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 A cerimônia de posse do novo presidente foi marcada por quebras de protocolo, com um discurso inédito 
da primeira dama, Michelle Bolsonaro, finalizado por um beijo no marido, além de um reforço maior na 
segurança do evento, como forma de prevenir novos atentados. Apesar das circunstâncias, Bolsonaro op-
tou por desfile em carro aberto. Em seu primeiro dia de mandato, ele ainda assinou um decreto fixando 
o valor do salário mínimo e editou a sua primeira Medida Provisória. Política > Pág. 3

Destino nas férias

Saúde > Pág. 12

Petrolândia mostra um turismo de 
belezas naturais e aventuras. Pa-
cata, a cidade tem sido destino de 
muitos viajantes.

Governo garante redução de 
até 7% do valor total e carnês 
para pagamento já podem ser 
consultados no site do DETRAN.

Pais devem ficar em alerta para 
as listas abusivas solicitadas 
pelas escolas. Procon/PE apon-
ta itens que são proibidos. 

Especial faz homenagem a esse 
profissional, trazendo uma his-
tória que atravessa gerações e 
novas perspectivas de mercado.

IPVA 2019 Material Escolar Dia do Fotógrafo

Economia > Pág. 5

Especialistas dão dicas de saúde 
e bem estar para garantir a segu-
rança das crianças no período da 
chamada “férias de verão”.

Verão
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Bolsonaro assume o comando do País, 
com perspectivas de mudanças
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Poderíamos definir politica-
mente, o ano de 2019, como 
histórico, levando-se em con-
sideração as perspectivas de  
mudanças que ele assume,  
diante da posse do novo Presi-
dente da República,  Jair Mes-
sias Bolsonaro.  Digo histórico, 
porque não é simplesmente a 
posse de um novo presidente, 
mas sim,  uma  mudança geral,  
radical e inovadora  do   regi-
me político  implantado pelo 
governo  do (PT) e que vogou 
nos últimos anos. O governo 
busca trabalhar uníssono, vi-
sando atender  às  mudanças 
pleiteadas pelo povo brasileiro.  
Entender e atender os anseios 
do povo é prioridade para reti-
rar o país do marasmo ao qual 
foi submetido.  O Brasil agora 
tem  um novo modelo  de ges-
tão, extensivo  a todos  os mi-
nistérios e áreas afins.  Extir-
par a corrupção arraigada nas 
entranhas políticas do governo 
federal, estadual e municipal, é 
prioridade de todos e respon-
sabilidade do novo ministro 
da justiça para moralização do 
estado brasileiro.   Estamos vi-
venciando um novo Brasil; um 
momento de transição gover-
namental histórica.  Iniciou-se 
a transição de um  modelo po-
lítico de esquerda para  centro 
direita, modelo  não muito co-
mum às novas gerações.   Toda 
essa mudança é respondida 
pelos resultados que come-
çam a aparecer na economia, 
temos como exemplo,  a Bol-
sa de Valores que bateu re-
cordes histórico e fechou em 
alta com índices acima de 91 
mil pontos após a posse do 
presidente eleito, o dólar re-
cuou em quase 2%.  Com es-
sas mudanças e definição de 
diretrizes operacionais, o ca-
pital estrangeiro tende  voltar 
ao mercado. Nós estaremos 
acompanhando de perto essa 
e outras mudanças  para você. 
Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS Dia dos Aposentados

Não ima-
ginava, quan-
do estava ativo 

nos meus 25 
anos no Ban-

co Banorte que aposentar 
doía, pois, a definição des-
sa fase na vida dos idosos 
significa “Ficar nos Apo-
sentos”. E ainda tem um 
gaiato que inventou a de-
nominação Boa Idade. Ora, 
isto foi até os meus sessenta 
e poucos anos. Assim, fui 
um defensor da mudança 
dessa denominação para 
Terceira Idade, até quan-
do li uma célebre frase do 
grande Mestre Ariano Suas-
suna: “Terceira idade é para 
fruta: verde, madura e po-

dre”. Outro grande pensador, 
Miguel Cervantes, nos deixou 
um legado cultural sublime e 
que se enquadra no foco des-
te artigo: “Experiência, a mãe 
universal das ciências”. E 
esta nossa madre domina as 
mentes dos aposentados que 
tiveram oportunidade de ler, 
estudar, memorizar e curtir 
todas as experiências acu-
muladas. Importante tam-
bém é não ser egoísta com 
essa riqueza cultural e que a 
transfiramos para as pesso-
as que nos cercam. Voltando 
aos pensamentos do Zé, este 
que vos escreve, confesso que 
sempre imaginei que traba-
lhando e poupando, inves-
tindo ou simplesmente dei-

xando um bom saldo na conta 
bancária, criaria uma plata-
forma para o êxtase dos anos 
da minha vida. Porém, a reali-
dade nua e crua é bem massa-
crante, pois os ganhos finan-
ceiros vindos desta reclusão 
aos aposentos são ínfimos, 
comparados com os ganhos 
na vida profissional ativa. Daí, 
temos que encontrar outras 
fontes de rendas, trabalhando 
e/ou empreendendo. E faço 
questão de alertar, citando 
um dogma definitivo. “O que 
mata velho é cadeira de ba-
lanço”. Portanto, saia de casa, 
trabalhe ou curta viagens por 
esse mundo de Deus. E existe 
ainda outra “Via-crúcis” para 
os aposentados: os amigos de 

sempre, mesmo que só ape-
nas um pouco mais jovens, 
vão se afastando e aquela 
célebre frase de Confúcio 
torna-se a expressão da ver-
dade - Para conhecermos os 
amigos, é necessário passar 
pelo sucesso e pela desgra-
ça. No sucesso verificamos 
a quantidade e, na desgraça, 
a qualidade. Bem, finalizan-
do, na certeza de que enchi 
a paciência dos meus ca-
ríssimos leitores com tanto 
palavreado filosófico, dese-
jo a todos um FELIZ 2019... 
estendido aos demais anos 
das vossas vidas.
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Juazeiro acaba de receber 
uma unidade da rede varejis-
ta Le Biscuit. O novo empre-
endimento do grupo abriu as 
portas no dia 21 de dezembro, 
ofertando mais de 20 mil itens 
de armarinho, artesanato, 
bebê, bomboniére, brinque-
dos, eletroportáteis, deco-
ração, festa, higiene, beleza, 

O início do ano letivo dos 
alunos da Escola Municipal 
Presidente Vargas, em Sertâ-
nia, será dentro de um ambien-
te mais agradável e confortável. 
O local, que está fase final da 
reforma e ampliação, vai ofere-
cer novas salas de aula, biblio-
teca, atendimento psicológico, 
novos banheiros e uma quadra 

Em Arcoverde, a Secretaria 
de Saúde do Município adqui-
riu duas novas ambulâncias 
para atender ao município. 
Cada veículo devidamente 
equipado custou R$ 81.160,00 
e foram custeados através de 
recursos do Ministério da Saú-
de. As ambulâncias vão atender 
as demandas de emergência da 

A Associação Comercial 
e Empresarial de Arcover-
de (ACA) vai nomear o novo 
presidente da entidade, no 
próximo dia 07 de Feverei-
ro. O empresário Rodrigo 
Henrique de Souza Araújo 
foi escolhido através de uma 
eleição em assembleia, reali-
zada no dia 30 de Novembro, 

moda, lazer, papelaria, tele-
fonia, utilidades do lar, cama, 
mesa e banho, abrigados em 
uma área de mil m². Além de 
fomentar o comércio da cida-
de, o empreendimento gerou 
50 empregos diretos e indi-
retos na região. A Le Biscuit 
Juazeiro está localizada na BR 
407, número 1.896, no Centro.

coberta, além da implantação 
de acessibilidade em todos 
os ambientes, atendendo aos 
portadores de necessidades 
especiais. Ao todo estão sendo 
investidos mais de R$90 mil e 
a previsão é que a volta às aulas 
já seja em um espaço totalmen-
te reformado, garantindo um 
ano letivo melhor.

UPA-DIA, localizada em São 
Cristóvão, e da Policlínica Dr. 
Paulo Rabello, no bairro JK. 
Um evento solene foi realiza-
do para a entrega dos veículos, 
contando com a presença da 
prefeita Madalena Britto, do 
vice-prefeito Wellington Araú-
jo e da secretária de saúde de 
Arcoverde, Andréia Karla.

como representante da nova 
chapa, que conta ainda com 
outros 16 integrantes. O em-
presário vai presidir a insti-
tuição pelos próximos dois 
anos, com o objetivo de atu-
ar no fomento comercial de 
Arcoverde. Hoje, a ACA reú-
ne 225 associados em todo o 
município.

Juazeiro
Le Biscuit abre as portas

Sertânia
Melhorias na educação

Saúde
Novas ambulâncias em Arcoverde

Comércio
Novo Ano para ACA
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Política

Bolsonaro assume a presidência 
e marca um dia histórico

Após 28 anos ocupando o 
cargo de Deputado, Jair Mes-
sias Bolsonaro (PSL) voltou ao 
congresso, no primeiro dia do 
ano, dessa vez para tomar posse 
como Presidente da Repúbli-
ca. Em um momento histórico, 
a solenidade foi marcada por 
ações inesperadas e um discur-
so antipetismo, reforçando as 
bandeiras da campanha. 

