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Novembro Azul

Eleito com uma votação expressiva no segundo turno,  o  novo  presidente da República  Jair  
Messias Bolsonaro afirma que em  seu governo  não mais existirá indicação de partidos polí-
ticos  para cargos em troca de interesses pessoais.  Aquele modelo onde  um partido   indica 
o Ministro do Meio Ambiente, outro partido indica o Ministro da Agricultura, e os problemas 
estão aí criados.  “É a indústria da multa”, defendeu Bolsonaro em entrevista à TV Globo. 
Política > Pág. 03.

Novembro Azul

Transposição

Novembro Azul > Pág. 8

Especial reúne experiências e que-
bra tabus quanto à prevenção do 
Câncer de Próstata, eliminando os 
preconceitos.

Sanfoneiros nacionais e inter-
nacionais se reúnem para o 
maior evento instrumental, às 
margens do São Francisco.

Provas do IFPE têm data marca-
da e oferta 4.538 vagas de cursos 
técnico e superior, nos 16 Campi 
do Estado.

Seis estudantes da Zona Rural 
de Afrânio se destacam em 
Olimpíadas Brasileira de Astro-
nomia e Astronômica.

Festival Vestibular Astronomia

Semiárido > Pág. 7

Após oito anos de atraso, primeiro 
trecho da transposição finalmente 
recebe licença para operar, benefi-
ciando 4,5 milhões de pessoas.

Cultura  > Pág. 14 Educação  > Pág. 13 Educação > Pág. 12
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Reprodução Internet

Reprodução Internet

Presidente 
Jair Bolsonaro 
promete um 
novo modelo 
de gestão
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

A eleição deste ano transcor-
reu  dentro de uma  perfeita 
normalidade em todo territó-
rio nacional. O atual sistema 
operacional adotado e gerido 
pelo (TSE) Tribunal Superior 
Eleitoral atendeu satisfatoria-
mente às expectativas, dentro 
do que havia planejado ante-
riormente.  Assim, o eleitorado 
pôde ir  às urnas exercer sua 
cidadania com tranquilidade.  
Todo processo transcorreu 
perfeitamente sem registro de 
grandes  problemas.  Apesar 
de o pleito eleitoral  transcorrer 
sem problemas, um fato atípico 
chamou a atenção; o resultado 
apresentado pelas urnas de-
monstrou maior maturidade no  
eleitor brasileiro, ele  evoluiu 
politicamente e exerceu o  voto 
com consciência, sem permitir 
a manipulação de candidatos 
que defendem seus interesses 
pessoais  a cada eleição, sem dar 
a resposta que o povo espera 
dele.  Em função dessa maturi-
dade política, registrou-se uma 
grande renovação de nomes no 
parlamento brasileiro.  Velhos 
caciques da política dessa vez 
foram relegados a um segundo 
plano, dando lugar a novos no-
mes para o parlamento.  Esse 
novo panorama, deixa claro 
a responsabilidade do eleitor 
com o uso do  voto consciente. 
Essa é uma demonstração de 
que o comportamento político 
do eleitorado mudou e que ele 
é capaz de  mudar os rumos da 
nação através do voto, assim,  
apesar de jovem,   a democracia 
brasileira se fortalece. Aqui no 
estado de Pernambuco o gover-
nador Paulo Câmara é reeleito 
no primeiro turno,  tendo para 
isso,  contado  com o apoio do 
eleitorado sertanejo que agora 
cobra dele  investimentos  para 
a região. Com 8 anos de atraso 
o primeiro eixo da transposição 
recebe autorização para funcio-
nar. Seja bem vindo! 
Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS  “PRESIDENTES DOS EUA”

Desde 2012 
tenho publica-
do meus escritos 

nesta Coluna 
Observatório JS, 

porém, como forma de acirrar 
a curiosidade dos leitores tenho 
procurado diversificar os focos, 
compartilhando com novos es-
cribas, como foi o caso de Célia 
Maria Ferreira, minha estima-
da esposa. Desta feita, transcre-
vo uma mensagem recebida do 
meu amigo de priscas eras, Ge-
raldo Blauth, que hoje reside 
no Canadá. Ele teve a curiosi-
dade de pesquisar a relação dos 
Presidentes dos USA e verificar 
quais os cargos que ocupavam 
antes da presidência.
Disse ele:

Todos sabem que os Estados 
Unidos da América é um país de 
1º mundo, riquíssimo e uma De-
mocracia que existe há séculos. 
Assim sendo, pesquisei e verifi-
quei quantos presidentes ameri-
canos foram militares e fiz uma 
listagem com patentes e nomes:

EXÉRCITO: => Generais: > 
George Washington ** Eisenho-
wer ** Ulysses Grant / Major-
-general: > Andrew Jackson ** 
William Henry Harrison ** Za-
chary Taylor ** Rutherford Hayes 
** James Garfield / Brigadeiros-
-Generais: > Franklin Pierce ** 
James Garfield ** Andrew John-
son ** Chester Arthur ** Benja-
min Harrison / Coronéis: > Tho-
mas Jefferson ** James Madison 
** James Monroe ** James Polk 

** Theodore Roosevelt ** Har-
ry Truman / Majores: > William 
McKinley ** Millard Fillmore / 
Capitães: > John Tyler // Abraha 
Lincoln // Ronald Reagan / Sol-
dado: ** James Buchanan.

MARINHA => Capitães de 
Fragata:  Lyndon Johnson // Ri-
chard Nixon / Capitães de Cor-
veta:  > Gerald Ford / Tenentes:  
John Kennedy ** Jimmy Carter 
** George Bush (Pai)  / Guarda 
Nacional do Texas:  > Primeiro 
Tenente:  > George W. Bush (Fi-
lho) . 

EM TEMPO: não encontrei 
nenhum presidiário ou Ex-presi-
diário na relação de Presidentes 
dos Estados Unidos da América 
do Norte.

CONCLUSÃO: Consideran-

do tais dados, não tem porque 
aqui no Brasil um Ex-militar 
não poderia ser presidente, 
democraticamente eleito e/ou 
porque isso significaria que vai 
haver Golpe Militar ou a volta 
de uma ditadura militar ao po-
der.
Autor > Geraldo Blauth

Tenho certeza que os leito-
res aceitarão essa publicação 
do Geraldo como uma forma 
de pensar e repensar a situação 
política do nosso Brasil, sem 
preconceitos contra um cida-
dão dedicado à família, à pró-
pria religião e ao nosso país, só 
pelo fato de ser militar. 

Em Vitória de Santo An-
tão, o Hospital João Murilo 
de Oliveira está preparan-
do um mês de ações para a 
campanha do “Novembro 
Roxo”, que faz um alerta 
para os cerca de 15 milhões 
de nascimentos prematuros 
que acontecem ao redor do 
mundo. Para esclarecer so-
bre as causas e cuidados, a 
Unidade promove entre os 
dias 12 e 14 de novembro o 
II Encontro Científico In-
terdisciplinar de Atenção ao 
Prematuro, reunindo estu-
dantes e profissionais para 
discussões de temas atuais 
nas áreas de neonatologia 
e propiciando a atualização 
dos profissionais de saúde 
que desenvolvem atividades 

A Agência Municipal do 
Meio Ambiente (AMMA) tem 
contado com apoio dos petro-
linenses para o combate à po-
luição sonora e crimes ambien-
tais. Através da Ouvidoria Ge-
ral do Município, a AMMA tem 
recebido diversas denúncias e 
acompanhado cada um dos ca-

