judicial, já que, 
muitas vezes, olham com desconfiança a continuidade do 
fornecimento à empresa que não mais se encontra naquele 
momento financeiramente saudável.

Não foi por outro motivo que a Lei de Recuperação Ju-
dicial foi muito cirúrgica nesta situação, ao estabelecer um 
marco temporal na definição dos créditos, separando os cha-
mados concursais - existentes até a data do pedido na Jus-
tiça - e os extraconcursais, relativos aos negócios firmados 
após o deferimento da recuperação judicial.

E isto, na prática, faz muita diferença.
Os créditos concursais - existentes até a data do pedido 

da Recuperação Judicial - estão submissos a todo o procedi-
mento judicial, ficando, por exemplo, suspensos pelo prazo 
inicial de 180 (cento e oitenta) dias úteis – tempo este neces-
sário para a empresa se reorganizar, ora denominado de stay 
period -, bem como sofrerão novação e se submeterão ao Pla-
no de Recuperação Judicial que porventura for aprovado pelos 
credores, em regra com parcelamentos, deságios, et cetera.

Já os créditos extraconcursais continuam sendo pagos re-
gularmente pelas empresas em Recuperação Judicial, não es-
tando sujeitos à suspensão do stay period, bem como ao regra-
mento estabelecido no Plano de Recuperação Judicial. E isto 
de per si, já beneficia em muito os fornecedores que continuam 
negociando com a empresa em Recuperação Judicial.

Além disso, no caso da decretação de falência, os créditos 
extraconcursais são pagos com precedência demais créditos, 
por se tratar de um crédito especial, beneficiando estes mes-
mos fornecedores desconfiados que, inicialmente, seriam cre-
dores quirografários, ou seja, sem qualquer privilégio legal, 
acaso seu crédito fosse concursal.

Isso foi uma ferramenta legal criada exatamente para esti-
mular os fornecedores a continuar oferecendo seus préstimos 
à empresa em dificuldades financeiras, pois, se com a instaura-
ção da Recuperação Judicial os fornecedores parem de suprir 
a empresa recuperanda, decerto ela não terá como ultrapassar 
aquela dificuldade financeira momentânea, levando-a à ban-
carrota, trazendo, com ssio, prejuízo à atividade econômica 
empresarial, geradora de riqueza e renda em nosso sociedade. 

Coluna Jurídica
Industria automobilística é um dos 
destaques da 19ª ExpoSerra
O evento ocorre de 12 a 14 deste mês no Pátio De Eventos Serra Talhada

Não faltam eventos para 
movimentar o estado eco-
nomicamente nesse inver-
no. Apesar do frio os inves-
tidores estão esquentando 
os negócios e para fechar o 
compilado de matérias sobre 
exposições e feiras da região 
trazemos como destaque, 
a 19ª ExpoSerra. O evento 
ocorre de 12 a 14 de julho em 
Serra Talhada e é organizado 
pela Câmara dos Dirigentes 
Logistas (CDL) do município.

Dentre os destaques des-
ta edição está a diversidade 
de expositores. “Eles é que 
inovam, inventam, revolu-
cionam a ExpoSerra a cada 
edição. Temos naquele mes-
mo espaço inúmeros empre-
endedores, cada qual com 
sua expertise e experiência 
empresarial trazendo novos 
ventos para feira. A indústria 
automobilística é um forte 
indicador da força de Expo-
Serra este ano. Marcas como 
Chevrolet, Fiat, Wolkswgen, 
Volvo – Honda e New Holand 
já confirmaram seus espaços 
na feira. Tenho certeza que 
iremos realizar um dos maio-
res eventos dessa caminhada 
de negócios”, destaca o presi-
dente da CDL de Serra Talha-
da, Marcos Godoy. 

Cerca de 50 mil pesso-

A ExpoSerra é um dos 
maiores eventos do ca-
lendário anual de Serra 
Talhada

"
as são esperadas no três dias de 
evento. Segundo a organização 
do evento, a maioria dos visi-
tantes vem da Paraíba, Ceará e 
Bahia.  “A ExpoSerra continu-
ará este ano cumprindo sua 
maior missão, que é gerar ne-
gócios e fomentar a economia 
regional. Focamos mais uma 
vez na grande atração da feira 
que são os expositores e suas 

Economia

São esperadas pela organização cerca de 50 mil pessoas
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Contagem regressiva para a Fenagri 
Investidores estão em con-

tagem regressiva para o start 
da 27ª edição Feira Nacional da 
Agricultura Irrigada (Fenagri), 
com o tema “Cultivando sabo-
res e valores do Vale”, que será 
realizada de 11 a 14 de julho, no 
Juá Garden Shopping, em Jua-
zeiro, na Bahia. A organização 
do evento estimativa público de 
40 mil pessoas, entre delega-
ções estrangeiras, empresários 
agrícolas e representantes ins-
titucionais e comerciais de todo 
o país. Na programação estão 
previstos seminários, oficinas, 

visitas técnicas, minicursos, ro-
dadas de negócios e exposições 
de produtos e serviços, além das 
apresentações culturais.

A expectativa da coordena-
ção é movimentar cerca de R$ 
5 milhões em negócios neste 
ano. "E isso é só uma demons-
tração do potencial da Fenagri. 
Nosso objetivo é fomentar mais 
oportunidades aos nossos agri-
cultores, produtores e criado-
res, propiciando intercâmbio de 
tecnologias e troca de conheci-
mentos entre as pessoas que nos 
visitarem", disse o prefeito do 

município sede da Fenagri, Pau-
lo Bomfim.