Capitão reformado do exér-
cito, aos 63 anos, Bolsonaro está 
ocupando o cargo de 38º presi-
dente da República, tendo sido 
eleito no último dia 28 de outu-
bro com pouco mais de 55% dos 
votos válidos. Em Brasília, cerca 
de 115 mil pessoas, segundo o 
Governo Federal, acompanha-
ram a posse, que contou com um 
reforço na segurança, devido ao 

atentado sofrido ano passado. 
Para surpresa de todos, o desfile 
pela Esplanada dos Ministérios 
foi realizado em carro aberto. 
Outro momento que marcou a 
cerimônia foi o discurso inédi-
to da primeira dama, Michelle 
Bolsonaro, que falou em Libras 
antes mesmo do discurso de 
Bolsonaro, finalizando com um 
beijo no marido, à pedidos do 
público e quebrando protocolo. 
Em seu discurso, Michelle le-
vantou a bandeira em apoio aos 
portadores de necessidades es-
peciais, reafirmando o seu com-
promisso com essas pessoas. Já 
com a faixa presidencial, o Bol-
sonaro prometeu “reestabelecer 
a ordem no país”, completando 
com “Vamos tirar a desconfian-
ça e o peso do governo sobre 

quem trabalha e quem produz. 
Também é urgente acabar com 
a ideologia que defende bandi-
dos e criminaliza policiais”, ten-
do sido aclamado pelos presen-
tes aos gritos de “mito” e “o ca-
pitão voltou”. Ele finalizou o seu 
discurso emocionado e, sobre 
os cargos de ministro, afirmou 
que escolheu pessoas com perfis 
técnicos. Na área interna do Pa-
lácio do Planalto, o Presidente 
recebeu líderes internacionais, 
como Mario Abdo Benítez, do 
Paraguai, Tabaré Vázquez, do 
Uruguai, Evo Morales, da Bolí-
via, Sebastián Piñera, do Chile, 
e Marcelo Rebelo de Sousa, de 
Portugal. O presidente norte-
-americano, Donald Trump, 
publicou um mensagem na rede 
social Twitter parabenizando-

-o por seu discurso de posse. 
“Parabéns ao presidente Jair 
Bolsonaro, que acabou de fazer 
um grande discurso de posse. 
Os Estados Unidos estão com 
você!”, disse.

Em seu primeiro dia como 
Presidente, Bolsonaro assinou 
um decreto fixando o valor do 
salário mínimo em R$ 998, 

Marcado por ações inesperadas, ato solene contou ainda com discurso 
inédito da primeira dama, que falou antes mesmo do Presidente

número abaixo do previsto no 
orçamento da União, de R$ 
1.006. Ele ainda editou sua pri-
meira Medida Provisória, com 
a reformulação dos ministérios 
e suas atribuições, incluindo as 
demarcações das terras indíge-
nas e quilombolas, antes rea-
lizada pela Funai, e agora pelo 
Ministério da Agricultura. 

Ao lado da primeira dama, presidente fez tradicional desfile em carro aberto

Marcelos Camargo Ag Brasil
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Força sertaneja integra a 
Assembleia Legislativa
Reeleito Deputado Estadual, Lucas Ramos conquistou mais de 60 mil votos 
com uma visão diferenciada para o Sertão

Muito se fala sobre a 
força que o sertanejo tem 
quando o assunto é políti-
ca e, por isso, reeleito para 
o segundo mandato como 
Deputado Estadual, Lucas 
Ramos tem consolidado a 
sua posição como uma das 
maiores lideranças socia-
listas na região, que nessa 
última eleição conquistou 
62.968 votos, ampliando a 
base de seu eleitorado para 
todo o Estado. “Queremos 
promover melhor qualida-
de de vida, estimulando o 
desenvolvimento regional. 
A partir de 2019, teremos 
um mandato de muito mais 
trabalho, promovendo o 
fortalecimento da agricul-
tura familiar, ampliando as 
vagas para alunos de esco-
las integrais e de referên-
cia, facilitando o acesso de 
estudantes aos cursos supe-

riores, além de garantir me-
lhor assistência aos que ne-
cessitam da saúde pública”, 
promete o Deputado.

Em seu primeiro man-
dato, Lucas Ramos dedicou 
atenção especial às ações 
que buscavam ampliar o 
acesso à água, educação, ci-
dadania, justiça e segurança 
pública. “Em 2014, o Estado 
passou por uma crise muito 
grande da segurança, mas 
hoje o cenário está mudan-
do”, explica. Ramos ainda 
foi responsável pela insta-
lação de 30 sistemas sim-
plificados de abastecimento 
de água, que contou com um 
investimento total de R$ 15 
milhões, além da constru-
ção de duas escolas técnicas 
estaduais e duas escolas de 
referência, no Sertão. Ain-
da no primeiro mandato, o 
Deputado Estadual ajudou 

a implantar o 2º Batalhão 
Integrado Especializado 
(BIEsp) em Petrolina, dan-
do um reforço, inclusive às 
cidades vizinhas.

Hoje, as especulações 
acontecem em torno de uma 
possível candidatura à pre-
feitura de Petrolina. “Tenho 
vontade de disputar a pre-
feitura, mas ainda não tenho 
nada definido. Tenho plena 
convicção da capacidade e 
queremos formar uma ges-
tão voltada para família”, 
afirma o deputado, que es-
pera em 2019 buscar reunir 
condições para viabilizar 
sua candidatura, mas sem 
deixar de lado as atividades 
parlamentares.

Durante o seu período 
no legislativo, Lucas Ramos 
sancionou 23 leis, tendo sido 
autor de 170 requerimentos. 
Foi ainda vice-líder da ban-

cada governista e presidente 
da Comissão de Administra-
ção Pública e participou de 
quatro frentes parlamenta-
res, alcançando maior desta-
que na presidência da Frente 
Parlamentar em Defesa da 
Chesf, primeiro colegiado 
instalado no Brasil para dis-
cutir o processo de privati-
zação e defender a manu-
tenção das políticas de usos 
múltiplos das águas do Rio 

Bosco Lacerda

Política

Em seu segundo mandato, Lucas Ramos representa a força do Sertão

São Francisco. Questionado 
sobre o futuro de Pernambu-
co durante a gestão do pre-
sidente eleito Jair Bolsona-
ro, Lucas Ramos espera por 
melhorias quanto aos inves-
timentos para todo o Esta-
do. “Pernambuco já perdeu 
muito durante o Governo 
Temer, então esperamos que 
o Governador consiga trazer 
mais recursos, previstos na 
constituição”, finaliza.
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Economia

IPVA sofre redução de preço de 
3.18% este ano de 2019

IPVA

Sertão implementa curso de 
Mandarim para interessados

A previsão é  fechar o ano com um total arrecadado de R$1,22 bilhão, 
com parcelas a serem pagas a partir de fevereiro

Além dos tradicionais gastos 
de fim de ano com as festividades 
natalinas, o início do  ano traz as 
já conhecidas despesas obrigató-
rias, entre elas o Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA). Esse ano, de  
acordo com a tabela divulgada 
pela Secretaria da Fazenda de 
Pernambuco, os pagamentos 
têm início já no mês de fevereiro, 
com parcelas divididas até abril 
para àqueles que optarem pelo 
parcelamento do imposto.

Os contribuintes que opta-
rem pelo pagamento em cota 
única, que deve ser realizada 
em fevereiro, terão um desconto 
de 7%. As datas de vencimento 
variam de acordo com o núme-
ro final da placa dos veículos. 
"Mesmo em um cenário eco-
nômico ainda bastante adver-
so, nós conseguimos oferecer a 
oportunidade para que as pesso-
as quitem o IPVA com um bom 
abatimento, além da chance do 
parcelamento. São medidas que 
auxiliam tanto a programação 
financeira da população, quan-
to o fluxo de caixa do Estado. É 
importante frisar que metade do 
valor arrecadado com o tribu-
to é destinada aos municípios", 
afirma o secretário da Fazenda, 
Marcelo Barros. De acordo com 
ele, não há rubrica determinan-
do que estas verbas sejam utili-

zadas para fins específicos, mas 
há prioridade para pastas como 
educação, saúde e segurança pú-
blica. O ano de 2018 fechou em 
R$1,17 bilhão arrecadado, para 
2019, espera-se um incremento 
de 4%, alcançando a marca de 
R$1,22 bilhão de valor arrecada-
do. Esse acréscimo foi projetado 
com base em veículos novos a 
serem matriculados esse ano, 
além da recuperação de débi-
tos. Ainda assim, o Governo 
de Pernambuco informou uma 
redução média de 3,18% no 
valor do IPVA, em relação ao 

ano anterior. Esse percentual 
foi calculado conforme a varia-
ção de preços de mercado esti-
pulada pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Aplicáveis (FIPE), 
onde, no caso dos automóveis 
foi registrada uma depreciação  
de 3,11%, enquanto caminhões 
tiveram 4,57% de depreciação. 
Os carnês de pagamento já po-
dem ser consultados através do 
site do DETRAN (www.detran.
pe.gov.br) e, a partir do dia 20 
de janeiro, começarão a ser 
enviados aos endereços dos 
proprietários.

Em um primeiro mo-
mento, o Mandarim parece 
um idioma impossível de ser 
aprendido. Mas a língua é fa-
lada por mais de um bilhão de 
pessoas e já é uma das mais 
ensinadas no mundo, fato que 
tem levado muitas pessoas 
às salas de aula. No Sertão e 
Agreste de Pernambuco, o 
professor Severino Antônio 
dos Santos está levando, com 
exclusividade, aulas particu-
lares para os que têm interesse 
em aprender o mandarim. “A 
importância do curso é muito 
ampla, pois além de preparar 
os alunos com um novo idio-
ma, proporciona também um 
leque variado de informações 
sobre a China, que avança a 
passos gigantes em direção ao 
domínio da economia global”, 
explica o professor.