“De Pernambuco, com todo 
gosto”. Em meio às diversas 
crises que atravessam o País, a 
Ambev sai na frente e aposta no 
mercado  Pernambucano, com 
o lançamento de uma cerveja 
regional à base de mandioca: 
(Nossa). A novidade chega ao 
mercado com preço competiti-

laborais nesta área, além de 
oferecer cursos de capaci-
tação, com carga horária de 
até 20h, responsáveis por 
contribuir com o fortaleci-
mento do conhecimento na 
área. Todo o valor arreca-
dado com o Encontro Cien-
tífico será destinado para a 
realização do IV Encontro 
de Prematuros do HJMO, 
que será realizado no dia 
27 de novembro e vai reu-
nir parte das crianças que 
passaram pelas UTI e UCI 
Neonatais do Hospital. As 
inscrições podem ser feitas 
através do site https://www.
even3.com.br/prematurida-
de , que também disponibi-
liza a programação completa 
do evento.

sos. Dependendo da gravidade, 
as punições podem chegar a 
multas de até R$ 100 mil, para 
os casos de poda irre¬¬¬gular. 
Para relatar esses e outros pro-
blemas municipais, a popula-
ção pode ligar para o 156, ou 
acessar o canal da ouvidoria 
através do site da Prefeitura.

vo, focado em um público dife-
renciado e seguindo a tendência 
do mercado artesanal. Produ-
zida no Estado, a Nossa conta 
com a mandioca produzida em 
Araripina (PE) e encaminhada 
para Itapissuma, onde a cerve-
ja é fabricada, firmando  o seu 
DNA pernambucano.
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Novas perspectivas de 
mudanças e crescimento

A eleição de 2018 apre-
sentou características atípi-
cas durante toda a campa-
nha eleitoral  e  ainda con-
tinua após a eleição do novo 
presidente. As cores verde e 
amarelo  estiveram presen-
tes nas  manifestações pú-
blicas como símbolo de   pa-
triotismo  e ganhou dimen-
são entre os eleitores que 
clamavam por mudanças. 
Apesar da participação de 
vários candidatos à eleição 
presidencial , o pleito termi-
nou sendo  polarizado entre 
dois partidos, (PT) e (PSL). 
Fernando Haddad (PT) e 
Jair Bolsonaro (PSL). O can-
didato Jair Messias Bolsona-
ro (PSL), apesar de atuar há 
28 anos  como parlamentar 
na Câmara dos Deputados 
(DF) era até o  momento, 
desconhecido politicamente 
pela grande maioria popu-
lação. Mesmo assim,  sua 
campanha ganhou força e 
liderou o ranking eleitoral 
nos dois turnos de campa-
nha, aferidos  pelos institu-
tos de pesquisas.  Jair Mes-
sias Bolsonaro surgiu  como 
um relâmpago e da mesma 
forma elegeu-se   presiden-
te do Brasil,  tornando esse  
fato inusitado.      Diante de 
todas as adversidades possí-
veis  e imaginárias, usando 
a  criatividade juntamente 

Eleição de Bolsonaro cria espectativa por reformas 
para destravar o crescimento econômico do país

Jair Bolsonaro 55%

42%Fernando Haddad

Fabio Rodrigues Pozzebom _Agência Brasil 

com  trabalho e determina-
ção, ele  conquistou a con-
fiança e simpatia do poten-
cial eleitorado brasileiro 
que viu nele a possibilidade 
da tão almejada  mudança. 
Com espaços publicitários 
de campanha insignificantes 
na grande mídia oficial, sem 
apoio e sem dinheiro para 
investir, o candidato  recor-
reu às mídias alternativas e 
conquistou adeptos nas re-
des sociais,   que se tornaram 
seus cabos eleitorais gratui-
tos.  Essa adesão voluntária 
ganhou adeptos  que se mul-
tiplicou numa equação geo-
métrica. Eleito com 55% dos 
votos válidos, contra 45% 
dos votos do  seu adversá-
rio Fernando Haddad,  saiu 
vitorioso superando  seu ad-
versário com 10 milhões de 
votos. Em Pernambuco  Jair 
Bolsonaro conquistou 33,5% 
do eleitorado, mostrando 

que a região ainda resiste às 
mudanças por ele propostas. 
Agora o que se espera para a 
região é o cumprimento das 
propostas feitas por Bolso-
naro para o  setor agrícola, 
por meio da segurança no 
campo  como solução para a 
questão agrária, logística de 
transporte e armazenamen-
to, políticas específicas para 
consolidar e abrir novos mer-
cados externos.   “O que não 
pode continuar acontecendo 
é a briga entre ministérios. 
Para isso, os ministros que 
comporão o  governo serão 
escolhidos obedecendo ao 
critério de  competência téc-
nica para o cargo. Em sua 
gestão como presidente, Bol-
sonaro afirma que não mais 
existirá indicação de parti-
dos para cargos em troca de 
interesses pessoais, aquele 
modelo onde  um partido in-
dica o Ministro do Meio Am-

"O que não pode con-
tinuar acontecendo é a 
briga entre ministérios. 
Para isso, os ministros 
que comporão o staff go-
vernamental serão es-
colhidos obedecendo ao 
critério de  competência 
técnica para o cargo.

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

biente, outro partido indica 
o Ministro da Agricultura, 
e os problemas estão aí. É a 
indústria da multa”, defen-
deu Bolsonaro em entrevista 
à TV Globo.  Lideranças  em-
presarias estiveram presentes  
às manifestações da  vitória 
de Bolsonaro à presidência e 
evidenciaram necessidade de  

reformas estruturais para des-
travar o crescimento econô-
mico do pais. A CNI Confede-
ração Nacional da Indústria,  
manifestou  a necessidade de 
aproximação com o poder le-
gislativo como forma de possi-
bilitar a aprovação das refor-
mas que serão apresentadas 
ao Congresso  Nacional.

Política

Divulgação

O verde e amarelo tomou conta das manifestações em prol da mudança

Pesselista superou adversário com 55% dos votos válidos



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 12 anos integrando a região -  De 01 à 30 de Novembro de 2018 / Edição 1884

Ocupando cerca de 70% de 
todo o território Pernambuca-
no, o Sertão de Pernambuco 
tornou-se conhecido pela seca 
e pelo Rio São Francisco, sen-
do visto como uma das regiões 
mais sofridas do País. Graças à 
proximidade entre prefeitos e 
população, o peso da região foi 
de extrema importância para 
os resultados dessa eleição, que 
reelegeu Paulo Câmara (PSB) 
para Governador, com 50,7% 
dos votos válidos. “O Sertão saiu 
mais forte dessas eleições. Nossa 
região mostrou que tem espaço 
consolidado no Poder Legislati-
vo”, afirma o Deputado Estadual 
Lucas Ramos (PSB). Câmara su-
perou outros cinco concorrentes.

De acordo com o Governo 
Estadual, Pernambuco manteve 
um alto grau de investimento 
durante os quatro anos, sendo 

O Sertão dos próximos anos
Com grande força política, sertanejos esperam mais investimentos durante 
segundo mandato do Governador Paulo Câmara

Política

parte dele destinado ao Ser-
tão, totalizando cerca de R$45 
milhões de investimentos em 
todos os municípios da região, 
sobretudo nas áreas de infraes-
trutura, recursos hídricos e de-
senvolvimento econômico, atra-
vés do Fundo Estadual de Apoio 
ao Desenvolvimento Municipal 
(FEM). A exemplo do Vale São 
Francisco, considerado o maior 
exportador de uva e manga do 
País, com faturamento de R$ 
2 bilhões por ano e geração de 
mais de 360 mil empregos dire-
tos e indiretos. “Queremos pro-
mover melhor qualidade de vida 
e estimular o desenvolvimento 
regional”, completa Ramos.