No dia 20 de junho ocorreu o 
lançamento da feira em Salvador, 
com ampliação da programação 
prevista. "Temos uma terra rica, 
plural, que acolhe muito bem as 
pessoas. Nosso povo é caloroso. 
Portanto, é em nome dessa gen-
te que convidamos vocês todos a 
visitar a Fenagri e conhecer Jua-
zeiro de perto", destaca o secre-
tário municipal e coordenador 
geral da feira, Tiano Félix. A pro-
gramação completa está disponí-
vel no site www.fenagri.com.br.

marcas. Eles é que fazem o 
evento acontecer, e por isso, 
aprimoramos todo o nosso pro-
cesso de logística para que os 
resultados possam ser a cada 
vez melhores. Temos a alegria 
de anunciar que os mais im-
portantes setores da nossa eco-
nomia estarão presentes nesta 
edição da feira, o que fortalece 
ainda mais nossa caminhada 
que chega a 19ª edição”, enfa-
tiza Marcos Godoy. O encerra-
mento da ExpoSerra conta com 
a apresentação da artista Paula 
Mattos consagrada no cenário 
da musical nacional no estilo 
sertanejo universitário. 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL- Art.259,I,CPC
Ivone Sampaio de Carvalho Leite, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Verdejante/
PE, na forma da lei, etc... nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, e Prov.65, do CNJ, 
em 23/03/2018 foi protocolado no Cartório Único de Verdejante-PE, o requerimento de 
Ata Notarial declaratória, pelo qual RONALDO GOMES DA SILVA, brasileiro, divorciado, 
militar, titular do CPF nº625.590.684-91, residente e domiciliado na Praça 25 de Março, 
nº265, Centro, Verdejante,-PE, CEP-65.120-000, solicitou o reconhecimento do direito de 
propriedade através da Usucapião Extraordinária, nos termos do art. 1.238, caput, do Código 
Civil. autuado sob protocolo nº1.255 de 23/03/2017, do imóvel urbano constante de um imóvel 
residencial, localizado na Avenida David Jacinto, nº265, Centro, nesta cidade de Verdejante-
PE, medindo a área total de 277,20m²(duzentos e setenta e sete metros e vinte centímetros 
metros quadrados). Tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo Eng. Civil  
Francismar de Menezes Alves, inscrito no CREA nº12.883-D RPN:0603544690, sob Anotação 
de Responsabilidade Técnica nºCE20180309643 Assim sendo, ficam intimados terceiros 
eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao 
pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, com as 
razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente 
de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos 
Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme 
determina a Lei. Verdejante, 18 de junho de 2017. A Oficiala, Ivone Sampaio de Carvalho Leite.   

Ivone Sampaio de Carvalho Leite

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE-PE
IVONE SAMPAIO DE CARVALHO LEITE

Tabeliã

Representantes do ICE  fazem 
visita em escolas de Arcoverde

Coletivos atendem famílias no 
município de Sertânia

Os visitantes participar de rodas de diálogo com estudantes e professores e conheceram os 
espaços educacionais

No último dia 27 as depen-
dências do CEI Jonas de Freitas 
Lima e do CEI Ivany Rodrigues 
Bradley, em Arcoverde, no Ser-
tão, receberam a visita de técni-
cos da rede municipal da cidade 
de Serra, no Espírito Santo, as-
sim como integrantes do Institu-
to de Corresponsabilidade pela 
Educação – ICE. 

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br Com o acompanhamento da 

secretária municipal de Educa-
ção e Esportes, Patrícia Cursino 
Padilha, os visitantes puderam 
participar de rodas de diálogo 
com estudantes e professores, 
assim como de reuniões com as 
equipes gestoras e observarem 
Espaços de Aprendizagem das 
instituições, como ateliês, biblio-
tecas, hortas e brinquedotecas. 
A programação também contou 
com análises de atividades re-
creativas desempenhadas nas 
duas escolas. Após a visitação, a 
prefeita de Arcoverde, Madalena 

Britto, recebeu com o presidente 
do ICE, Marcos Magalhães, jun-
to aos integrantes do instituto 
e técnicos municipais de Serra, 
para uma conversa em seu ga-
binete sobre a metodologia de 
ensino em tempo integral adota-
da pelo município. "Estou mui-
to orgulhosa por receber estas 
equipes, que vieram de tão longe 
pra conhecer a experiência de 
Arcoverde em seus Centros de 
Ensino Integrais, os quais são 
referências de êxito na educação 
do nosso Estado", ressaltou Ma-
dalena Britto.

O município de Sertânia, 
no Sertão conta com uma ini-
ciativa que tem um impacto 
bastante positivos na vida 
dos cidadãos. O Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV) coletivos 
atende mais de 600 pessoas 
em Sertânia, tanto na sede, 
quanto nos povoados e distri-
tos, na Zona Rural do municí-
pio. O projeto é da Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
e Cidadania, por meio do 
Centro de Referência da As-
sistência Social (CRAS). São 

trabalhadas atividades peda-
gógicas voltadas para orienta-
ção do público sobre os seus 
direitos e o fortalecimento de 
vínculos familiares e comu-
nitários, através de oficinas 
ofertadas, como de dança, 
percussão, violão, teatro, ar-
tesanato, entre outras ações 
desenvolvidas pelos educado-
res sociais e oficineiros.  Os 
coletivos atendem cerca de 
500 crianças e jovens e mais 
de 100 idosos, reunindo um 
total de 34 grupos ativos no 
município. 
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Estou muito orgulhosa 
por receber estas equipes"

Registro dos técnicos da rede municipal de Serra e integrantes do ICE no último dia 27

SEmiárido

Mais de 600 pessoas são atendidas pelos coletivos, gerando um total de 34 grupos
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População conta com novo posto 
de saúde em Petrolina
Segundo o prefeito Miguel Coelho a saúde é uma prioridade na área urbana e no interior

O prefeito Miguel Coelho 
anunciou, no último dia 29, 
dois novos equipamentos 
para melhorar o atendimento 
médico da população do in-
terior de Petrolina. O gestor 
assinou a ordem de serviço 
para a reforma e ampliação 
do posto de Saúde da comu-
nidade do Bebedouro, desa-
tivado há cerca de três anos. 
A previsão é que as obras du-
rem aproximadamente seis 
meses, elas vão contar com 
investimento de R$ 321 mil. 