Formado em Contabili-
dade, com pós graduação em 
contabilidade e Controlado-
ria, Severino atua como audi-
tor fiscal do Tribunal de Con-
tas do Estado de Pernambuco 
e ministra aulas de mandarim 
desde 2016, quando conta-
va com uma turma composta 
por 37 alunos, na Fafica, em 
Caruaru. “Tudo começou de-
vido a minha curiosidade com 
a escrita chinesa, os ideogra-
mas. Então estudar chinês 

começou como um hobby, 
mas nos últimos anos findou 
se transformando em uma ati-
vidade pedagógica”, relembra 
o professor, que estudou chi-
nês no Curso Ninhao, de São 
Paulo, e também no Instituto 
Confúcio, no Recife. Foi ainda 
aluno das professoras Chen 
Xiaofen e Yuan Aiping, do Rio 
de Janeiro. Para o curso no 
Sertão, ele acredita em uma 
demanda positiva pela bus-
ca do curso. “Não há concor-
rência na região. Iniciei esse 
projeto no período das férias 
escolares, então ainda não há 
uma busca muito grande, mas 
creio que assim que o ano le-
tivo começar, essa busca será 
retomada”, prevê. Quanto ao 
público que pretende rece-
ber, ele explica que é bem va-
riado. “De um lado tem o pes-
soal mais jovem, geralmente 
universitários em busca de 
um diferencial no currículo. 
De outro lado são pessoas de 
mais idade, que buscam uma 
oportunidade de negócios 
ou fazer turismo”, completa 
Severino. As aulas, que são 
particulares, serão ministra-
das no Trade Center Caruaru, 
cujo início se dará em feve-
reiro. Os interessados devem 
entrar em contato através do 
(81) 99841-4555.

Pagamento à vista - Governo garante descoto de 7% para quem optar pela cota única Pioneiro, Severino leva o curso de mandarim ao sertão 

Reprodução Da Internet

Arquivo Pessoal
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SEmiárido

No período entre os 
últimos dias 9 de julho e 
14 de novembro, a Esca-
la Brasil Transparente – 
Avaliação 360°, metodolo-
gia adotada para avaliar a 
transparência pública dos 
municípios, de acordo com 
a Controladoria Geral da 
União (CGU), realizou a 
verificação da transparên-
cia de diversas capitais e 
municípios com mais de 50 
mil habitantes, tendo como 
base as estimativas do Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
O ranking contou com a 
liderança de Pernambuco, 
que obteve nota 9.4, segui-
do pelo Rio Grande do Sul 
(9.29) e Brasília (9.15). O 

ColunaJurídica

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

Do condomínio em 
Multipropriedade

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. 

No finalzinho de dezembro de 2018 houve uma impor-
tante alteração no Direito Imobiliário nacional, ao ser inte-
grado ao ordenamento jurídico o denominado Condomínio 
em Multipropriedade, adequando o instituto brasileiro da 
propriedade aos tempos modernos. Apesar desse conceito 
somente agora ter chegado ao Brasil, a utilização do time 
sharing (divisão do tempo) não é recente no mundo, já que 
utilizada precipuamente na cultura estadunidense desde a 
década de 1960, onde foi criada.

No Condomínio em Multipropriedade os proprietários 
são titulares de uma fração de tempo do imóvel, de no mí-
nimo 07 (sete) dias por ano, consecutivos ou não, para uti-
lização de forma alternada entre os demais condôminos, 
respeitada a isonomia entre todos os proprietários.

O imóvel é indivisível e o condomínio não pode ser ex-
tinto, nem mesmo por ação de divisão. Deverá ser elabo-
rada uma Convenção Condominial, registrada no Cartório 
de Imóveis, constando a fração de tempo de cada um dos 
condôminos sobre o bem e o regramento geral de sua utili-
zação, sobretudo no que toca às instalações, equipamentos 
e mobiliário do imóvel, bem como os custos de sua manu-
tenção e multas a ser aplicadas aos condôminos descumpri-
dores de suas obrigações. 

A respectiva fração de tempo de cada proprietário po-
derá ser locada, emprestada e até mesmo vendida, neste 
último caso comunicando-se ao administrador do Condo-
mínio, inexistindo direito de preferência em favor dos de-
mais condôminos, exceto se previamente assim estipulado 
na Convenção de Condomínio. 

O Condomínio em Multipropiedade será gerido por um 
administrador, indicado na Convenção Condominial ou es-
colhido entre os demais condôminos em assembleia geral, 
que serão realizadas como acontece nos condomínios edilí-
cios em geral, cujo voto será proporcional à fração de tem-
po no imóvel do proprietário.

Os condomínios edilícios poderão adotar o regime da 
multipropriedade nas suas partes individuais desde que 
haja previsão na Convenção ou deliberação da maioria 
absoluta dos condôminos, caso este em que deverá haver 
necessariamente a contratação de um administrador pro-
fissional. 

Coluna Jurídica
Tecnologia do reuso de água visa 
redução do desperdício no Sertão

Pernambuco rankeia escala de transparência

Alternativa está sendo desenvolvida pelo IF Sertão, que já implantou unidade 
demonstrativa em Petrolina

Acabar com o desperdício 
da água utilizada nas ativida-
des domésticas, a chamada 
“água cinza”, pode ser a solu-
ção para pequenos produto-
res rurais. Em Petrolina, um 
projeto de extensão desen-
volvido no campus Petrolina 
zona Rural, do IF Sertão-PE, 
propõe como alternativa,  o 
reuso das centenas de litros 
da água que é desperdiçada,   
seja usada para lavagem de  
pratos, roupas, tomar banho 
ou simplesmente escovar os 
dentes.

A propriedade rural de seu 
Humberto Rodrigues, peque-
no produtor do Assentamento 
Terras da Liberdade recebeu 
uma unidade demonstrativa 
do projeto, por meio da insta-
lação de uma caixa de gordura 
desenvolvida artesanalmente. 
De acordo com o professor 
do IF Sertão, Sebastião Cos-
ta, a ideia é reaproveitar toda 
a água cinza, através de um 
processo simples de filtra-
gem. De baixo custo, a caixa 

de gordura é dividida em duas 
partes, onde de um lado rece-
be a água que seria descarta-
da, passando para o outro lado 
e deixando resíduos de sabão, 
óleo de cozinha e restos de co-
mida. “Depois disso, basta re-
tirar a água e usar para a agri-
cultura”, completa o professor. 

A proposta animou o produtor 
Humberto Rodrigues, que, 
com a proposta, espera bons 
resultados. “Espero que a gen-
te tenha uma economia muito 
grande, porque é muita água 
que é desperdiçada e agora te-
remos destino certo para essa 
água”, comemora. 

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

sistema contou com uma 
mudança para contemplar 
não apenas a transparên-
cia passiva, mas também 
a transparência ativa (pu-
blicação de informações na 
internet).

No Sertão do Estado, 
cinco municípios passa-
ram pela avaliação, trazen-
do destaque para a região 
através de Araripina e Pe-
trolina, que obtiveram as 
notas 7.33 e 6.12, respec-
tivamente. Deixando para 
trás Serra Talhada (5.01), 
Salgueiro (4.82) e Ouricuri 
(1.45). Segundo a Controla-
dora Geral do município de 
Petrolina, Larissa Soeiro, a 
Prefeitura tem seguido to-
das as recomendações dos 

órgãos competentes para 
dar ao cidadão as ferra-
mentas para acompanhar 
a gestão pública. “Essa co-
locação no ranking (12º 
lugar entre os municípios 
de Pernambuco) é apenas 
o resultado de que estamos 
no caminho certo. Moder-
nizando as ferramentas de 
acesso às informações pú-
blicas e assegurando que o 
petrolinense acompanhe, 
de perto, o desenvolvimen-
to do seu município”, afir-
ma.Na avaliação feita foi 
levada em conta, por exem-
plo, a implantação do novo 
Portal da Transparência, 
que, por ser mais acessível 
e didático, estimula a parti-
cipação da sociedade.
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Projeto reutiliza água cinza que seria desperdiçada
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Mais uma esperança para 
quem enfrenta o câncer

Ampliação de 
atendimento à saúde

Em Caruaru, Centro de Oncologia foi inaugurado benefi-
ciando mais de 50 municípios

Moradores de 53 muni-
cípios do Agreste Pernam-
bucano ganharam um novo 
reforço na saúde, o Hospital 
Mestre Vitalino, em Carua-
ru, inaugurou, na primeira 
metade de dezembro, um 
Centro de Oncologia, res-
ponsável por realizar aten-
dimentos ambulatoriais e 
quimioterapia.

O serviço é de grande 
importância para a região, 
visto que a maior parte be-
neficiada pelo equipamento 
precisaria de encaminha-
mento ao Recife para reali-
zar o tratamento. “Quando 
nós falamos do paciente 
acometido por um câncer 

no interior de Pernambuco, 
estamos geralmente falan-
do de alguém que sempre 
viveu na mesma comunida-
de, ou até mesmo na zona 
rural, e que de repente pre-
cisava ser encaminhado ao 
recife para o tratamento, 
ficando longe do seu lugar 
e da sua família, e isso pre-
judica muito. A chegada da 
Unidade traz esperança aos 
pacientes desta região e a 
certeza de um atendimen-
to de qualidade bem mais 
próximo de casa”, destaca 
Guacyra Pires, Coordena-
dora responsável pelo Cen-
tro de Oncologia.