Em contrapartida, parte do 
empresariado da região credita 
esse crescimento para a própria 
população e iniciativas privadas, 
como justifica o Diretor Acadê-

mico da Faculdade de Integra-
ção do Sertão (FIS), Luis Perei-
ra de Melo Junior. “O sertanejo 
sempre foi deixado em segundo 
plano, mas descobriu sua força 
de cidadão consciente que quer a 
melhoria da região. Foi isso que 
fez o sertão modificar nos últi-
mos anos”, explica. De acordo 
com Pereira, os paradigmas de 
desenvolvimento mudaram na 
última década e, hoje, o próprio 
povo e o empresariado local está 
fomentando o desenvolvimento 
e, consequentemente, os políti-
cos passaram a enxergar os plei-
tos sertanejos com mais sensibi-
lidade, gerando mais prestações 
de serviços públicos. “O Governo 
precisa investir em capacidade 
técnica operacional, orientando 
para o micro e pequeno empre-
go. Nossa região é rica, o que 
falta é o governo parar de tratar 

o sertanejo como massa de ma-
nobra”, completa.

Em resposta, o Governo en-
fatiza suas promessas de melho-
rias para o Sertão, dando ênfase 
ao Aeroporto de Serra Talhada, 
através de uma requalificação 
e previsão de voo inaugural até 
o final de 2018. Promete ainda 
dar continuidade ao processo 
de interiorização de investimen-

tos, promovendo um desenvol-
vimento de forma equilibrada 
nas diversas regiões do Estado. 
“Mais obras importantes deve-
rão contemplar a região, como 
o novo Hospital Geral do Ser-
tão, em Serra Talhada, que vai 
ampliar a capacidade de aten-
dimento médico à população”, 
finaliza a assessoria de imprensa 
do Governo do Estado.

Reprodução da Internet

Reeleito, Câmara promete investimentos no Sertão



Jornal do Sertão 12 anos integrando a região -  De 01 à 30 de Novembro de 2018 / Edição 188  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 5

Economia

Vale do São Francisco investe em 
profissionais do mercado automotivo
Região realizou primeira feira do setor e espera investimentos em capacita-
ção profissional e crescimento para os próximos anos

Petrolina foi placo da 1ª 
Feira de Tecnologia Auto-
motiva do Vale São Fran-
cisco (AutoVale), que acon-
teceu entre os dias 17 e 20 
de outubro, reunindo 150 
marcas renomadas, expos-
tas em 90 estandes. O even-
to recebeu mais de 10 mil 
visitantes, que movimen-
taram o Centro de Conven-
ções Senador Nilo Coelho, 
trazendo para o Sertão as 
novidades da indústria, dis-
tribuidores, representantes 
e os principais fornecedores 
nacionais de produtos para 
as linhas leve, pesada, duas 
rodas e acessórios. “Os re-
presentantes que estiveram 
conosco foram unânimes 
em avaliar o evento como 
muito positivo na realiza-
ção de negócios em curto, 
médio e longo prazos, além 
da divulgação das marcas. 
Já temos como certo a par-
ticipação de todos na pró-
xima edição, que acontece 
em 2020 e promete ampliar 
o êxito alcançado até aqui”, 
comemorou o organizador e 
promotor da feira, Emanuel 
Luna.

Na ocasião, o prefeito de 
Petrolina, Miguel Coelho, 
que também esteve presente 
no evento, e fez uma avalia-
ção positiva. “Além da gera-
ção de renda, emprego e ca-
pacitação profissional, a Au-
tovale veio para fortalecer 
e dar maior visibilidade ao 
segmento automotivo regio-
nal”, destaca. A feira contou 
com o patrocínio da ZF Af-
termarket e as parcerias da 
Prefeitura Municipal de Pe-
trolina, Sebrae, Senai, Sest 
Senat, Associação Nacional 
dos Sincopeças do Brasil, 
Sincopeças – PE e Sindicato 
da Indústria de Reparação 
de Veículos e Acessórios – 
Sindirepa – PE.

 

Evento oferece capa-
citação profissional

A Autonor Empreendi-
mentos, mesma empresa 
organizadora da Autonor, 
principal feira automotiva 
do Nordeste, aproveitou a 
realização da AutoVale para 
oferecer, gratuitamente, uma 
série de oficinas e palestras 
com dicas e orientações sobre 
as inovações e transforma-

ções do segmento automoti-
vo. O potencial do cenário lo-
cal resultou ainda na nomea-
ção da primeira diretoria da 
Associação dos Reparadores 
Automotivos do Vale do São 
Francisco (Autovasf), onde o 
presidente da entidade, Vital 
Sampaio destacou o potencial 
de mercado do setor e espera 
crescimento da categoria nos 
próximos anos.

Divulgação

Feira atrai investimentos e crescimento para o mercado

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
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Marca pernambucana é 
destaque entre o NO e NE
Pesquisa foi realizada pela empresa Kantar Woldpanel e 
apontou o Catchup da Tambau em primeiro lugar

Pelo quarto ano consecutivo 
a marca Tambau é destaque no 
ranking das marcas mais consu-
midas em autosserviços das re-
giões Norte e Nordeste de acor-
do com estudo “Mais Mais” da 
Kantar Worldpanel,  empresa de 
referência mundial em pesqui-
sas,  conjuntamente com a revis-
ta Supervarejo. Nessa pesquisa, 
o catchup da marca Pernam-
bucana conquistou o primeiro 
lugar entre as demais marcas 
pesquisadas, e o terceiro lugar 
em volume de compras na cate-
goria Supermercado, no ranking 
Brasil 5 Marcas Líderes.

A pesquisa analisa o compor-
tamento espontâneo de compra 
dos lares brasileiros em canais 
formais e informais. Ao todo, 
são entrevistados mais de 52 

milhões de domicílios em todo 
o Brasil, equivalente a 91% do 
potencial de consumo nacional. 
Para classificação do ranking das 
cinco marcas líderes, o critério 
utilizado é o volume de compras 
realizado durante o ano anterior, 
neste caso foi considerado o ano 
de 2017, de produtos alimenta-
res, bebidas, higiene pessoal e 
limpeza doméstica, abrangendo 
no total 139 categorias. 

Produto presente na linha de 
produção da Tambaú há mais de 
30 anos, os catchups tornaram-
-se referência no mercado, ofe-
recendo uma variedade de sa-
bores, entre eles, o tradicional, 
picante e 100% nordestino, além 
do Catchup Premium, lançado 
recentemente. Dessa forma, a 
marca ganhou força e destaque 

em seu segmento, passando a 
disputar mais espaço nas gôndo-
las dos supermercados. 

Cozinha completa
Com a chegada do final de 

ano, a Tambaú Alimentos lançou 
uma campanha que vai sortear 
uma cozinha completa. A ação 
visa promover o recém-lançado 

Economia

Catchup Premium. “Nosso in-
tuito é aproveitar as celebrações 
de final de ano para alavancar as 
vendas no Estado, ampliando 
a visibilidade para o nosso Ca-
tchup Premium, a fim de pro-
mover a sua experimentação 
por parte do público”, explica 
Fernanda Anciutti, analista de 
Marketing da empresa.

Marca Pernambucano ficou em primeiro lugar entre as mais consumidas do NO e NE

Para participar da promoção 
Cozinha Premiada Tambaú, que 
acontece até o próximo dia 20 
de dezembro, apenas no estado 
de Pernambuco, o consumidor 
deve acessar o hotsite www.co-
zinhapremiadatambau.com.br e 
verificar as condições. O sorteio 
será realizado no dia 22 de de-
zembro de 2018.