Na mesma noite, foi inau-
gurado o novo posto de saúde 
do Capim. Há onze anos, a 
comunidade estava sem aten-
dimento exclusivo de uma 

Unidade Básica de Saúde 
(UBS). O local vai contar com 
serviço médico, dentista, en-
fermeiro e assistência farma-
cêutica. A unidade de saúde 
trará mais praticidade à vida 
dos moradores do bairro, que 
antes precisavam se deslo-
car para localidades vizinhas 
para receber atendimento. 

Com a inauguração do posto 
do Capim, Petrolina conta com 
cinco comunidades beneficia-
das por novos equipamentos de 
saúde.  A prefeitura do muni-
cípio garante ainda que, outras 
cinco UBS serão entregues nos 
próximos meses para descen-

tralizar o atendimento médico 
nos bairros da cidade. "São mais 
duas estruturas importantes 
para levar saúde de qualidade 
para perto das pessoas. No caso 
do interior, essas unidades tem 
ainda mais importância porque 
a zona rural foi abandonada 
num passado recente. E nessa 
gestão, a saúde é uma priorida-
de não só na cidade mas tam-
bém no interior", garantiu o 
prefeito Miguel Coelho.

Investimento
Com o objetivo de melhorar 

o atendimento em saúde bucal 
voltado à população, a Prefeitu-
ra de Petrolina investiu mais de 
R$ 500 mil na compra de 21 ga-
binetes odontológicos. Os equi-
pamentos serão instalados em 
Unidades Básicas de Saúde nos 

Jonas Santos

Da redação com informações 
da Agência Brasil

bairros da cidade, substituindo 
os consultórios que estavam com 
uso já avançado e com necessi-
dade de reposição. Os equipa-
mentos já estão na Secretaria de 
Saúde, prontos para instalação. 
Cada gabinete possui compres-
sores; raio-X; autoclave; entre 
outros aparelhos. Os consultó-

a saúde é uma prioridade"

SEmiárido

O prefeito assinou ordem de serviço para a reforma de outra unidade

rios novos foram adquiridos por 
meio de emenda parlamentar 
destinada pelo deputado federal 
Fernando Filho. De acordo com 
a coordenadora da Saúde Bucal, 
Roberta Teixeira, a população de 
Petrolina terá ainda mais quali-
dade durante os atendimentos 
odontológicos. 
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Gestão
Desenvolvimentoe

Geração de empregos: Zona 
Franca do Semiárido Nordestino
A proposta contempla mais de mil municípios em mais de 31 mil quilômetros

Da redação com informações 
da Agência Brasil

A aprovação da Zona 
Franca do Semiárido Nordes-
tino trará geração de empre-
gos para a Região. A Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) 19/2011 de autoria do 
deputado Wilson Filho e que 
tem como relator o deputado 
Gonzaga Patriota pode trazer 
um novo panorama para a 
região. A PEC tramita desde 
2011 sem grandes avanços, o 
documento ainda precisa se-
guir para votação na Câmara 
dos Deputados. O empreen-
dedor Antônio Souza é um 
dos principais apoiadores da 
estruturação desse projeto. 
“Esse projeto representa a li-
bertação do semiárido e trará 
a redenção para o povo nor-
destino; ampliando a quali-
dade de vida do sertanejo. É 
uma saída para o trabalha-
dor da zona rural que acorda 
cedo e vai para a roça. Um 
dos principais benefícios são 
as oportunidades de emprego 
geradas com a implantação 
do projeto”, destaca o empre-
endedor.

O cidadão encontra-se 
ameaçado pela falta de 
apoio do Poder Público, 
pelas altas taxas tributá-
rias e pela dificuldade de 
acesso ao crédito

"

 Mas o que é a Zona Fran-
ca? É uma área delimitada onde 
circulam mercadorias nacionais 
ou estrangeiras beneficiadas 
com incentivos fiscais. Nessas 

áreas as tarifas alfandegárias 
são reduzidas ou ausentes. Es-
sas regiões ficam localizadas em 
pontos estratégicos, podem ser 
isoladas e geralmente são situa-
das em um porto ou em seus ar-
redores. Segundo Antonio Sou-
sa, o empresariado terá mais 
incentivo para investir sem a 
cobrança dos altos impostos, 
contribuindo assim para a gera-
ção de mais postos de trabalho 
no Semiárido onde a maioria da 
população vive a muito esfor-
ço e sem qualidade de vida. “A 
Zona Franca do Semiárido pro-
porcionará melhores condições 
para o cidadão que encontra-se 
ameaçado pela falta de apoio do 
Poder Público, pelas altas taxas 
tributárias e pela dificuldade 
de acesso ao crédito”, destaca 
Antonio Souza. A estruturação 
da Zona Franca do Semiárido 
Nordestino colaborará para 
que a região seja uma das mais 
ricas do país de acordo com o 
empreendedor social, Antonio 

Souza. Com milhares de postos 
de trabalho gerados e melhoria 
da qualidade de vida do traba-
lhador e tornando o ambiente 
atrativo a investimentos por 
parte do empresariado como na 
Zona Franca de Manaus. Antô-
nio Souza tem recebido o apoio 
de diversas personalidades da 
política nacional e de potenciais 
investidores. Ele acredita fiel-
mente no desenvolvimento do 
Sertão nordestino e na geração 
de emprego e renda nas varia-
das áreas do negócio e pede o 
apoio da população que acredi-
ta nos benefícios que a implan-
tação dessa PEC trará para o 
povo. “A Zona Franca do Semi-
árido nordestino é um projeto 
que vai acontecer, sim. Vamos 
trazer desenvolvimento para o 
nosso Sertão e para Pernam-
buco como um todo. Melhorar 
a nossa malha viária, as nossas 
ferrovias; os nossos aeroportos 
regionais vão funcionar, "enfati-
za Antonio Souza".