Ao todo, são 30 leitos, 
sendo 28 poltronas e duas 
camas, atendendo pacien-

tes que compõem a 2ª Ma-
crorregião de Saúde. Os 
pacientes com diagnóstico 
fechado de câncer são regu-
lados pelas secretarias mu-

SaúdE
Assessoria HMV

Unidade vai oferecer mais comodidade aos pacientes do interior de PE

nicipais para que possam 
realizar o tratamento. Para 
a implantação do Centro fo-
ram investidos cerca de R$ 
1,4 milhão.

Em Petrolina, uma boa no-
tícia para a saúde: com mais de 
4.500 famílias, o Jardim Pe-
trópolis foi a 10ª comunidade a 
ganhar um posto de saúde, em 
2018. A abertura aconteceu no 
final de dezembro, oferecendo 
mais conforto para a população 
do entorno. “Enquanto alguns 
fecharam muitas unidades, nós 
estamos abrindo 10 só em 2018. 
Essa era uma das maiores de-
mandas e nos comprometemos 
em levar o médico, o dentista, o 
enfermeiro para perto das pes-
soas. Esse modelo com a saúde 
descentralizada e mais humana 
é a que mais traz resultados", res-
saltou o prefeito Miguel Coelho. 
O serviço vai funcionar de segun-
da a sexta, das 7h às 17h, amplian-
do a capacidade de prestação de 
serviços de saúde na região, que 
passa a contar com mais profis-
sionais atuando em áreas como 
vacinação, curativos, consultas e 
assistência farmacêutica.
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Reunimos especialistas para falar sobre os cuidados com as crianças 
nesse período de férias

Geralmente esses são ali-
mentos processados, com 
alto teor de aditivos, co-
rantes e conservantes”, 
explica a nutricionista do 
Hospital Regional Ruy de 
Barros Correia, em Ar-
coverde, Rosana Guedes, 
que ainda alerta sobre o 
acondicionamento correto 
dos alimentos transporta-
dos, principalmente para 
áreas de praia e piscina. 
“É importante manter as 
propriedades nutricionais 
e segurança alimentar 
para as crianças”, comple-
ta. A nutricionista ainda 
destaca a importância da 
ingestão de bastante lí-
quido, principalmente os 
mais naturais, como água 
de coco, suco de frutas e 

água, lembrando que, ao 
brincar, as crianças acabam 
esquecendo de beber água. 
Ela também pede que seja 
evitado alimentação rica 
em sal e açúcar refinado, 
dando preferência aos in-
gredientes mais saudáveis, 
como sal marinho, açúcar 
orgânico, demerara ou mas-
cavo. “Esse tipo de atitude 
iniciado na infância, reflete 
ema adultos mais saudáveis. 
E, claro, ter seu filho feliz e 
saudável é um verdadeiro 
conforto”, finaliza Rosana.

Os cuidados com a saú-
de não param por aí, a alta 
exposição ao sol pode cau-
sar danos irreversíveis para 
a pele da criança, por isso, 
a utilização de protetor so-
lar com fator adequado 

para cada tipo de pele é in-
dispensável, com exceção 
das crianças menores de 
seis meses, que, de acordo 
com especialistas, não po-
dem utilizar o produto. De 
acordo com o médico der-
matologista da Unidade de 
Atendimento Especializado 
(UPAE) de Serra Talhada, 
Dr. Pedro Inácio, as conse-
quências já podem aparecer 
imediatamente. “Resseca-
mento, insolação e até quei-
maduras podem acontecer. 
Além disso, tardiamente 
ocorre o fotoenvelhecimen-
to precoce da pele, manchas, 
chegando até aos câncer de 
pele, que devem ser acom-
panhados por um especia-
lista. Para evitar esses danos 
pode-se fazer uso de hidra-
tantes, ingestão de bastantes 
líquido, como água e suco 
naturais além, claro, do uso 
de protetor solar. Outra dica 
ainda é a utilização de roupas 

com proteção UV”, explica o 
dermatologista. Para ele, o 
tempo de exposição não deve 
passar de 30 minutos, sendo 
os melhores horários antes 
das 8h e depois das 16h. Dr. 
Pedro ainda lembra as doen-
ças de pele que acontecem em 
espaços de grande aglomera-
ção. “O melhor método para 
se prevenir é não frequen-
tando esses lugares, assim 
como evitar sentar e lugares 
inadequados e passar no chu-
veiro logo após o banho de 
piscina”, finaliza. Nesse perí-
odo, os acidentes domésticos 
também aumentam. “Quanto 
menor a criança, maior o ris-
co que ela leve brinquedos e 
objetos à boca. Outro risco 
acentuado é a ingestão de 
remédios e materiais de lim-
peza, além de quedas e quei-
maduras”, afirma a psicope-
dagoga Rita Simone Amado, 
que é especialista em Educa-
ção Infantil.

8

SaúdE

O mês de janeiro é con-
siderado o período das 
“Férias de Verão”, onde a 
rotina das crianças muda, 
desde a alimentação ao 
tempo livre de exposição 
ao sol. E, mesmo que a ro-
tina não inclua praia ou 
piscina, a atenção dos pais 
deve ser redobrada. Para 
auxiliar na prevenção de 
possíveis contratempos, 
reunimos alguns especia-
listas a fim de garantir a 
diversão da criança, com 
total segurança.

“Férias é um momen-
to de grande atenção com 
as crianças, também no 
que diz respeito à alimen-
tação. Por isso, é impor-
tante nunca optar pela 
facilidade e praticidade. 

Cuidados com a pele garantem uma diversão com segurança A super exposição ao sol está entre os alertas para esse período de férias 
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Férias de verão mais saudável
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Para responder algumas dú-
vidas que surgem nesse período 
de férias, fizemos uma entrevista 
com a psicopedagoga.

Jornal do Sertão: Como 
fazer para evitar esses aci-
dentes.

Rita Amado: Toda criança 
necessita de supervisão, então, 
alguns cuidados são essenciais, 
como, por exemplo, brinquedos 
devem ter selos de segurança e 
devem ser oferecidos de acordo 
com a faixa de idade; Remédios 
e material de limpeza devem ficar 
em armários altos, totalmente 
fora do alcance da criança, por 
serem coloridos atraem pelo vi-
sual, são causadores de intoxi-
cações que podem matar; Ferro 
de passar e fogão, são poderosos 
vilões dentro de casa, grades de 
isolamento da cozinha e área 
de serviço devem ser utilizadas, 
bem como perto de escadas pois 

ça ficar quieta, pois ela só para 
diante de uma TV, Tablet ou de 
um Celular. Oferecer alternativas 
interessantes como ir a um par-
quinho, andar de bicicleta, patins, 
patinete, etc. Além de ser ativida-
de motora é muito divertido para 
as crianças, não devemos esque-
cer-nos dos equipamentos de 
segurança (joelheiras, capacete 
e cotoveleiras). Outra opção são 
os jogos de trilha, xadrez, dama, 
entre outros, que promovem a 
interação, desenvolvem o su-
porte à frustração, pois apren-
dem a ganhar e a perder, além 
de desenvolver o raciocínio lógi-
co. Fazer brinquedos de sucata 
e fazer arte também, são ativi-
dades interessante e que distra-
em. Quem tiver a oportunida-

de, pode também participar de 
colônias de férias, ir a museus, 
cinema, passear em praças, ir à 
praia, fazem das férias momen-
tos inesquecíveis. E fica a dica: 
visitas em livrarias e boas leitu-
ras também oferecem um pra-
zeroso momento de lazer.

JS: Falando em eletrôni-
cos, é necessário restrições 
quanto ao uso dos apare-
lhos durante as férias?

RA: Sim, todo jogo tem suas 
regras, e o uso de eletrônico 
deve ser restrito de acordo com 
a faixa de idade, crianças com 
menos de 5 anos não devem ter 
acesso que excedam 2 horas por 
dia. Quanto às maiores, a nego-
ciação com os pais é necessária.

JS: Janeiro é considerado o 
período das férias de verão, com 
praias e clubes sempre cheios. 
Como evitar acidentes, como 
afogamentos e, principalmente, 
perda das crianças nesses luga-
res?

RA: Piscinas e praia devem 
ter uma supervisão, pois esse 
é o segundo causador de mor-
te em crianças. Elas podem 
morrer afogadas em baldes e 
até bacia sanitária. Crianças 
antes mesmo de frequenta-
rem praias e piscinas, devem 
ser desencorajadas a entrar 
na água sem a presença de 
um adulto, por mais que fa-
çam aula de natação. Boias 
dão uma falsa sensação de 
segurança, pois apenas o co-

SaúdE

as quedas são muito frequen-
tes, pois a instabilidade motora, 
por si só, já ocasiona um corpo 
em desequilíbrio, piso molhado 
e sem antiderrapante e tapetes 
em lugares inadequados e sem 
fixação se tornam um perigo; Ja-
nelas sem tela de proteção é algo 
que não deve ser admitido dentro 
de uma casa ou apartamento em 
que habitam crianças.

JS: Em casas com mais 
de uma criança, a gente sabe 
que as brigas entre irmãos 
também aumentam. O que 
fazer para evitar?