Divulgação
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Nova esperança para o Nordeste Tecnologia e inovação a 
favor da agropecuária 

O primeiro eixo da transposição do São Francisco recebe autorização para operar

O primeiro eixo da trans-
posição do São Francisco re-
cebeu a licença de operação 
(LO). A obra, que contou com 
oito anos de atraso em seu cro-
nograma, recebeu a documen-
tação do Ibama autorizando 
o funcionamento do sistema 
de entrega de água na região 
nordeste. O primeiro contem-
plado com a LO foi o chamado 
“eixo leste”, que começa em 
Floresta (PE), e segue até a 
Paraíba, beneficiando 4,5 mi-
lhões de habitantes.

As obras da transposi-
ção tiveram início em 2007, 
com previsão para término 
em 2010, mas com o número 
de acusações de superfatura-
mento e falhas de projeto, o 
empreendimento foi tomado 

por atrasos. Até hoje, todas as 
operações que foram realiza-
das não haviam passado de 
testes de estrutura, visto que o 
funcionamento só é permitido 
após a emissão da licença. O 

Governo trabalha a possibilida-
de de conclusão do “eixo norte”, 
ainda esse ano, que deve aten-
der 7,1 milhões de habitantes, 
entre Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte e Ceará. 

O mercado agropecuário 
vai poder contar com mais 
uma ferramenta de infor-
mação, o PecuariAdapta. 
Esse importante projeto 
do Instituto Agronômico 
de Pernambuco (IPA), ór-
gão vinculado à Secretaria 
de Agricultura e Reforma 
Agrária, está sendo realiza-
do com o apoio da Univer-
sidade Federal de Pernam-
buco (UFPE) e já foi apre-
sentado em reunião com o 
Secretário Wellington Ba-
tista, com previsão de ser 
apresentada ao público em 
fevereiro do próximo ano.

Em andamento há cerca 
de um ano, o PecuriAdap-
ta consiste em um sistema 
de informações, com dados 
desde 1985, para apoio à 
adaptação do setor pecuá-
rio à variabilidade climáti-
ca na região semiárida de 
Pernambuco, viabilizando o 

monitoramento do rebanho 
pecuário e da produção de 
forragem na região semiári-
da do Estado, aprimorando 
a capacidade de adaptação 
para eventos de seca ex-
trema e tomando decisões 
de viabilidade ou não na 
localidade. As informações 
ainda serão úteis para a ca-
prinocultura, trabalhando 
desde a questão do solo até 
o estoque de forragem na 
região pesquisada. “Esta é 
uma ferramenta tecnoló-
gica de fundamental im-
portância para a tomada 
de decisões de políticas 
públicas voltadas para a 
agropecuária”, analisou o 
secretário Wellington Ba-
tista. A expectativa é que a 
primeira versão do projeto 
seja finalizada em fevereiro 
do próximo ano, sendo dis-
ponibilizada ao público por 
meio do site do IPA.
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Desde 2007 as obras da Transposição foram iniciadas 

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
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Novembro Azul

Saúde é “coisa de homem”!

Que o mês de novembro 
tem ganhado grande desta-
que quanto à prevenção do 
câncer de próstata, todo mun-
do já sabe, mas o que pouco 
se fala é que a campanha tem 
sido uma das principais res-
ponsáveis por desmitificar 
alguns preconceitos antigos 
quanto aos cuidados determi-
nantes para a obtenção da vi-
tória para a doença. Há quase 
20 anos, o mundo se veste de 
azul e foca sua atenção para 
um alerta contra o câncer de 
próstata, sendo chamado de 
Novembro Azul e ajudando a 
salvar milhares de vidas.

Por ano, de acordo com a 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS), mais de 1,2 milhão 
de novos casos do câncer de 
próstata surgem, o que oca-
siona uma expectativa de 
cerca de 335 mil óbitos nes-
se mesmo período. Trazendo 
esses dados para o Brasil, a 
Sociedade de Urologia afirma 
que surgem cerca de 60mil 
novos casos por ano, matando 
aproximadamente 20 mil ho-
mens. E, ainda de acordo com 
a instituição, um a cada seis 
homens terá a doença, sendo 
que um a cada 36 morrerá em 
decorrência dela. O que faz do 
câncer de próstata a doença 
que mais causa a morte en-
tre os homens, ficando atrás 
apenas do câncer de pulmão. 
Mas a boa notícia, é que, gra-
ças à campanha do Novembro 
Azul, junto ao apoio de insti-
tuições públicas e privadas, a 
população se mostra cada vez 
mais informada e conscien-
te em relação à profilaxia da 
doença, apesar de ainda ser 
notória o tabu cultural que se 
instalou ao longo dos anos.

Para explicar um pouco 
mais sobre as causas, conse-
quências e tabus do câncer 
de próstata, realizamos uma 
conversa com o médico uro-
logista e professor do curso 
de medicina da Universidade 

Largar o preconceito e fazer os exames preventivos são os “tabus” que ainda preci-
sam ser quebrados pelo público masculino

de Pernambuco (UPE), com 
doutorado em cirurgia, Bre-
no Ferraz.

Jornal do Sertão: 
Hoje, é notório que o 
tabu criado em volta do 
exame tem sido quebra-
do e os homens realmen-
te têm procurado um 
especialista para preven-
ção? O que causa essa di-
ficuldade ainda existen-
te?

DR. Breno Ferraz: Di-
versos fatores impedem o ho-
mem a procurar o médico no 
intuito de realizar a sua pre-
venção em saúde, sendo esse 
aspecto cultural mundial – 
não apenas do sertão nordes-
tino, pois pesquisas realiza-
das no México, por exemplo, 
mostram o homem com os 
mesmos conceitos que o ser-
tanejo. Os conceitos que mais 
impedem o homem de cuidar 
da saúde são ligados ao ima-
ginário desses homens, que 
acreditam que são menos 
frágeis que as mulheres e ir 
ao médico está relacionado 
à perda da “masculinidade”. 
Ao contrário disso, estudos 
científicos evidenciam que o 
homem é mais vulnerável a 
adoecer.

JS: Qual o perfil dos 
homens que procuram 
mais cuidados com a 
saúde?

BF: Uma pesquisa reali-
zada pela Kaiser Associates, 
com 1.130 homens de todas 
as classes sociais, evidenciou 
que, apesar das campanhas 
realizadas anualmente surti-
rem certo efeito na conscien-
tização para as doenças, ape-
nas 10% dos homens procu-
raram o urologista, com 17% 
deles na faixa etária acima de 
60 anos, mostrando que a re-
alização de exames de detec-
ção é feita tardiamente e que 
ainda não alcança a maioria 
da população. Também se 
observou que a maioria dos 

homens que procuravam 
mais cuidados com a saúde 
tinham plano de saúde e que 
os indivíduos de classes so-
ciais mais baixas faziam exa-
mes com menos frequência. 
Isso é motivo de preocupação 
e de pensar em mudanças na 
forma de atrair os homens 
para se cuidar.   

JS: Qual a idade ideal 
para que sejam realizados 
os exames preventivos re-
gularmente?

BF: A Sociedade Brasileira 
de Urologia mantém sua re-
comendação de que homens, 
a partir de 50 anos, devem 
procurar um profissional es-
pecializado, para avaliação 
individualizada. Aqueles da 
raça negra ou com parentes 
de primeiro grau com câncer 
de próstata, devem começar 
aos 45 anos. O rastreamento 
deverá ser realizado após am-
pla discussão de riscos e po-
tenciais benefícios. Após os 75 
anos poderá ser realizado ape-
nas para aqueles com expecta-
tiva de vida acima de 10 anos.

JS: Em que momento 
o homem deve ficar em 
alerta e procurar um mé-
dico o quanto antes?

BF: A grande maioria dos 
tumores prostáticos identifi-
cados na atualidade ocorrem 
antes da percepção de sinto-
mas. Também não existem 

sintomas com características 
exclusivas para o câncer de 
próstata, isso evidencia a im-
portância da realização dos 
exames de rotina, indepen-
dente do aparecimento de si-
nais de alerta.