Trabalho formal volta a cair 
em 2018 segundo o IBGE

O país vem registrando 
quedas significativas nos pos-
tos de trabalhos formais. Só 
no último trimestre foram 
contabilizados 32,8 milhões 
de postos de trabalho. Esse 
número representa redução 
de 1,1% em relação ao trimes-
tre anterior. 

Esses dados geram pre-
ocupação, já que com o au-
mento de postos informais 
de trabalho, cresce também a 
precarização da atividade, ou 
seja, há uma queda na quali-
dade desse trabalho exercido 
sem as garantias básicas das 
Consolidações da Leis Traba-
lhistas (CLT). “A redução dos 
postos de trabalho com cartei-
ra assinada não está alinhada 
com a estabilidade na taxa de 
desocupação. Ela indica uma 

redução significativa do em-
prego com qualidade, que 
permanece em queda no iní-
cio do segundo trimestre do 
ano”, avalia o coordenador 
de Trabalho e Rendimento do 
IBGE, Cimar Azeredo

O trabalho informal apon-
ta outro fator a ser conside-
rado, além da perda da qua-
lidade dos postos de trabalho 
e da qualidade de vida do 
cidadão. A má remuneração 
nessas situações também 
pesa no sustendo da família 
do trabalhador brasileiro. E 
ao analisar pontos distantes 
da Região Metropolitana das 
capitais, as dificuldades são 
mais acentuadas pois con-
tam com fatores climáticos 
e oferta, como no Semiárido 
nordestino.O empreendedor social Antonio Sousa é um dos principais apoiadores da PEC

Implantação da PEC  vai gerar milhares de empregos na região
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RASIL

presente no Interior

CAAPE Presente percorreu as 25 
Subseccionais da OAB-PE

Serviços e benefícios levados aos advogados do interior pelo programa 
CAAPE Presente

Em maio de 2017, Petrolina, no Sertão do São Francisco, 
abriu a programação do CAAPE Presente. No período de um 
ano, o programa itinerante da Caixa de Assistência dos Advoga-
dos de Pernambuco (CAAPE) percorreu todas as 25 Subseccio-
nais da OAB no Estado.

“A proposta foi levar adiante, o compromisso de interiori-
zação de nossas ações, apresentando para a advocacia de todo 
o Estado os mais variados produtos e serviços que ofertamos”, 
explicou o presidente da CAAPE, Bruno Baptista. Ele destacou, 
ainda, que a 25ª cidade a receber o CAAPE Presente foi Surubim, 
no Agreste pernambucano, em maio de 2018.

Adesão aos programas CAAPE+Seguro (seguro de vida gra-
tuito) e Anuidade Zero (programa de fidelização para os advo-
gados inscritos na OAB-PE, realizado com o apoio operacional 
da CAAPE); informações sobre planos de saúde e de previdência 
privada; aferição da pressão arterial; realização de exame da taxa 
de glicose; vacinação contra a gripe; e distribuição de brindes fo-
ram algumas das ações levadas para a advocacia interiorana, em 
um ano de programa.

“Cumprimos a meta de levar o programa para todas as Sub-
seccionais OAB no Estado”, comemorou o presidente Bruno 
Baptista. Ele lembrou que desde que foi lançado, em maio de 
2017, o CAAPE Presente esteve em Petrolina, Araripina, Salguei-
ro, Caruaru, Timbaúba, Palmares, Ipojuca, Arcoverde, Pesquei-
ra, Barreiros, Carpina, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Vitória 
de Santo Antão, Petrolândia, Serra Talhada, Limoeiro, Santa 
Cruz do Capibaribe, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, 
Paulista, Goiana, Afogados da Ingazeira, Garanhuns e Surubim.

“Nas 25 Subseccionais visitadas pelo programa foi possível 
sentir a satisfação dos colegas, que perceberem a CAAPE mais 
perto da classe. A cada encontro, também pudemos colher inú-
meras sugestões para aperfeiçoar a prestação dos serviços assis-
tenciais oferecidos pela da CAAPE”, frisou o presidente Bruno 
Baptista.

“Somos gratos ao presidente da OAB-PE, Ronnie Duarte, 
pela confiança e pela sensibilidade, assim como a todos os presi-
dentes de Subseccionais e nossos representantes no interior que, 
sem exceção, receberam tão bem o CAAPE Presente”, enfatizou. 
“Outros projetos estão em andamento e outros mais virão”, con-
cluiu.

Cedro vai receber polo da 
Universidade Aberta do Brasil
A previsão é que os cursos gratuitos sejam iniciados já no primeiro semestre de 2019

O Município de Cedro, 
no Sertão vai contar com a 
implantação da Universida-
de Aberta do Brasil (UAB). 
Na escola José Urias No-
vais, deve funcionar a sede 
do polo presencial. Nome-
ado de “Virgina Tavares da 
Cruz”, o polo UAB Cedro 
ofertará 1 curso de gradua-
ção e 7 cursos de pós-gradu-
ação através de três institui-
ções de ensino superior. São 
elas a Universidade Regio-
nal do Cariri (URCA), a Uni-
versidade Estadual do Ceará 
(UECE) e a Universidade da 
Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira 
(UNILAB). As duas últimas 
unidades citadas estão loca-
lizadas no estado do Ceará e 
são reconhecidas pela qua-
lidade do ensino e êxito na 
formação de profissionais. 