RA: Gosto de dizer que bri-
gas entre irmãos é um movimen-
to natural, é “bíblico”, duas ou 
mais crianças sempre querem o 
mesmo objeto, disputam tam-
bém a atenção dos adultos e lu-
tam por ter um lugar de destaque 
principalmente em casa. Os pais 
podem e devem incentivá-los a 
brincar juntos, a respeitarem o 
espaço do outro e a não caírem 
nas provocações que possam sur-
gir de qualquer um deles. Cabe 
aos pais, ter cuidados para não 
reforçar as atitudes negativas, 
dando sempre razão para um de-
les, e nem ficar colocando o filho 
mais novo como o coitadinho, 
por ser menor.

JS: Como melhor apro-
veitar o período de férias 
para o lazer, em meio a tan-
tos eletrônicos?

RA: Esse é um esforço que 
tem que ser feito pela família in-
teira, pois é muito mais cômodo 
para os pais fazerem uma crian-

lete salva-vidas é realmente 
seguro. É interessante que se 
você for a um lugar com gran-
de movimentação, a criança 
deve carregar uma pulseira de 
identificação, ou até mesmo 
um cartãozinho no bolso do 
short com informações essen-
ciais. Quando uma criança se 
perde procure mantê-la calma 
e vir se ela consegue oferecer 
algum dado, como nome dela, 
dos pais, com quem estava. 
Caso esteja em shoppings ou 
locais com serviços de auto-
falante comunicar imediata-
mente o sistema de segurança. 
Caso esteja na praia, pode ser 
colocada no ombro e tentar 
chamar atenção para que seja 
visualizada, caso não resolva 
procurar a Guarda Municipal 
ou a própria Polícia do local.

JS: É verdade que as crian-
ças tendem a ficar mais agita-
das nas férias? Por 

que isso acontece e como 
lidar com essa situação?

RA: Crianças têm muita 
energia. Elas costumam ficar 
mais agitadas por permanece-
rem mais tempo ociosas. Uma 
criança ocupada com alguma 
coisa, principalmente do in-
teresse dela, ficará tranquila. 
Proporcionar momentos de 
lazer e distração são fórmu-
las poderosas. Os pais podem 
consultar alguns sites que ofe-
recem dicas para quem quer 
fazer algo diferente nas férias.

A psicopedagoga, Rita Amado, faz 
alertas sobre o período de férias
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SESC realiza o Brincando nas 
Férias durante o mês de janeiro

Reconhecimento à "Amigos do Bem"

Atividades acontecem nas duas últimas semanas de janeiro, em diversas 
unidades do Estado

Reunindo crianças e ado-
lescentes de 4 a 15 anos, o 
Brincando nas Férias, colô-
nia de férias realizada pelo 
SESC em Pernambuco, vai 
trabalhar a influência que a 
música tem na forma como as 
pessoas se expressam. O tema 
“Música para os meus ouvi-
dos” será trabalhado como fio 
condutor, utilizando ritmos 
como o forró, rock e frevo, no 
intuito de estimular a imagi-
nação, promover o aprendi-
zado e aprimorar a percepção 
musical. “Serão realizados 
desafios oficinas e brincadei-
ras voltadas para a temática. 
Além disso, abordaremos um 
pouco de historicidade e de 
representação cultural, onde 
será possível discutir sobre os 
estilos musicais e quais deles 
mais nos representam”, explica 
a coordenadora regional de re-
creação do SESC Pernambuco, 
Jeane Karla Albuquerque. As 
atividades acontecerão durante 
todo o mês de janeiro. No Ser-
tão do estado, em Arcoverde, a 

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Há 25 anos, a empresária 
paulista Alcione Albanesi deu 
início a um projeto social, que 
hoje beneficia cerca de 60 mil 
sertanejos por mês. A ONG Ami-
gos do Bem teve início no muni-
cípio de Buíque, com um grupo 
que reunia 20 pessoas. Hoje, a 
ONG, uma das maiores do país, 
conta com 9 mil voluntários 
paulistas, que todos os meses 
fazem arrecadações para serem 
doadas no sertão de Pernam-
buco e Paraíba. Como forma de 
reconhecimento desse trabalho 
humanitário, a Deputada Laura 
Gomes concedeu à empresária o 
título de Cidadã Pernambucana, 
em um ato solene na Assembleia 
Legislativa (Alepe). “Para mim, 
é motivo de muito orgulho dar 
este título de Cidadã. Por tudo 
que ela já fez, ainda é muito pou-

co. Quem pensa o povo e ajuda 
os mais carentes cabe no modelo 
de Cidadã de Pernambuco. Ao 
seu modo, ela luta por justiça so-
cial”, declarou a Deputada. Para 
Alcione, restou o sentimento de 
gratidão e a vontade de continu-
ar fazendo sempre mais. “Se eu 
já tinha grande responsabili-
dade de fazer muito por Per-
nambuco, pelas pessoas do 
Sertão, que vivem sem água 
e sem comida, por crianças 
sem acesso à escola, hoje, 
então, como Cidadã Pernam-
bucana, a minha responsabi-
lidade aumenta muito mais”, 
afirmou a presidente da ONG 
Amigos do Bem. O título foi 
entregue a Alcione Albanesi 
na noite do dia 17 de dezem-
bro, em uma solenidade rea-
lizada na Alepe.

colônia de férias vai acontecer 
entre os dias 14 e 18 de janei-
ro, sempre das 10h às 18h, na 
área de lazer da Unidade, para 
crianças dos 5 aos 12 anos. As 
inscrições devem ser realiza-
das no Ponto de Atendimento 
do SESC, na Avenida Capitão 
Arlindo Pacheco Albuquerque, 
364, no Centro de Arcoverde. A 
taxa de inscrição custa R$160, 
para o público geral, ou R$80, 

para os dependentes dos traba-
lhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo. A colônia 
também se realizará na Região 
Metropolitana do Recife nos 
bairros de Casa Amarela e Pie-
dade e também em municípios 
de  interior do estado como: 
São Lourenço, Araripina, Belo 
Jardim, Bodocó, Buíque, Caru-
aru, Garanhuns, Surubim, Pes-
queira e Triunfo).

cultura
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Empresária recebeu o título das mãos da Deputada Laura Gomes 

Divulgação Alepe

Projeto estimula a imaginação e promove a percepção musical 

CARTÓRIO LUIZ CORREIA
Luiz Geraldo Correia da Silva - Tabelião Público
Paulo Cezar Bezerra dos Santos - 1º Substituto     

                   Email:  cartorioimoveissalgueiro1_luiz@hotmail.com  ou cartoriopc@bol.com.br
Rua José Vitorino de Barros, 321 – Fone/Fax  - 3871 - 1808

 S A L G U E I R O   -   P E R N A M B U C O

        EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
PAULO CEZAR BEZERRA DOS SANTOS, 1º Oficial Substituto do Registro de Imóveis da 
Comarca de Salgueiro-PE., nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, e Provimento nºs 
14/2016 da CGJ/PE e 65/2017 do CNJ., foi protocolado no Cartório de Registro de Imóveis de 
Salgueiro-PE., sob o nº19.192, em 27/12/2018, o requerimento de Ata Notarial, no qual MÁRCIA 
GONDIM DA SILVA LEITE, brasileira, nascida em 07/09/1961, natural de Verdejante/PE., 
filha de José Cícero da Silva e Tereza Gondim da Silva, separada de fato, servidora pública, 
inscrita no CPF/MF sob o n°356.093.384-68, portador do RG n° 2.649.416-SDS-PE., residente 
na Rua Inácio de Sá, n° 379, Santo Antônio Salgueiro-PE., CEP: 56.000-000, Solicitou o 
reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião Extraordinária, nos termos 
do art. 1.238, caput, do Código Civil, do imóvel urbano constante de um imóvel residencial, 
localizado na Rua Inácio de Sá, nº379, Santo Antônio, nesta cidade de Salgueiro-PE, com a 
área total de 137,06 m², (cento e trinta e sete metros e seis centímetros quadrados). Tudo 
conforme projeto de levantamento cadastral e memorial descritivo, elaborados pelo Arquiteto 
Clésio José Cordeiro da Silva, inscrito no CAU nº. A57497-0, sob Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT nº. 0000005132938. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente 
interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos, em relação ao pedido, 
apresentando impugnação escrita perante o Oficial 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 pela requerente, 
sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a 
Lei. Salgueiro, 27 de dezembro de 2018. Paulo Cezar Bezerra dos Santos), 1º Oficial Substituto.
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A grande produtora 
da Cereja Produções, 
Anna Kelly Meireles 
com os atores da peça 
'Desesperados', Deco 
Locatelli, Marcus Ma-
jella e Marcelo Souza 
'Suzy Brasil' no Teatro 
Dona Amélia, no Sesc 
Petrolina/PE.

Os comunicadores 
Waldiney Passos, 
leia-se Emissora Ru-
ral, e blogueiro Car-
los Britto, ladeando o 
famoso Padre Antô-
nio Maria em recente 
visita ao Vale do São 
Francisco. 

A empresária Emiliane Gonçalves, empresário Rogério 
Gonçalves, leia-se 'Velvet Coquetelaria', empresárias 
Lúcia Gomes, Yasmin Gomes, presidente do Crelps 
Neide Alves, empresária Bruna Gomes, e a empresária 
Neuma Alencar no Natal Beneficente da Maison em 
Petrolina/PE.