JS: Quais métodos po-
dem ser adotados pelas 
unidades de saúde para 
que se quebre essa resis-
tência que ainda existe 
entre os homens?

BF: Uma das queixas fre-
quentes e que dificultam os 
homens a procurar os serviços 
médicos é o horário de atendi-
mento ocorrer no mesmo que 
eles trabalham. Horários di-
ferenciados à noite poderiam 

aumentar o número de aten-
dimentos. Também há uma 
reclamação de que as unida-
des de saúde apresentam um 
ambiente muito feminino ou 
focado nas crianças, tornando 
o local de atendimento pouco 
atrativo aos homens, que per-
cebem, também, pouco prepa-
ro para atendimento específi-
co das demanda masculinas.

JS: Quais cuidados o 
homem pode ter para pre-
venir o câncer?

BF: Segundo o hospital 
do Câncer de Barretos - atu-
almente chamado de Hospital 
do Amor -, estas são as princi-
pais indicações para se preve-
nir o Câncer de Próstata:

• Dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais 
integrais e com menos gordura;
• Consumir tomate;
• Pelo menos 30 minutos diários de atividade física;
• Manter o peso adequado à altura;
• Diminuir o consumo de álcool;
• Não fumar;
• Homens a partir dos 40 anos devem realizar exames de 
rotina;
• Quem tem histórico familiar da doença deve avisar o mé-
dico, que indicará os exames necessários.

Urologista Dr. Breno Ferraz

Os exames preventivos ainda são a melhor opção
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Eu venci o câncer!
“Em se tratando de saúde, não há diferença entre homem e mulher”. Aos 91 anos, Vanderlan Rodrigues 
de Lima, ensina que para vencer o câncer, é preciso também quebrar tabus e driblar preconceitos

Nascido em São Lou-
renço da Mata, onde pas-
sou toda a sua infância, Sr. 
Vanderlan mudou-se para 
Carpina, para trabalhar na 
Usina Petribu, ainda ado-
lescente. “Lá eu amadureci 
e percebi, por conta pró-
pria e bênçãos de Deus, a 
importância de me cuidar. 
Eu sempre ia para médi-
co, mas naquela época não 
existia tanta informação 
quanto hoje”, explica. Ca-
sou-se ainda jovem e teve 
12 filhos, sendo 11 bioló-
gicos e um adotado. Foi 
quando teve o seu primeiro 
contato com câncer, há 28 
anos. Sua então esposa foi 

diagnosticada com a doen-
ça, chegando a buscar tra-
tamento nos Estados Uni-
dos, pois, no Brasil, o cân-
cer ainda era um mistério. 
“Eu vim de um tempo que 
a própria palavra ‘câncer’ 
tinha uma força devastado-
ra. Quem tinha o diagnós-
tico, estava fadado à mor-
te”, relembra. Mesmo com 
tratamento fora do país, ela 
não resistiu e faleceu meses 
após o diagnóstico.

As lembranças dos dias 
de luta contra um câncer 
diagnosticado tardiamente 
o acompanham até hoje, 
mas não são as únicas. Aos 
65 anos, durante seus exa-

mes de rotina, teve a pri-
meira suspeita de um novo 
câncer, o de próstata, dessa 
vez com a possibilidade de 
diagnóstico precoce e tra-
tamento, onde as suspeitas 
foram confirmadas 10 anos 
depois, gerando o medo 
do que viria acontecer nos 
próximos dias e dando iní-
cio a uma série de exames 
e tratamentos. “O exame é 
constrangedor e se a gente 
não entender que a saúde é 
mais importante, não con-
segue seguir em frente. Se 
preciso, passaria por tudo 
de novo, desde que fosse 
para a minha cura. Hoje o 
diagnóstico pode ser dado 
através do sangue, com o 
PSA, mas acredito que o 
toque ainda seja mais pre-
ciso”, afirma Sr. Vanderlan, 
que após o tratamento indi-
cado foi curado.

Com uma nova opor-
tunidade de vida e corpo e 
mente saudáveis, ingressou 
na faculdade fisioterapia 
aos 81 anos, formando-se 
sete anos depois. “Com os 
estudos eu pude enten-
der melhor a importância 
de conhecermos o nosso 
corpo e saber identifi-
car possíveis problemas”, 
conta. Ele ainda explica 
que conhecer a genética 
da família também é fun-
damental, pois aprendeu, 

com os estudos e com a 
vida, que os problemas 
podem atravessar gera-
ções. “Após o ‘susto’ da 
minha doença, ainda fui 
surpreendido com o diag-
nóstico de dois filhos, um 
com câncer de próstata, 
e a outra com câncer de 
mama. Ambos com idade 
média de 55 anos, na épo-
ca do diagnóstico”.

Conviver com a ex-
periência do câncer por 
várias vezes e ingressar 
numa faculdade já na ter-
ceira idade, fez com que, 
hoje, Sr. Vanderlan con-

seguisse falar com mais 
naturalidade sobre o as-
sunto. “Qualquer pessoa 
pode ter, então é preciso 
se cuidar. E se eu puder 
ajudar através da infor-
mação, estarei sempre à 
disposição. Pois uma das 
coisas que a vida me deu 
foi experiência”, finaliza, 
afirmando ainda que hoje 
continua se cuidando, 
mas, por causa da idade, 
precisa de uma atenção 
diferenciada. E, ainda 
assim, sentindo-se um 
privilegiado por gozar de 
saúde e muita disposição.Aos 91 anos, Vanderlan Rodrigues venceu o câncer

Mês sedia a campanha do Novembro Azul
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agricultura

Mais 275 kits de caráter 
produtivos foram entregues

Safras do Vale do São Francisco passam por 
análise de agrotóxicos e resíduos

Ação, em parceria com a União, objetiva proporcionar melhores condições de trabalho para agricultores

Mais um reforço para a 
agricultura familiar foi distri-
buído pelo Governo do Estado. 
Ao todo, foram distribuídos, no 
final do mês de outubro, 275 
kits de caráter produtivo, dessa 
vez no município de Bom Jar-
dim, no Agreste Setentrional. 
A distribuição foi realizada por 
meio da Secretaria de Agricul-
tura e Reforma Agrária (SARA) 
e tem por meta entregar um 
total de 15.500 equipamentos 
a agricultores familiares de 87 
municípios, até o final do ano.

Em todo o Estado, cerca de 
275 mil estabelecimentos fa-
miliares são responsáveis pela 
produção de mandioca, feijão, 
milho, floricultura e hortifrúti, 
e a distribuição dos kits visa 
otimizar o trabalho de agricul-
tores, estruturando a produção 
de alimentos e forragem ani-
mal. O caráter produtivo faz 
parte do Programa Segunda 
Água e é financiado com recur-

sos da União, via Ministério de 
Desenvolvimento Social, pro-
porcionando mais condições 
de trabalho e produtividade 
para homens e mulheres do 

campo. Estão sendo contem-
plados com os kits os agriculto-
res que receberam as cisternas 
calçadão de caráter produtivo 
de 52 mil litros.