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

O polo terá abrangência 
regional"
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O polo UAB Cedro ofertará 1 curso de graduação e 7 cursos de pós-graduação

No dia 21 de julho foi re-
alizada uma visita técnica 
por representantes do Mi-

nistério da Educação (MEC) 
Os técnicos do MEC foram 
acompanhados pelo prefei-
to Antonio Leite e Secretária 
de Educação do Município, 
Anna Érica Tavares. "O polo 
terá abrangência regional e 
também irá beneficiar cida-
des vizinhas, como Serrita, 
Jardim, Penaforte e tantas 
outras. O detalhe importan-
te é que assumimos papel 
de destaque e o Cedro será 

o centro do desenvolvimen-
to educacional, pois o polo 
será sediado em nossa cida-
de e isso muito nos orgulha e 
nos encoraja a lutar cada vez 
mais por uma educação me-
lhor", destaca o prefeito. Para 
Antonio Leite, a UAB irá de-
mocratizar o ensino superior 
em Cedro, trazendo benefícios 
para pessoas que não têm con-
dições de custear a educação 
superior delas. "Serão cursos 
gratuitos e oferecidos dentro 
do nosso município, sendo 
uma ótima oportunidade para 
as pessoas sem condições de 
pagar mensalidades de cur-
sos superiores e muito menos 
transporte para se deslocar a 
outras cidades", detalha.

A instituição
A UAB é um sistema cria-

do em 2006, ele é integrado 
por universidades públicas 
para ofertar cursos de nível 
superior na modalidade se-
mipresencial, com o uso de 
metodologias de educação a 
distância. Os cursos são ofere-
cidos em polos credenciados 
pelo MEC para funcionarem 
como pontos de encontro 
para os estudantes.

Educação



Jornal do Sertão 12 anos integrando a região -  De 01 à 30 de Julho de 2018 / Edição 184  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 11

O produtor, radialista Francisco Fernandes, os sanfoneiros 
Targino Gondim, Dudu do Acordeon e cantora Nádia Maia 
durante a 16ª edição do Forró do Beco com renda revertida 
ao tratamento de pessoas com câncer no Centro de Oncologia 
da Apami em Petrolina/PE, ao total foram arrecadados R$ 
225.821,88. Parabéns a todos os organizadores!

A querida Dona Prosperina, ladeada pelos filhos Celso Luiz 
e Carlos Laerte, durante entrega do Prêmio Mérito Empre-
sarial em Petrolina/PE. Parabéns!

O prefeito de Petrolina Miguel Coelho e o produtor Bruno 
Rêgo no Pátio de Eventos Ana das Carrancas durante a re-
alização do São João de Petrolina 2018.

Esta é parte da equipe que deu o seu melhor para a realiza-
ção das transmissões pelo portal G1 Petrolina são eles: Daniel 
Peixinho, Mirielle Cajuhy, Fabricia Torres, Patricia Guima-
rães, Paulo Peixinho, e Roberio Peixinho.

O empresário Tiago Sales com os pais Tadeu, Lucia, as irmãs Sara, Tar-
ciana e o pequeno Caio Sales na inauguração da mais nova agência de 
viagens, My Turismo, em Petrolina/PE.

A influencer digital Carla Rocha, com mais  de 150 
mil seguidores, na celebração do seu aniversário sur-
presa no Anis Café e Bistrô em Petrolina/PE. Muitas 
felicidades, saúde e sucesso sempre!

A organizadora e idealizadora da 22ª edição da 'Barca do 
Forró - All Inclusive' Vanya Alves, que foi destaque em rede 
nacional no 1º jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo 
da Rússia 2018, pelas águas do Rio São Francisco.

A aniversariante Maria Eduar-
da Fiscina Simões de Lima la-
deada por seus familiares: mãe 
Mayana Fiscina Simões de Lima 
e avós maternos Milton Simões 
e Maria Lúcia Fiscina Simões 
e seu pai Ricardo Santana de 
Lima e avôs paternos Jonas San-
tana de Lima e Célia Santana de 
Lima na comemoração dos seus 
15 anos no buffet Colonial Vitó-
ria em Petrolina/PE.

Marcos Santiago
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FIG movimenta o interior com 
programação multicultural

Frio e aconchego em Triunfo

O Festival de Inverno de Garanhuns ocorre de 19 a 29 de junho no Agreste de 
Pernambuco

Passado o calor das foguei-
ras presentes nas celebrações de 
São João, a temperatura esfria 
mais um pouco no interior do 
estado. O auge do inverno, atrai 
pessoas de vários lugares, gente 
que está interessada em fugir 
um pouco do “caos” da Região 
Metropolitana. Famílias buscam 
destinos Pernambuco a dentro 
e aproveitam para apreciar as 
particularidades do “friozinho” 
do inverno em alguns lugares da 
Mata Sul, Agreste e Sertão. 

Um dos destinos mais tradi-
cionais é Garanhuns, no Agreste, 
onde ocorre o Festival de Inver-
no de Garanhuns (FIG), que está 
em sua 28ª edição.  A progra-
mação da festa foi divulgada no 
final de junho. Em 2018, o tema 
escolhido pela curadoria foi “Um 
Viva à Liberdade”. “A progra-
mação é um recorte precioso do 
que há de atual e urgente nas 
diversas cenas da arte brasileira, 
o que contribui para consolidar 
o Festival como o maior evento 

todas as manifestações da 
nossa cultura popular"

de fruição da nossa cultura, em 
pleno agreste pernambucano, e 
que também abre espaço para os 
artistas desta região e de todos 
os cantos do estado”, destaca co-
ordenador executivo e artístico 
do FIG, André Brasileiro.