Os sanfoneiros Edglei Miguel, Mahatma Costa com os 
produtores Celso de Carvalho e Targino Gondim na 5ª 
Festival Internacional da Sanfona em Juazeiro/BA.

 A empresária Mariana Reis Valgueiro, leia-se Morenita Store, 
com seu esposo Patrício Valgueiro e filha Marina, na celebra-
ção de 1 ano de sua loja no shopping da cidade.

Janko Moura
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 Desejar toda felicidade do mundo para o casal Fá-
bio Galdino, filho de Eloi e Lourdinha Galdino, e 
Flayse Siqueira, filha de Nelma Siqueira e José Se-
verino, que se casaram recentemente na belíssima 
chácara Petromudas, zona rural de Petrolina/PE.

Um marco significativo para a saúde do Vale do São 
Francisco, a inauguração do Hospital da Unimed em 
Petrolina/PE, na foto toda diretoria de ambos os Esta-
dos de Pernambuco e Bahia. Parabéns o diretor presi-
dente Drº Francisco Otaviano e a todos os envolvidos!

Habib Musser Janko Moura
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Tikinha Albuquerque
Diretora Executiva

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

Pais devem ficar em alerta para listas 
abusivas de materiais escolares
Em lista divulgada pelo Procon/PE, 49 itens foram proibidos de serem solici-
tados, além de outras ressalvas quanto aos pedidos

Todos os anos, o início 
do ano letivo pode se tornar 
verdadeiro pesadelo para 
os pais de alunos, princi-
palmente no que se refere 
a lista de material escolar. 
De olho nas irregularida-
des praticadas por algumas 
instituições de ensino, o 
Procon/PE divulgou uma 
relação de itens que podem 
e não pode ser cobrados na 
lista, destacando ainda que 
os pedidos feitos pelas ins-
tituições devem ser restritos 
apenas de uso pedagógico 
do aluno, não transferindo 

custos de sua responsabi-
lidade aos pais, que muitas 
vezes pela falta de informa-
ção, ficam à mercê desses 
estabelecimentos. “Regra 
geral, são terminantemente 
proibido a exigência de ma-
terial de higiene, limpeza e 
de uso coletivo, como car-
tucho de impressora, resma 
de papel, caneta piloto, copo 
descartável, entre outros”, 
afirma o Gerente de Fisca-
lização do Procon/PE, Ro-
berto Campos. Ao todo são 
49 itens proibidos, além do 
impedimento da determina-

ção de marcas dos produtos 
solicitados, a exemplo das 
agendas escolares persona-
lizadas das instituições de 
ensino, ou até mesmo a exi-
gência de pagamento de ta-
xas que tenham por objetivo 
a compra de materiais de uso 
coletivo. “Os pais que se de-
pararem com lista que esteja 
contrário aos itens que elen-
camos, devem denunciar ao 
Procon, a fim de que o esta-
belecimento seja notificado 
a adequar a lista, sob a pena 
de ser imposta uma multa”, 
finaliza Roberto Campos.

Materiais proibidos, em razão do uso ser coletivo:

Materiais permitidos, desde que obedecidos os limites quantitativos indicados:

1. Papel higiênico;
2. Detergente;
3. Sabonete;
4. Material de limpeza em 
geral;
5. Pasta de dentes;
6. Shampoo;
7. Pincel atômico;
8. Giz branco ou colorido;
9. Grampeador e grampos;
10. Fitas adesivas;
11. Álcool (líquido ou em gel);
12. Medicamentos;
13. Cartucho para impressoras;
14. Produtos de construção civil;
15. Flanelas;
16. Marcador para retroprojetor;
17. Copos, pratos e talheres 

descartáveis;
18. Bolas de sopro;
19. Esponja para pratos;
20. Palito de dentes;
21. Elastex;
22. Lenços descartáveis;
23. Cordão e linha;
24. Fitas decorativas;
25. Fitilhos;
26. TNT;
27. Tonner;
28. Pregadores de roupas;
29. Plástico para classificados;
30. Pastas classificadoras;
31. Resma de papel ofício;
32. Papel de enrolar balas;
33. Papel convite;
34. CD-R e DVD-R;

35. Balde de praia;
36. Brinquedos para praia;
37. Brinquedos e jogos em 
geral;
38. Palitos de churrasco;
39. Palitos de dente;
40. Argila;
41. Envelopes;
42. Sacos plásticos;
43. Carimbo;
44. Colas em geral, inclusive 
colorida;
45. Lã;
46. Livro de plástico para 
banho;
47. Miniaturas em geral;
48. Fita dupla face;
49. Pen drive, dentre outros.

1. Até 02 rolos de fitas ade-
sivas coloridas;
2. Até 02 folhas de isopor;
3. Até 01 pacote de algodão;
4. Até 04 folhas de carto-
lina, branca ou colorida, a 
critério da instituição;

5. Até 01 pacote de canu-
dinhos coloridos;
6. Até 01 pacote de palito 
de picolé;
7. Até 02 pincéis para 
pintura;

8. Até 04 tubos de tintas, 
cujas cores poderão ser de-
finidas pela instituição;
9. Até 02 pacotes de massa 
de modelar;
10. Até 04 HQs ou livros 
paradidáticos.

Como conciliar trabalho e 
vida pessoal?

Se você é uma pessoa extremamente ocupada, certamente 
já parou para se perguntar como vou dar conta do trabalho e da 
vida pessoal, correto? Esse é o dilema de boa parte das pesso-
as bem-sucedidas, especialmente de nós mulheres. O principal 
segredo para acabar com esse impasse é fazer com que o tempo 
se torne o seu maior aliado.
Vou listar duas ações que apliquei na minha rotina e deu muito 
certo

Aprendi a dividir de maneira congruente meu 
tempo

Ultimamente evito levar ou falar de trabalho em casa. Pas-
mem, virava noite trabalhando. E, agora? Na hora de trabalhar, 
me concentro em fazer tudo o que tenho para fazer, busco focar 
e não deixar o atropelo do dia a dia me engolir.Essa foi a me-
lhor e maior decisão que mudou radicalmente a minha relação 
de trabalho e vida pessoal. No início achei que seria impossí-
vel, foi preciso muito treino e muita dedicação para conseguir 
realizar essa façanha. Comece o quanto antes a fazer esse trei-
namento de desligar-se do trabalho, quando estiver em casa e 
vice-versa. Senão, você acaba não vivendo bem nem lá nem cá.
A organização foi fundamental para que tivesse mais equilíbrio 
na vida pessoal e profissional. 

Aprendi a entender minhas escolhas
Comecei a questionar o que realmente fazia sentido na mi-

nha vida. Durante muito tempo deixei minha vida pessoal em 
quinto plano para dar conta uma agenda lotada de reuniões, 
congressos e cursos, (o que continuo fazendo porque é muito 
importante para mim e amo estudar) porém, seleciono crite-
riosamente o que vou participar. Talvez essa decisão tenha sido 
a mais complexas que tomei... a cada NÃO que dava no início, 
tinha uma sensação de culpa gigante, e como fiz? Coloquei a 
seguinte regra: Ao receber um convite para um determinado 
evento que não estava agendado antecipadamente, aplicava 
uma ferramenta TOP do processo de Coaching Perdas e Ga-
nhos. O que ganho ou o que perco se for? E, assim balanceava 
cada tomada de decisão.Uma ideia legal para conseguir equi-
librar a vida é fazer um autoexame de consciência pelo menos 
uma vez por semana. Que tal acordar meia hora mais cedo no 
sábado ou na segunda-feira para refletir: O que realmente fiz 
de importante essa semana? O que fiz está coerente com meus 
objetivos? Quantos “NÃOS” dei para mim mesma? É impor-
tante fazer esse tipo de pergunta a si mesma periodicamente e 
reavaliar os limites que você precisa se impor para equilibrar 
seu dia a dia. Essas dicas sobre como conciliar o trabalho e vida 
pessoal parecem complicadas de colocar em prática? Pode ser 
que sim, mas quando você conseguir o tão sonhado equilíbrio, 
vai pensar “por que não fiz isso antes? ”.Comece o quanto antes 
a planejar a sua melhor versão.“É no momento de decisão que 
o seu destino é traçado. “ Anthony Robbins
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Educação

Professor Pernambucano está 
entre os 50 melhores do mundo
Em premiação da ONG britânica Varkey Foundation, brasileiro desban-
cou mais de 10 mil docentes pelo mundo.

O professor pernambu-
cano, de Educação Artís-
tica da Escola de Referên-
cia em Ensino Médio Frei 
Orlando, do município de 
Itambé, na Zona da Mata, 
Jayse Antônio Ferreira, 
está entre os 50 melhores 
educadores do mundo e se-
gue com chances de ganhar 
o que é hoje considerado 
o prêmio Nobel da Edu-
cação, o Global Teacher 
Prize. Junto a ele, apenas 
mais uma brasileira segue 
na disputa da premiação, 
a professora de tecnolo-
gia da EMEF Ary Parrei-
ras, em São Paulo. Juntos, 
aguardam a próxima etapa 
da disputa, que premiará 
com US$ 1 milhão o pri-
meiro colocado da dispu-

ta. O resultado sairá no 
próximo mês de março, em 
Dubai, capital dos Emira-
dos Árabes. Para essa eta-
pa serão selecionados 10 
finalistas, que terão seus 
nomes anunciados duran-
te o mês de fevereiro.