Este importante projeto existe há mais de dois anos na 
cidade de Petrolina ressocializando menores em situação 
de risco social por delitos graves. Crianças e adolescentes 
desprovidos dos necessários cuidados que a primeira e se-
gunda infância necessitam para um bom desenvolvimento 
cognitivo, ético, emocional e social. Motivos diversos os 
levaram a cometer crimes ou serem fatalmente violentos 
com alguém, mas um ponto eles têm em comum, guar-
dadas as devidas exceções; todos foram vitimas de algum 
fatalismo que os privou das básicas oportunidades de ter 
adequada educação, carinho e principalmente atenção dos 
seus responsáveis. Foi ciente disso que a Sicredi Vale do 
São Francisco, uma cooperativa de crédito que têm em sua 
essência o sentimento de responsabilidade com causas 
nobres, implementou e mantêm esse projeto. A institui-
ção estadual que é responsável pela ressocialização desses 
jovens é a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fu-
nase) que recebe os jovens de todo o sertão pernambuca-
no que passaram pela Vara da Infância e Juventude, sob 
o comando do nobre parceiro, o Juiz Marcos Bacelar. A 
base de Petrolina é uma das maiores do estado e tem um 
baixíssimo índice de reincidência. É lá onde a iniciativa 
acontece. São aulas de música voltadas para instrumentos 
sinfônicos, onde todos que se interessam em participar, 
recebem aulas de teoria e prática. Violino, viola e violon-
celo são os principais. A coordenação e professores são 
os integrantes do grupo Matingueiros e os desafios epis-
temológicos são imensos, devido à complexidade da di-
dática e pedagogia necessária, além do fato de que os jo-
vens não ficam muito tempo na unidade. Alguns recebem 
uma bolsa para continuar as atividades musicais depois 
da liberdade, já que a meta é ressocializar através da arte. 
Recentemente a Camarata Sicredi - Vale do São Francis-
co foi indicada a um prêmio nacional de cooperativismo, 
tornando-se uma das poucas finalistas. É o Prêmio So-
mosCoop, e as chances são grandes de levar essa merecida 
premiação são grandes. O futuro a gente faz agora.

Sertão Esportivo
Cultura

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

Pernambuco se destaca 
quando o assunto é a tempora-
da das safras de manga e uva, 
com previsão de até o final de 
novembro o Vale do São Fran-
cisco produzir aproximada-
mente 200 mil toneladas das 
frutas, destinadas para abas-
tecimento do mercado interno 
e exportação, sendo a região 
responsável por 99% da expor-
tação nacional de uva, e 85% 
da exportação de mangas. Para 
garantir que a qualidade da pro-

dução seja atestada, o Instituto 
de Tecnologia de Pernambuco 
(ITEP), tem realizado análises 
de resíduos e agrotóxicos, com 
isso, atende aos padrões inter-
nacionais de qualidade e rastre-
abilidade. Atualmente, o ITEP 
possui o único laboratório do 
Brasil considerado de alto pa-
drão pelo Food and Veterinary 
Office, União Europeia. E as 
análises realizadas são acredita-
das e credenciadas pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), Anvisa 
e Inmetro. 

Otimizando o atendimento 
aos produtores do Vale do São 
Francisco, o ITEP possui uma 
unidade comercial em Petro-
lina. E o Instituto desenvolve 
pesquisas, investindo na cons-
tante atualização de infraestru-
tura e especialização dos profis-
sionais. Além de variedades de 
manga e uva, o ITEP ainda re-
cebe remessas de outras frutas, 
como melão e melancia. 

Camerata Sicredi concorre 
a prêmio nacional
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Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Benefício chega a estabelecimentos familiares



Jornal do Sertão 12 anos integrando a região -  De 01 à 30 de Novembro de 2018 / Edição 188  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 11

A pequena Rafaela, a representante da 
Associação de Amparo à Maternidade 
e a Infância (Apami) Maria Genoveva 
Coelho, a coordenadora Patrícia Sou-
za e Marlete Crispim participando 4ª 
Pedalada Rosa, em alusão ao Outubro 
Rosa, no combate ao câncer de mama 
em Petrolina/PE.

Toda equipe do evento de moda River Hype, no shop-
ping de Petrolina/PE, são eles: maquiadora Mari Andra-
de, Livia Canejo, Mariana Canejo, Alzyr Saadher, Poliana 
Caxias, Thais Machado, Ana Soares, Monique Almeida, 
Beto Binga, Patricia Limarques, Mariana e Kaio Som.

O artista plástico carioca Rafa Mattos, diretamente do Re-
cife,  participando da abertura da 15ª edição da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia, no Sesc em Petrolina/PE.

A cantora Deijane Dieh usando as peças da designer de 
acessórios Rose Oliveira durante sua apresentação no even-
to de moda, River Hype, no shopping em Petrolina/PE.

Família reunida celebrando o amor, o irmão Mateus, 
mãe Socorro Veloso Viana, os noivos Tiago Gomes e 
Amanda Veloso Viana, o pai Drº Francisco Otaviano 
e a irmã Marcela.

Os integrantes da agência do Banco do Brasil em Petroli-
na, Ana Luzia Araújo, Eliesio Ferreira Vasconcelos, José 
Antônio Mendonça com a presidente da fundação Ressu 
Barbosa durante a entrega do cheque à Fundação Lar Feliz 
em Juazeiro/BA. Parabenizamos o gesto nobre!

A editora chefe e apresentadora Vilma Oliveira e a re-
pórter Leciane Lima após sua entrevista emocionante no 
telejornal GRTV 1ª edição, da TV Grande Rio, em Petro-
lina/PE.
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A linda noiva Amanda Veloso Viana após a ce-
rimônia religiosa com Tiago Gomes no Restau-
rante Amado na Baia de Todos os Santos em 
Salvador/BA.
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Tikinha Albuquerque
Diretora Executiva

Quer mudar?

Por onde começar? O que fazer?
O primeiro e o mais importante passo é mudar a men-

te, mudar o modo de agir e pensar, se essa mudança não 
acontecer dentro de você, nada vai mudar no mundo ex-
terno!

É no mínimo INSANO fazer as mesmas coisas todos os 
dias e querer resultados diferentes, falar em MUDANÇA e 
cruzar os braços para os velhos hábitos.

Perder oportunidades e jogar fora tempo com ativida-
des irrelevantes.

Para conseguir o tão sonhado objetivo, cuidar dos há-
bitos é primordial, até mesmo aqueles que você julga ino-
fensivos como: 

* Assistir TV por muito tempo - aproveite o tempo que 
fica em frente a TV para visitar amigos, brincar com os fi-
lhos, curtir o esposo ou esposa; dar uma geral nas gavetas 
e jogar fora papéis que juntam traça e bagunça; orar e fa-
lar com Deus, ligar para parentes distantes, enfim... apro-
veite cada minuto do seu dia e da sua vida, com atividades 
que estão na sua esfera de importância e assim a sensação 
de dever cumprido vai tomando conta do seu ser;

* Acorde mais cedo - vença aquela vontade gigantesca 
de ficar mais 5 minutinhos na cama; primeiro ponto não 
vai matar seu sono de verdade, pelo contrário, você só vai 
conseguir se atrasar, perder a oportunidade de tomar um 
belo banho, perder o prazer de estar na mesa do café com 
a família e ainda por cima você corre o risco de ter um dia 
cheio de mau humor pelos imprevistos que podem ocor-
rer, sendo assim... levante no horário pré-determinado 
por você mesmo.

*Sorria mais - de nada vai o mau humor, os problemas 
vão continuar e pior você apenas aumenta as chances de 
arrumar confusão com outras pessoas por causa da cara 
feia e respostas grossas, seja leve e releve!

Enfim, divirta-se mais, não leve tudo a ferro e fogo, 
não queira ter a resposta para tudo, não precisa viver 
competindo o tempo todo, não queira carregar o mundo 
nas costas, seja solidário com você e com os outros.

Julgue menos / Confie mais,
Compre menos / Invista mais;
Brigue menos / Ame mais.
Pense nisso!