Destaques
O FIG traz de destaques 

musicais, como o grupo Cordel 
do Fogo Encantado, a cantora 
Vanessa da Mata, Odair José, 
Diogo Nogueira e Santanna, o 
Cantador, que se apresentam 
no Palco Mestre Dominguinhos, 
uma programação integrada 
com artes visuais, gastronomia, 
audiovisual, literatura, circo e 
dança, artesanato, fotografia, as-
sim como design e moda.

Além do palco principal há 
também os palcos Pop, Ins-
trumental e Forró. O público 
encontra música ainda na Ca-
tedral de Santo Antônio o polo 
de instrumentistas e cantores 
que chegam a Garanhuns com 
as programações do Conserva-
tório Pernambucano de Música 
(CPM) e Festival Virtuosi. E no 
parque no Parque Euclides Dou-
rado estará o polo Som na Rural. 
A plataforma FIG atuará como 
um espaço para debates entre 
artistas, programadores de fes-

tivais de música do Brasil, além 
de jornalistas especializados e 
outros membros da cadeia pro-
dutiva musical.

Segundo a presidente da 
Fundarpe, Márcia Souto a estru-
turação do festival se deu com 
o objetivo de promover conver-
gência cultural através do encon-
tro da diversas manifestações re-
presentadas no evento. “A pro-
gramação artística – construída 
a muitas mãos e a partir de um 
Edital Nacional – permite o 
encontro dos pernambucanos 
e turistas com artistas admi-
rados em todo o País, com to-
das as manifestações da nossa 
cultura popular, com alguns 
Patrimônios Vivos do Estado, 
mas também com o que há de 
novidade nas mais diversas 
expressões culturais”, explica.

Extra
Todos os detalhes sobre 

a programação do FIG 2018 
podem ser encontrados no 
site “www.cultura.pe.gov.br/
canal/fig2018”. A prefeitura 
do município também dispo-
nibiliza no endereço eletrôni-
co “www.garanhuns.pe.gov.
br” uma lista com residências 
para aluguel durante a tempo-
rada na região.

Santana o Cantador é um dos destaques do Palco Mestre Dominguinhos A Cantora Isaar faz apresentação no Som na Rural  no FIG 2018

O friozinho de Triunfo, no 
Sertão do estado conquista os 
pernambucanos e turistas de 
vários lugares do país. Nessa 
época, o município fica a cara 
da estação, com vegetação 
bem verde e ambiente com ne-
blina o dia todo, um clima um 
tanto peculiar em relação aos 
outros municípios da região. A 
temperatura média nos meses 
de julho e agosto é de 15º, mas 
já houve registros de até 11º.

Situado a 399 km de Recife 
e com uma altitude de 1.004 o 
“O Oásis no Sertão” conquista 
também pelo aconchego. An-
tigas construções datadas do 
século XIX dão um ar “retrô” 

a algumas ruas do município. 
No início desse mês boa parte 
da rede hoteleira já está com 
ocupação em quase 100%.

 Mas vale reservar um tem-
pinho na agenda para visitar 
esse lugar que tem atrativos 
para quem prefere algo mais 
tranquilo ou para aqueles que 
buscam se aventurar. Cercado 
por montanhas e cachoeiras, 
Triunfo é um ótimo local para 
turismo de aventura, mas vale 
ficar atento nessa época.

As apões no município vão 
desde cafés e restaurantes a 
monumentos históricos e ou-
tros pontos turísticos como o 
teleférico.

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Jorge Farias/Secult-PE/FundarpeJuarez Ventura

Jorge Farias/Secult-PE/Fundarpe

Registro do Lago João Barbosa no município de Triunfo, no Sertão
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Fenearte: previsão de R$ 43 milhões 
de negócios serem gerados no evento
A 19 edição da Fenearte segue até o dia 15 de junho no pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco

A 19º edição da Feira Nacio-
nal de Negócios do Artesanato 
(Fenearte) está no ar e reúne 
artesãos dos quatro cantos do 
estado, do Brasil e do mundo.  
O evento ocorre no pavilhão do 
Centro de Convenções, em Olin-
da. Este ano a maior feira de 
artesanato da América Latina 
homenageia Mestre Salustiano, 
considerado Patrimônio Vivo 
pelo Governo do Estado. Ele fa-
leceu em 2008, era um artista de 
múltiplas facetas, um dos precur-
sores do Mangue-beat e referên-
cia das manifestações musicais e 
culturais de Pernambuco. Com 
grande destaque no Cavalo Mari-
nho, ele ainda realizou trabalhos 
no coco, ciranda, maracatu, cabo-
clinho e mamulengo. “Desta vez, 

homenageando, merecidamente, 
a grande figura do Mestre Salus-
tiano, que tão bem representa a 
originalidade e força da criação 
popular de Pernambuco”, afirma 
o governador Paulo Câmara. 

Já aprendi muito com 
outros"

O expositor Chico Santeiro trabalha com escultura em madeira

reprodução/artesanatodepernambuco

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

São mais de cinco mil expo-
sitores participando da Fenearte. 
O Grande público vai encontrar 
uma grande diversidade de pro-
dutos sendo comercializados nos 
mais de 800 estandes. Segundo a 
organização é esperada a concre-
tização de mais de R$ 43 milhões 
de negócios. Além dos artesana-
tos regionais e nacionais, estarão 
expostos também produtos de 22 
países.

Expectativa
São esperadas mais de 300 

mil pessoas nos dias de evento. 
A Fenearte conta com salões de 
arte, oficinas inéditas, palestras, 
desfiles de moda, shows, mos-
tra de decoração, apresentações 
culturais, teatro infantil, ações de 
cidadania, polos de gastronomia 
e alimentação artesanal.