O reconhecimento de 
Jayze Ferreira começou 
em 2014, quando ganhou 
o 8º Prêmio Professores 
do Brasil, promovido pelo 
Ministério da Educação 
(MEC), na categoria Ensi-
no Médio. Em 2017, na 10ª 
edição do mesmo prêmio, 
ele ficou em primeiro lu-
gar na categoria inovação 
“Estímulo ao uso de tics 
no processo de inovação 
educacional”, onde, preo-
cupado com o alto índice 

de alcoolismo entre jovens 
de Itambé, ele propôs uma 
reflexão sobre p assunto a 
partir de diversos curtas-
-metragens desenvolvidos 
por seus alunos. Agora, o 
professor vai atrás de mais 
um reconhecimento. “Es-
tar na final me deixa muito 
feliz. Mostra que estou no 
caminho certo. Fui aluno 
de escola pública e hoje 
ensino na rede pública. 
Apesar das adversidades, 
conseguimos fazer um bom 
trabalho”, comenta.

O Global Teacher Pri-
ze está m sua 5ª edição e, 
para chegar até essa etapa, 
Jayse desbancou outros 10 
mil docentes, de 179 paí-
ses, onde a lista com os 50 
nomes conta com candi-

datos de 39 países. Entre 
os itens observados pelo 
prêmio britânico para de-
finir os finalistas, está o 
emprego de práticas edu-
cacionais inovadoras, que 
proporcionem resultados 

e impactos na comunidade 
e promovam cidadania nos 
alunos. Nos dois últimos 
anos, outros dois brasilei-
ros participaram da dispu-
ta, porém não levaram o 
prêmio final.

Indicado ao Nobel da Educação, Jayse mudou a vida de muitos jovens de Itambé

Divulgação

artigo

Poluição Sonora em Petrolina: 
breves considerações

Alberto Rodrigues é Advogado, Mestre em Economia aplicada 
em Comércio Exterior e Relações Internacionais
Pós-graduado em Direito Processual Civil, Bel. em Relações 
Internacionais; Presidente da Comissão de Meio Ambiente da 
OAB/Petrolina-PE. Conselheiro do COMDEMA de Petrolina-PE;
info@albertorodrigues.adv.br

Se olharmos para alguns 
anos atrás, podemos observar 
que o problema do barulho e/
ou poluição sonora não tinha 
muita atenção dos órgãos públi-
cos em Petrolina.  Até na Justiça 
muitas vezes a questão era tra-
tada de maneira equivocada, na 
seara do direito de vizinhança, 
reduzindo consideravelmente 
a proteção em relação àqueles 
que levavam a questão ao Poder 
Judiciário.

O barulho ou a poluição 
sonora são considerados um 
problema de saúde pública que 
pode ocasionar danos às pesso-
as de maneira imediata, ou no 
curto e médio prazo, de ordem 
psíquica e também orgânica.  
Segundo o Ministério Públi-
co de Pernambuco, impasses 
com barulho e poluição sonora 
estão no topo entre as reclama-
ções que a instituição recebe, 
há vários anos. Neste contexto, 

fazemos uma breve análise des-
te tema em âmbito municipal, 
sobre como a nossa cidade tem 
lidado com esta questão. Em Pe-
trolina a forma como o problema 
era enfrentado em relação ao fun-
cionamento de bares e restauran-
tes começou a mudar a partir de 
uma Ação Civil Pública movida 
pelo Ministério Público no ano 
de 2011, em decorrência de recla-
mação de moradores de um pré-
dio que estava convivendo com 
barulho produzido por um bar 
próximo. Nesta ação, a Justiça de 
Pernambuco determinou no ano 
de 2012 que os bares deveriam 
possuir licença ambiental sonora 
para funcionarem, sob pena de 
multa de R$ 5 mil reais por dia de 
descumprimento.  Foi quando al-
guns estabelecimentos buscaram 
se adequar e curiosamente houve 
protestos de músicos alegando 
que tal decisão estariam atrapa-
lhando o exercício de suas pro-

fissões (um completo absurdo, 
diga-se de passagem). Em 2013 o 
município dá um passo para trás 
e a Câmara de vereadores aprova 
uma lei aumentando os níveis de 
sons permitidos, incorrendo em 
flagrante inconstitucionalidade e 
indo de encontro com as normas 
do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, com a lei municipal 
de 2002 que tratava da matéria 
e desrespeitando o próprio Códi-
go Municipal Ambiental que diz 
que legislação municipal pode 
estabelecer padrões ambientais 
mais restritivos, em relação às re-
gulações estaduais e federais.    A 
aprovação da lei de 2013, quanto 
aos limites sonoros, foi no cami-
nho inverso ao permitido pelo 
sistema jurídico constitucional 
e legal em matéria ambiental. 
Apesar da malfadada lei de 2013 
sobre regulação dos sons em 
ambientes urbanos, a legislação 
ambiental municipal sobre ba-

rulho e poluição sonora confere 
respaldo legal de proteção plena 
para aqueles que são vítimas do 
problema.  Isto porque o próprio 
Código Ambiental Municipal es-
tabelece que toda a legislação a 
respeito do tema seja utilizada 
para proteção ambiental, in-
cluindo então leis constitucional, 
estadual e municipal, abrangen-
do os crimes ambientais e o de-
lito de perturbação de sossego 
alheio, previsto na lei de contra-
venções penais. Esta lei não co-
loca como requisito aferição por 
decibelímetro para comprova-
ção do delito.  O próprio Código 
Ambiental Municipal afirma que 
“a ninguém é lícito, por ação ou 
omissão, dar causa ou contribuir 
para a ocorrência de qualquer ru-
ído”.  Tal dispositivo legal abran-
ge qualquer situação em que a 

vítima possa se deparar com o 
problema do barulho, seja ele 
produzido por qualquer forma, 
pela ação ou omissão (animais, 
instrumentos domésticos, 
aparelhos sonoros, qualquer 
tipo de barulho residencial ou 
comercial), de forma que em 
termos legais, o cidadão está 
plenamente amparado na pro-
teção de sua paz.
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Em 1990 o presidente Collor decretou sem nenhuma 
consulta prévia o fechamento da EMBRAFILME, até então 
o maior incentivador público de cultura, que estava sendo 
fortemente criticada por má administração e clientelismo. 
Criou então um programa nacional com três linhas de ação: 
O Fundo de Investimento em Cultura, hoje em desuso; O 
fundo Nacional de Cultura, pouquíssimo usado e o polêmico 
e conhecido mecenato via incentivos fiscais, conhecido pelo 
nome do seu inventor; o ministro vigente em 1991, Sergio 
Paulo Rouanet. Tornando-se popular como Lei Rouanet. 
Primeiramente, o que é investido em cultura pelo governo 
representa menos de 1% do orçamento nacional, gera um 
milhão de empregos por ano, mais do que a indústria auto-
mobilística, que usa cinco vezes mais renuncia fiscal. Hoje 
a cada um real investido pela polêmica lei, cinco a sete re-
ais são devolvidos ao governo em forma de imposto. Antes 
de tudo, um excelente negócio para o pais. O nome correto 
da Lei é PRONAC - Programa Nacional de Apoio a Cultura, 
objetivando motivar empresas e cidadãos a investir no livre 
acesso às fontes de cultura. Com a ideia em mente, seja li-
vros de cordel, uma peça teatral, a gravação de um CD, tur-
nês ou qualquer iniciativa artística, deve-se escrevê-la  em 
formulário específico e enviar ao SALIC - Sistema de Apoio 
as Leis de Incentivo, com toda a documentação necessária e 
planilhas diversas. Depois de ser avaliado por uma banca de 
examinadores é fornecido o número do PRONAC em Diário 
Oficial, deve-se abrir uma conta no Banco do Brasil e come-
çar a procurar empresas ou pessoas físicas que tenham Lu-
cro Real (um contador pode explicar o que é isso) e aceitem 
repassar de 4% a 6%, que seriam pagos ao governo, para o 
projeto cultural. Uma séria falha, já que as grandes empre-
sas naturalmente irão escolher iniciativas de artistas já con-
sagrados para trazer maior visibilidade para suas marcas. 
Daí tantos famosos recebendo pela lei. Os desconhecidos, 
iniciantes e sobretudo as manifestações populares de origem 
humilde, que de fato merecem incentivo ficam de fora do be-
nefício. O espaço é pequeno pro tamanho da polêmica, então 
vamos conhecer mais e propor soluções para o bem de todos, 
por mais cultura e menos alienação.

Sertão Esportivo
Cultura

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

O que é a Lei Rouanet ?
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Fotógrafos apostam no 
mercado das redes sociais
Com o crescimento das redes sociais, profissionais da área de fotogra-
fia em todo o mundo veem uma nova oportunidade de negócio

O mercado da fotografia está 
em constante mudança. Hoje, 
uma tendência do setor é a fo-
tografia “instantânea”, aquela 
produzida para as redes sociais, 
como o Instagram e Facebook, 
por exemplo. De olho nessa 
nova tendência, muitos fotó-
grafos viram, a partir daí, uma 
nova oportunidade de negócios, 
realizando ensaios completos, 
sejam para as “it girls” ou “it 
boys”, como também para os 
catálogos virtuais de lojas dos 
mais variados setores. “Para se 
manter atualizado é necessário 
estar sempre conectado, porque 
todos os dias surge  uma novida-
de no mercado”, afirma o fotó-

grafo sertanejo Verner Brenan.
Com cerca de 23 mil seguido-
res em seu perfil na rede social 
Instagram,  Brenan tornou-se 
um dos nomes consagrados 
nacionalmente nesse mercado, 
emplacando, principalmente, 
diversas produções de moda e 
artísticas. “Com o crescimento 
dessas redes sociais, o mercado 
também tende a crescer. Quem 
não quer uma boa foto para as 
redes sociais? Então esse mer-
cado vai sempre estar em alta. É 
um mercado que vem  crescendo 
vertiginosamente”, explica Ver-
ner. A carreira profissional de 
Verner teve início há seis anos, 
mas desde a infância foi fascina-
do por imagens. “Eu desenhava 
tudo que me chamava atenção. 