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

Educação

Estudantes de Afrânio são 
destaques em Olimpíada

Maior evento científico (JINCE/JID) premia alunos de Ouricuri

Ao todo, seis estudantes do 9º ano da Escola Municipal Rui Barbosa se 
destacaram na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronômica

Destaque para o Sertão 
de Pernambuco. No muni-
cípio de Afrânio, seis estu-
dantes de escola municipal 
conquistaram medalhas na 
21ª Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronômica 
(OBA), disputa organizada 
pela Agência Espacial Bra-
sileira (AEB), em parceria 
com a Sociedade Astronô-
mica Brasileira (SAB). Os 
estudantes, que realizaram 
as provas durante o mês de 
maio, foram contemplados 
com uma medalha de prata 
e cinco de bronze. O resul-
tado só foi divulgado du-
rante o mês de outubro.

Os adolescentes são es-
tudantes do 9º ano, da Es-
cola Municipal Rui Barbo-
sa, localizada no distrito 
de Arizona, na Zona Rural 
do município. Suzana Ro-
drigues foi medalhista de 
prata, Irineu Geraldo Ro-
drigues, Daniel Benedito 
Rodrigues, Ana Patrícia 
Cruz do Nascimento, Jami-
le dos Santos Rodrigues e 
Ana Clara Rodrigues Fer-
nandes, foram medalhistas 
de bronze. Com 15 anos, a 
estudante Jamile dos San-

tos lembrou da prepara-
ção para a OBA realizada 
pela professora de geogra-
fia, Maria Isabel Gomes da 
Silva, que apresentou aos 
alunos questões que foram 
utilizadas na olimpíada de 
2017. “A professora fez dois 
simulados e no dia da prova 
nós sabíamos como fazer”, 
afirma a garota, que diz ter 
ficado mais motivada após a 
premiação.

A 21ª Olimpíada Brasi-
leira de Astronomia e Astro-
náutica (OBA) contou com 
cerca de 770 mil estudantes, 

do ensino fundamental e mé-
dio, de mais de 8 mil escolas 
públicas e privadas de todo o 
país, que foram divididos em 
quatro níveis, de acordo com 
a série. Cerca de 40 mil estu-
dantes, dos quatro níveis, re-
ceberam medalhas de ouro, 
prata ou bronze. Os estudan-
tes de Afrânio responderam 
a prova do nível 3, reserva-
da para alunos matriculados 
do 6º ao 9º do ensino fun-
damental. As provas eram 
compostas por dez questões, 
sendo sete de astronomia e 
três de astronáutica.

Durante o mês de outu-
bro, o município de Santa 
Maria da Boa Vista sediou 
a XIII Jornada de Iniciação 
Científica e Extensão e VI 
Jornada de Iniciação à Do-
cência (JINCE/JID) 2018, 
premiando dois alunos de 
Licenciatura em Química do 
Instituto Federal do Sertão 
(IF Sertão - PE), do Campus 
Ouricuri. José William Fer-
reira e Thamirys Alves foram 
premiados em 2º e 3º coloca-
dos, contando com a orien-
tação do professor Renato 
César da Silva. José William 
apresentou o projeto “Mode-

lo de rastreamento in silico 
para a afinidade de ligação 
de semioquímicos análogos 
ao mop” e, durante a jornada, 
falou que o objetivo foi des-
cobrir infoquímicos (subs-
tâncias odoríferas) para mos-
quitos antropofílicos, capazes 
de infectar o ser humano, por 
meio da modelagem molecu-
lar e Bioinformática. Já Tha-
mirys, que levou o projeto 
“Investigações experimentais 
das propriedades fotocatalí-
ticas do molibdato de cálcio 
e prata Ca(1-x)Ag2(x)moo4 
para degradação do coran-
te rodamina b”, celebrou a 

alegria de ter conquistado o 
resultado. “O reconhecimen-
to estimula para o desenvol-
vimento de novas pesquisas. 
Optei por materiais de baixo 
custo para a construção de 
uma caixa fotocatalítica, capaz 
de degradar corantes prove-
nientes de indústrias têxteis”, 
disse. O JINCE/JID é o maior 
evento científico conjunto pro-
movido pela Instituição, reu-
nindo estudantes, professores 
e público em geral para de-
bater e apresentar pesquisas 
científicas produzidas no âm-
bito da instituição, com foco 
no desenvolvimento social.
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Seis alunos do 9º ano foram destaque na OBA 



Jornal do Sertão 12 anos integrando a região -  De 01 à 30 de Novembro de 2018 / Edição 188  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 13

Educação

Vestibular do IFPE 
tem data marcada

Capacitação para 
rede de ensino

 Unidade oferece 4.538 vagas, com quatro novos cursos

Estão abertas as inscri-
ções para o Vestibular 2019.1 
do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
de Pernambuco (IFPE). Ao 
todo, são 4.538 vagas dis-
tribuídas entre os 65 cursos 
técnicos e superiores, dos 16 
campi (Abreu e Lia, Afoga-
dos da Ingazeira, Barreiros, 
belo Jardim, Cabo de Santo 
Agostinho, Caruaru, Gara-
nhuns, Igarassu, Ipojuca, 
Jaboatão dos Guararapes, 
Olinda, Palmares, Paulista, 
Pesqueira, Recife e Vitória 
de Santo Antão). Os interes-
sados têm até o dia 12 de no-
vembro para se inscrever. 

Para essa edição do pro-
cesso seletivo, o IFPE in-
forma a abertura de quatro 

novos cursos superiores: Li-
cenciatura em Computação 
(Afogados da Ingazeira), Ad-
ministração (Cabo de Santo 
Agostinho), Hotelaria (Cabo 
de Santo Agostinho) e Pro-
cessos Gerenciais (Paulista), 
onde cada um desses cursos 
disponibiliza 40 vagas para 
este vestibular. Além dos 
cursos tradicionais, o Ves-
tibular IFPE 2019.1 oferece 
15 cursos técnicos integra-
dos, destinados para quem 
deseja aliar a formação pro-
fissional ao Ensino Médio 
regular, e 31 cursos técnicos 
subsequentes, voltados para 
quem já concluiu o Ensino 
Médio. Além de um curso 
voltado para o Programa de 
Educação de Jovens e Adul-

tos (Proeja) e outros 17 cur-
sos superiores. Os interes-
sados devem realizar suas 
inscrições até o dia 12 de 
novembro, acessando o site 
da Comissão de Vestibulares 
e Concursos do IFPE (cvest.
ifepe.edu.br), preenchendo 
a ficha de inscrição e efetu-
ando o pagamento do boleto, 
nos valores de R$30, para 

No final de outubro, pro-
fessores da rede municipal de 
ensino do município de Ser-
tânia, no Sertão do Moxotó, 
passaram por uma capacita-
ção realizada através do Pro-
grama Alfabetizar é Preciso, 
realizado pelo Governo de 
Pernambuco e voltado para 
os profissionais que traba-
lham do 1º ao 5º ano. Cerca 
de 120 profissionais partici-
param da capacitação, entre 
professores, mediadores, au-
xiliares de sala e educadores 
de apoio. Foram trabalhados 
diversos gêneros textuais a 
fim de enxergar o poético em 
tudo que desperta sentimen-
to Na ocasião, foram distri-
buídos materiais para que os 
participantes possam aplicar 
a capacitação no ambiente es-
colar, formando alunos mais 
sensíveis e capazes de encon-
trar a poesia ao redor.
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Av Afonso Magalhães, 445 - Serra Talhada
Fone: 87 3831 5216

cursos técnicos, ou R$55, 
para cursos superiores, até o 
dia 13 de novembro. Inscri-
tos em cursos na modalida-
de Proeja estão automatica-
mente isentos de pagamento 
de taxa de inscrição. As pro-
vas acontecem no dia 16 de 
dezembro, e o resultado está 
previsto para o dia 7 de ja-
neiro de 2019.