Novidades
 Nesta edição o evento conta 

com algumas novidades que dei-
xam a feira ainda mais rica. A en-
trada foi ampliada para facilitar 
o acesso do público. Para atuar 
como um ponto apoio e proteção 
para crianças, a Fenearte Cida-
dania funciona com atividades 
culturais e educativas disponíveis 
para filhos de comerciantes e ar-
tesãos que trabalham no evento, 
assim como visitantes.

Artesãos
A artesã Maria Júlia de Olivei-

ra, é popularmente mais conheci-
da como Mestra Chiquinha. Ela 
começou a atuar com artesanato 
para ajudar a mãe nas despesas 
da família, ofício esse que nunca 
mais saiu da mão. Ainda junto a 
mãe aprendeu a fazer sacos de 
cortas em Salgueiro, no Sertão 

pernambucano. O trabalho evo-
luiu, atualmente ela também faz 
bolsas, bonecas e bordados. Para 
Chiquinha é importante manter 
a tradição passando o conheci-
mento para outras gerações. “Já 
aprendi muito com outros”, diz ela 
que faz questão de estar em conta-
to com outras pessoas da comuni-
dade transmitindo as técnicas.
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Guilherme Uchoa Morre aos 71 anos
Um edema agudo de pulmão seguido de parada cardíaca causou a morte do 
presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe)

O presidente da Assem-
bleia Legislativa de Pernambu-
co (Alepe), Guilherme Uchoa 
(PSC), faleceu na madrugada de 
3 de julho, aos 71 anos, no Hos-
pital Português, na área central 
da capital pernambucana após 
complicações causadas por um 
edema agudo de pulmão segui-
do de parada cardíaca. O velório 
dele teve início por volta das 
10h do mesmo dia no Plenário 
Eduardo Campos, localizado no 
novo prédio da Alepe, que fica 
na Rua da União, no Centro do 
Recife. O sepultamento ocorreu 
no final da tarde do dia da mor-
te dele, no município de Igaras-
su, na Região Metropolitana do 
Recife.

Despedida
Familiares, amigos e admi-

radores do parlamentar foram 
dizer adeus a figura política e 
histórica que Guilherme Uchoa 
foi ao longo da vida. “Guilher-
me era uma pessoa importante 
para a política de Pernambuco, 
um amigo fiel, leal à população. 
Fez política de uma maneira 
muito transparente, muito clara 
e sempre gostou muito de aju-
dar as pessoas. Fica um exem-
plo de homem agregador, que 
sabia juntar e unir para vencer 
os desafios que o Brasil ainda 
precisa vencer”, declarou o pre-

Sertão Esportivo
Cultura

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

No último primeiro de julho morreu em Recife, aos 83 
anos de idade, o ensaísta, poeta, folclorista e jornalista Or-
lando Tejo. As novas gerações praticamente desconhecem 
a importância que esse grande artista tem para a cultura 
nordestina. Nascido em Campina Grande, lutou contra o 
alzheimer por 15 anos e antes disso foi um ativo escritor e 
jornalista do Diário de Pernambuco, Jornal do Commercio, 
Diário da Borborema e Jornal de Campina Grande, além de 
repórter e copydesk no Correio Brasiliense de 80 a 94. Ba-
charel em direito, passou por um verdadeiro portal de ilu-
minação na sua vida em 1950 quando, aos 15 anos de idade, 
conheceu o poeta do Teixeira PB, Zé Limeira, falecido em 
1954. Orlando Tejo o imortalizou  através do clássico livro 
que escreveu intitulado “O Poeta do Absurdo”, alcunha que 
atribuiu a Zé. Por sinal um título muito bem empregado, 
visto que sua poesia tem características muito peculiares. 
Absurdo porque seus versos eram cheios de delírios, dis-
torções históricas, surrealismo, non sense, neologismos, 
beirando o escatológico. É inevitável sorrir ao ler esses ver-
sos que Orlando Tejo e Otacílio Batista catalogaram para 
compor o livro. Há quem diga que muitos foram inventados 
pelos dois justificado pelo fato de não terem uma quantida-
de suficiente para compor a publicação. Se isso aconteceu, 
foi uma verdadeira simbiose entre eles, porque todos os 
poemas são muito pitorescos. De 1970 pra cá foram onze 
edições e a próxima já está a caminho. Zé Limeira era um 
moderno por natureza. Foi inspiração para cordéis, músi-
cas, documentários e de certa forma virou até um estilo de 
cantoria. Recomendo o documentário disponível no You 
Tube chamado "O homem que viu Zé Limeira". Recomendo 
a pesquisa e deleite dessas obras e a leitura do livro. Viva 
Orlando Tejo que imortalizou Zé Limeira !  Viva Zé Limeira 
que revelou Orlando Tejo !! 

Morre Orlando Tejo, o homem 
que viu o poeta do absurdo

Aqui na terra todo o 
dever cumprido"

Guilherme Uchoa estava no sexto mandato parlamentar e presidia a Alepe 

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

feito do Recife, Geraldo Júlio 
(PSB). 

Como presidente da casa ele comandou a construção da nova sede 
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O governador de Per-
nambuco, Paulo Câmara 
destaca importância da atu-
ação de Guilherme Uchoa 
como parlamentar.  Ele de-
cretou luto oficial de cin-
co dias no estado. “A gente 
sempre tinha Guilherme 
como uma pessoa próxima a 
nós, junto conosco que sem-
pre nos ajudou como presi-
dente da Alepe, sempre pre-

sente para aprovar projetos 
importantes para Pernam-
buco”, enfatiza.