Com o tempo, isso foi aguçando 
meu olhar e passei a editar em 
programas do tipo Photoshop. 
Foi quando comecei a trabalhar 
em uma agência de publicidade 
e comprei a minha primeira câ-
mera”, relembra.

É promissor, trabalhar com 
fotografia para redes sociais, 
parece realmente ser uma forte 
tendência, com foco, principal-
mente, no público feminino e 
jovem. “É um público jovem, 
geralmente começam com 10 
ou 11 anos”, completa o fotógra-
fo, que afirma que a demanda 
de trabalho também é finan-
ceiramente positiva. Porém, 
entrar nesse mercado não é tão 
simples quanto parece, apesar 
de um público variado, é ne-
cessário um investimento alto 
em equipamentos. “Para quem 
está começando, não é fácil se 
estruturar nessa área. É preciso 
investir em equipamentos para 
se manter atualizado, e eles não 
são baratos”, conclui.

Hoje, as principais redes so-
ciais de compartilhamento de 
imagens utilizadas no Brasil são 
o Instagram e Face book, tendo 
atingido 1 bilhão e 2,2 bilhões 
de usuários ativos por mês, 
respectivamente. E com a faci-
lidade dos smartphones, esses 
números só tendem a crescer.

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
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Fotos para as redes sociais é nova tendência para a fotografia 

Para Verner, o profissional precisa manter-se atualizado no mercado 

ESPEcial FotograFia
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Retrato: memórias de uma vida
No mês em que se comemora o Dia do Fotógrafo, o Jornal do Sertão traz um pouco 
da história de uma pioneira na fotografia, em um período do Sertão ainda machista

No mês em que se come-
mora o Dia do Fotógrafo (8 
de janeiro), o Jornal do Ser-
tão traz um pouco da história 
de uma mulher pioneira na 
fotografia, em um período do 
Sertão ainda machista e pre-
conceituoso.

Esmeralda de Vasconcelos 
Reis, ou simplesmente Dona 
Esmeralda, é o retrato vivo 
de protagonismo feminino na 
região semiárida. Nasceu em 
1920, na cidade de Caruaru, 
agreste pernambucano, e vi-
veu os primeiros 40 anos de 
sua vida como “dona de casa”. 
Foi em 1961, num trem com 
destino a Carnaíba, no Sertão, 
que teve o seu encontro com 
a fotografia. No mesmo trem 
havia um passageiro com uma 
câmera analógica em mãos, da 
marca Yashica, e, nesse mo-
mento, Dona Esmeralda e seu 
marido, que a acompanhava 
na viagem, negociaram o equi-
pamento, onde, a partir de 
então, ela mergulhou no uni-
verso da fotografia. “Ela é uma 

visionária! Viu a câmera no 
vagão do trem e logo entendeu 
que era uma oportunidade de 
negócio, de sobrevivência da 
família. Ela é empreendedo-
ra, pois além de fotografar, ela 
revelava os negativos, copiava 
em papel e fazia retoques nas 
imagens”, explica o fotógrafo 
Álvaro Severo, que está rea-
lizando estudo para produzir 
um documentário sobre a his-
tória de Dona Esmeralda, que 
hoje está com 97 anos. “Antes 
mesmo de conhecer a sua his-
tória, iniciei uma estreita re-
lação com um dos seus filhos, 
Anacleto Reis. Com ele apren-
di a usar e entender a fotogra-
fia no processo laboratório, 
revelar e copiar fotos para o 
papel. E com o tempo fui des-
cobrindo que tudo começou 
com Dona Esmeralda. Saber 
disso tornou esse aprendizado 
mais especial”, relembra Seve-
ro. A protagonista sustentou 
11 dos seus 13 filhos, através 
de seus trabalhos com fotogra-
fia, desses, nove trabalham ou 

já trabalharam com a mesma 
profissão, fazendo da fotogra-
fia parte fundamental da his-
tória da família. Pelo Sertão, 
ela esteve presente na vida de 
muitas pessoas, retratando 
das dores às alegrias. “Desde 
defuntos à festas de casamen-
to e batizados, muitas memó-
rias do nosso lugar estão pre-
servadas graças aos registros 
dela”, completa o fotógrafo.

Para o documentário, Se-
vero vai buscar compilar de-
poimentos, além de resgatar 
imagens e histórias ligadas à 
vida de Dona Esmeralda jun-
to à fotografia. Tendo como 
ponto de vista o pioneirismo 
feminino, em um período que 
o preconceito e machismo to-
mavam conta de toda a região. 
“O objetivo é fazer uma ho-
menagem em vida para quem 
foram os nossos mestres, e a 
relevância da história de Dona 
Esmeralda tem sido realçada 
porque pretendo realizar um 
grande evento de fotografia pe-
los próximos meses, incluindo 
um concurso fotográfico onde o 
prêmio leva o nome dela. Com 
isso, além da homenagem, va-
lorizamos ainda o fato de a fo-
tografia e cinematografia serem 
capazes de preservar e contar 
histórias”, adianta. Como refle-
xo da oportunidade abraçada 
por Dona Esmeralda, ainda no 
trem, a região passou a viver 
uma efervescência de jovens 
fotógrafos de eventos, que tem 
aumentado a cada ano. “Fazer 
com que esses fotógrafos e a 
população em geral conheçam 
mais da história dessa mulher, 
pode trazer boas e novas pers-
pectivas para o futuro da ima-
gem e da memória em nossa 
vida e região”, finaliza Álvaro 
Severo. Hoje, o acervo de Dona 
Esmeralda, que encerrou a sua 
profissão de fotógrafa na dé-
cada de 1980, encontra-se em 
residências de clientes e sob a 
guarda da família Reis. A pro-
dução do documentário sobre 
a sua vida ainda não tem data 
para ser iniciada.

Petrolândia: um Polo 
Turístico no Sertão

De olho nas férias e recesso 
deste mês de janeiro, o Jornal do 
Sertão separou um destino ser-
tanejo que há um tempo tem ca-
ído no gosto dos viajantes, sejam 
aqueles que estão em busca de 
aventura, ou um descanso mais 
próximo da natureza. Apesar de 
aparentemente ser  uma cidade 
pacata, Petrolândia conta com 
muitas atividades  garantidas 
pelas águas do Rio São Francis-
co. Hoje, o município é conside-
rado a “capital pernambucana 
do coco”, além de ser o 4º maior 
produtor de tilápia do Brasil, 
sendo esse, um dos principais 
pratos da culinária regional, ao 
lado do bode e da pirambeba. 
“Há, inclusive, uma iguaria: a 
Buchada de Tilápia, que é, na 
verdade, a pele do peixe costu-
rada e recheada com o filé do 
peixe”, explica o secretário exe-
cutivo da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e Turis-
modo município (SEDETUR), 
Sandro Alberto. Com diversos 
bares às margens  do Velho Chi-
co, a nova orla é responsável por 
movimentar a vida noturna e a 
gastronomia da cidade, inclusive 
em dias de semana. O ponto alto 
do turismo em Petrolândia são 
os passeios de barco ou catama-
rã pelo rio, assim, é possível visi-
tar lugares como a Ilha de Rarrá, 
Praia do Sobrado e, o principal 
ponto turístico da cidade: a Igre-

ja do Sagrado Coração de Jesus, 
que hoje está submersa e fica 
localizada na área que abrigava 
a antiga Petrolândia. Para ver o 
interior da Igreja tem a opção de 
mergulho. A localidade foi inun-
dada há 30 anos, graças a vazão 
da barragem de Itaparica, cons-
truída no espaço. Com estiagem 
e acúmulos de água reduzido, 
parte da igreja emergiu e, apesar 
de estar em ruínas, conta ainda 
com uma estrutura para ser visi-
tada, virando o principal ponto 
turístico da rota do São Fran-
cisco. Além dos diversos pas-
seios turísticos, com destaque 
também para a aldeia dos índios 
Pankararus, Petrolândia abriga 
ainda um artesanato local bas-
tante rico e diversificado, a partir 
da utilização do barro, da palha, 
do couro e da madeira. “É tão 
diversificado, que há inclusive 
sabonete artesanal”, exemplifica 
o secretário executivo. Para rea-
lizar o passeio com segurança, é 
possível encontrar no Centro de 
Informações Turísticas do muni-
cípio, condutores para cada tipo 
de passeio. “Inclusive é possível 
contar com o auxílio de conduto-
res especializados para o chama-
do turismo de aventura, como 
mergulhos e trilhas”, completa 
Sandro. Petrolândia fica localiza-
do a 460 km da capital pernam-
bucana e a previsão de tempo de 
viagem de carro é de 6.30h.

Parcialmente submersa, igreja é um dos principais cartões postais da região 

Instagram Sandro Alberto

Com 97 anos, Dona Esmeralda sustentou  11 dos seus 13 filhos, através da fotografia
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