São 65 cursos distribuídos em 16 campi (IFPE)
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cultura

Evento reúne sanfoneiros de 
renome internacional em Juazeiro

Museu do Sertão em espaço virtual

V Festival Internacional da Sanfona entre os dias 14 a 17 de novembro   
reúne atrações nacionais e internacionais em Juazeiro da Bahia

Entre os dias 14 e 17 de no-
vembro, Juazeiro vai ser palco 
da 5ª edição do Festival Inter-
nacional da Sanfona. O evento 
vai acontecer às margens do 
Rio São Francisco, no Cen-
tro de Cultura João Gilberto, 
e é aberto para o público ge-
ral, esperando receber 50 mil 
pessoas. A programação, que 
inclui oficinas, workshops, ex-
posições, encontros e concer-
tos musicais, ainda vai contar 
com shows abertos e apresen-
tações de grandes nomes da 
sanfona no Nordeste, como 
Edglei Miguel (PB), Mahat-
ma Costa (PE), Mestrinho 
(SE), Quinteto Sanfônico do 
Brasil, entre outros. Para essa 
edição, o Festival ainda traz 
ainda atrações internacio-
nais, como Jason O’Rourke 
(Irlanda) e Simone Zanchini 
(Itália). A programação com-
pleta pode ser encontrada nas 
redes sociais do Festival, na 
internet.

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Um dos mais antigos pon-
tos de cultura de Petrolina, 
responsável por possuir equi-
pamentos que contam a his-
tória dos petrolinenses e do 
homem sertanejo, O Museu 
do Sertão, que completou 45 
anos, lança um espaço virtual, 
que pode ser visitado através 
do site www.valetourvirtual.
com/museudosertao .

São mais de três mil peças 
que podem ser vistas, distribu-
ídas em diversas alas: Acervo, 
Arqueológico, Fauna e Flora, 
Casa Sertaneja, Jardim Ser-
tanejo, Cultura e Economia, 

Petrolina Ontem, Religiosa e 
a Galeria dos Prefeitos. O site 
ainda dispõe de espaço sobre 
personalidades petrolinenses, 
como o mágico Marcos Hio-
ne, famoso em vários países. 
O Museu do Sertão tem entra-
da livre e funciona das terças-
-feiras aos sábados, das 9h às 
17h, e aos domingos, das 9h 
às 14h. Os agendamentos para 
grupos podem ser feitos atra-
vés do e-mail museudoserta-
opetrolina@gmail.com , pelo 
WhatsApp (87) 98803.0335 
ou pelos telefones (87) 
3862.1943/3862.1534.

Programação conta com atrações nacionais e internacionais São mais de 3 mil peças distribuídas em diversas alas
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ColunaJurídica

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

A restituição pelas construtoras dos 
valores pagos pelos consumidores 

nos negócios imobiliários

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. 

Quem atua na esfera do Direito Imobiliário constante-
mente se depara com problemas envolvendo a devolução 
de valores por parte das construtoras aos consumidores 
quando eles desistem da contratação, normalmente por im-
possibilidade financeira decorrente dos momentos de crise 
econômica.

É preciso ficar claro que os consumidores, mesmo desis-
tindo imotivadamente da compra e venda de imóvel, ainda 
assim possuem o direito de ter ressarcidos os valores que 
pagaram, mesmo que lhes abatida uma multa contratual.

Mas, em regra, o problema reside exatamente no valor 
da multa normalmente cobrada pelas construtoras aos con-
sumidores.

Não raramente as construtoras estipulam cláusulas con-
tratuais com multas escorchantes, de 50% (cinquenta por 
cento), 70% (setenta por cento) e até 85% (oitenta e cinco 
por cento), o que não se justifica e ainda estabelecendo a 
devolução parceladamente, no mesmo número de parcelas 
que foram pagas pelos consumidores.

As multas em percentuais tão estrondosos e a devolu-
ção parcelada das quantias pagas, significam um enrique-
cimento ilícito das empresas construtoras às custas de um 
empobrecimento desarrazoado dos consumidores, o que 
não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Atento a estas questões, o nosso Poder Judiciário vem 
reiteradamente anulando as cláusulas contratuais des-
proporcionais, trazendo equilíbrio às relações contratuais 
imobiliárias, permitindo o abatimento de multa de 10% 
(dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores 
pagos pelos consumidores e não mais que isso. Além dis-
so, acaso o imóvel já tenha sido efetivamente entregue aos 
compradores, deverão eles pagar aos vendedores pelo uso 
do bem - como se fosse uma espécie de “aluguel” - o que se 
chama de taxa de “fruição”.

No mais, os valores têm que ser ressarcidos pelas cons-
trutoras imediatamente aos consumidores, em parcela úni-
ca, não sendo permitido a sua devolução de forma parcela-
da ou intercalada, cujo valor deve ser corrigido monetaria-
mente.

Coluna Jurídica
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CNJ e tribunais de Contas farão 
diagnóstico de obras paralisadas

Grupo de 30 venezuelanos refugiados 
chega a Bahia com emprego garantido

Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais de Conta da União fazem pente - 
fino de todas  as  obras paralisadas do país com objetivo de destravá-las

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e os tribunais 
de Contas da União (TCU) e 
dos estados criaram um comi-
tê para fazer um pente-fino de 
todas as obras paralisadas do 
país, com o objetivo de tentar 
destravá-las. Segundo o pre-
sidente do CNJ, ministro Dias 
Toffoli, o objetivo é ter um pri-
meiro diagnóstico concluído 
até o final de novembro, “tendo 
como foco a infraestrutura, a 
saúde, a educação e a seguran-
ça pública”.

A maioria das obras para-
das são ligadas à infraestrutu-
ra, mas incluem creches, esco-
las, postos de saúde e outros 
tipos de construção. As razões 
para as paralisações vão desde 
abandono de empresa a ques-
tões ambientais, disputas jurí-
dicas e falta de recursos, embo-
ra a maior parte diga respeito a 

Um grupo de 30 venezue-
lanos que solicitou refúgio 
e residência temporária no 
Brasil foi levado, no final de 
outubro, de Boa Vista (RR) 
a Salvador (BA). De acordo 
com autoridades brasileiras, 

Agência Brasil

BraSil

projetos deficientes que neces-
sitam de retificação. O assunto 
foi debatido em uma reunião 
de cerca de 2 horas com presi-
dentes de tribunais de contas de 
todo o país. Segundo o técnico 

do TCU Nicola Khoury, o nú-
mero de obras paralisadas deve 
ser “bem maior”. A ideia é que 
sejam cruzados sistemas ainda 
dos estados e dos municípios, o 
que deve inflar os dados.

eles chegaram à capital baia-
na com vagas de trabalho ou 
empregabilidade já sinali-
zadas. Essa é a primeira vez 
que o processo de interiori-
zação foi feito com a garantia 
de uma vaga no mercado de 

trabalho no local de desti-
no. As vagas foram obtidas 
graças a uma parceria do go-
verno com a Associação Vo-
luntários para o Serviço In-
ternacional (AVSI), que fez 
contato prévio com empresas 
interessadas em mão de obra 
estrangeira qualificada.

Dos 30 imigrantes, cinco 
ficarão na capital. Os demais 
seguirão para o município de 
Alagoinhas, localizado a cer-
ca de 120 km de Salvador. Lá, 
serão empregados em uma 
indústria do ramo de bebi-
das. De acordo com a Casa 
Civil, mais de 2,8 mil vene-
zuelanos já participaram do 
programa de interiorização. 
A adesão a esse benefício só 
é feita após a assinatura de 
um termo de voluntariedade 
junto à OIM.
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Maioria das obras paradas são ligadas a infraestrutura 

O grupo chegou ao destino com garantia de emprego



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 12 anos integrando a região -  De 01 à 30 de Novembro de 2018 / Edição 18816