Emocionado Guilherme 
Uchoa Filho presta homena-
gem ao pai. “Aqui na terra 
todo o dever cumprido. Todas 
as coisa boas da vida ele fez, 
aproveitou a vida do jeito que 
sempre quis. Um excelente 
pai, marido, filho. A gente vai 
levar isso aí para o resto da 
vida”, declara. Com a morte de 
Guilherme Uchoa quem assu-
me a casa de maneira interina 
é o deputado Pastor Cleiton 
Collins (PP). A previsão é que 
ele convoque novas eleições 
em 30 dias. Collins fica duran-
te julho, em agosto, na volta 
do legislativo, no prazo de até 
cinco reuniões é realizada uma 
nova eleição.

Atuação
Guilherme Uchoa nasceu 

em Timbaúba, na Mata Nor-
te do estado, em 22 de abril 
de 1947. Formou-se em direi-
to pela Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE). Era 
presidente da Alepe pela sexta 
vez consecutiva, ele também 
estava no sexto mandato par-
lamentar. Uchoa ocupou ain-
da o cargo de governador do 
estado durante a ausência dos 
titulares. Atou de maneira ati-
va para a construção da nova 
Sede da Alepe e em outros pro-
cessos importantes na casa.
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Onu analisa vulnerabilidade  de 
comunidade rohingya
Durante a passagem pela comunidade ele ouviu diversos relatos sobre vio-
lências sofridas pelos refugiados

A compaixão e a generosi-
dade do povo de Bangladesh 
mostram o melhor da huma-
nidade e salvaram milhares 
de vidas, segundo o secretá-
rio-geral António Guterres.

As declarações do chefe 
da ONU foram feitas pouco 
depois de chegar à capital 
do país, Daca, nas primei-
ras horas deste domingo. Na 
segunda-feira, Guterres segue 
em missão de solidariedade 
aos refugiados rohingya que 
fugiram do Mianmar e foram 
acolhidos no distrito bengali 
de Cox's Bazar. 

Comunidade
Guterres deve estar em 

contacto com comunidades 

anfitriãs acompanhado pelo 
presidente do Banco Mun-
dial, Jim Yong Yim. Ambos se 
encontraram com a primeira-
-ministra bengali, Sheikh Ha-
sina, em comitiva que incluía 
o alto comissário para Refu-
giados, Filippo Grandi, e a 
diretora executiva do Fundo 
de População da ONU, Unfpa, 
Natalia Kanem.

 Guteres e Yim  expressa-
ram solidariedade aos refu-
giados rohingya e às comuni-
dades anfitriãs e  garantiram 
à chefe do governo bengali  
“uma colaboração mais próxi-
ma entre as duas instituições, 
sob a liderança do seu gover-
no, para enfrentar a complexa 
crise de Rohingya”. A delega-

António Guterres e o presidente do Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim, falam com crianças em uma exposição em Daca

ONU/ K M Asad

ção da ONU juntou-se a fun-
cionários do Governo de Ban-
gladesh e grupos da sociedade 
civil para um debate sobre a 
implementação da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável no país asiático. 
O secretário-geral destacou 
ainda que a minoria do Mian-
mar “é uma das comunidades 
mais discriminadas e vulnerá-
veis da Terra”. 

Generosidade
Para ele, a crise dos re-

fugiados de Rohingya é um 
pesadelo humanitário e de di-
reitos humanos. Na sua deslo-
cação servirá para agradecer o 
Bangladesh pela generosida-
de em acolher os refugiados. 

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

Novos Sabores

A granola é um alimento que tem se tornado bastante po-
pular por ser um alimento muito gostoso, durável, energético e 
rico em fibras. Geralmente ela é vista como um alimento sau-
dável, porém dependendo dos ingredientes utilizados ela pode 
não ser tão saudável assim. Várias granolas comerciais contém 
uma grande quantidade de açúcar e sódio e uma baixa quanti-
dade de fibras.

Basicamente a granola consiste de grãos e/ou sementes tor-
radas e adoçadas. É muito comum adicionar frutas secas, olea-
ginosas ou outro ingrediente de sua preferência. Para mim fa-
zer granola é uma diversão. É muito fácil e rápido de  fazer, fica 
delicioso e podemos brincar com diversos ingredientes, além 
de temos controle sobre o que estamos utilizando. 

Geralmente uso como base aveia em flocos médios junto 
com outros grãos e sementes. O segredo do preparo é conhecer 
os ingredientes que vamos utilizar para sabermos como eles se 
comportam com o calor. Primeiro eu douro a aveia e sementes 
que precisam de um pouco mais de tempo para torrar como, 
por exemplo, semente de girassol para garantir que todos fi-
quem bem torradinhos. Depois adiciono os demais ingredien-
tes, algo para adoçar e algum óleo para ajudar a misturar os 
sabores (geralmente utilizo óleo de coco que dá um gostinho 
especial). 

Eu adoro colocar coco seco ralado grosso que dá um toque 
de coco queimado maravilhoso, podemos colocar flocos de mi-
lho, flocos de arroz, gergelim, flocos de quinoa, nozes, casta-
nhas, amêndoas, damasco, passas, blueberry, cranberry, o que 
a imaginação mandar! Para adoçar pode-se usar açúcar, rapa-
dura, mel, mel de engenho e o meu preferido: a calda de agave. 
Como não gosto de utilizar muito açúcar e acho que o coco, as 
frutas secas já dão dulçor, gosto de acrescentar um pouco de 
extrato de baunilha também na minha mistura para dar um to-
que especial. As possibilidades são mil, podemos colocar cacau 
em pó, chocolate, canela e até um pouco de flor de sal para dar 
um toque diferente. Imagina isso tudo com aquela banana bem 
madurinha ou aquele acaí geladinho! Deu água na boca?
Espero que tenham gostado e até a próxima!

Mil e uma maneiras de 
preparar granola
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