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Lama com rejeitos da Mina Córrego do Feijão continuam avançando por quilômetros de distância e auto-
ridades estão em alerta, com a expectativa de que ela chegue ao Rio São Francisco nos próximos dias. 
Caso isso ocorra, especialistas afirmam que, a médio e longo prazo, as águas do “Velho Chico” podem 
ser contaminadas com metais pesados. Autoridades trabalham para que os danos sejam os menores 
possíveis. Semiárido > Pág. 5

Agrotóxicos

Saúde > Pág. 12

Pesquisas apontam os brasileiros 
como maiores consumidores de 
agrotóxicos do mundo. Saiba quais 
os riscos para a saúde.

Petrolina conquista “Selo de Eficiência”, por 
desempenho na Gestão Municipal de Educa-
ção, junto a 18 municípios do Estado.

Eficiência

Economia > Pág. 5

Governo de Pernambuco monta 
grupo para monitorar as 442 bar-
ragens do Estado. Previsão é vis-
toriar todas até junho.

Barragens

Reprodução Internet
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Educação > Pág. 13

São Francisco: tragédia em Brumadinho 
deixa especialistas em alerta
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Sou fascinado com a velocidade 
do tempo e sua atemporalidade 
que  consome  nosso calendário  
tão rapidamente,  que  poderí-
amos  compará-lo  à avidez de 
um animal faminto   atrás da 
sua presa. O ano mal começou 
e já estamos em seu  segundo 
mês. Já tivemos um novo pre-
sidente empossado, seguido de  
deputados e senadores.  Uma 
catástrofe de imensas propor-
ções,   que tomou conta do ce-
nário nacional e ceifou vidas, 
desestruturando uma comu-
nidade e seus laços de família. 
Duas eleições foram realizadas,  
às quais,  definiu  o nome dos 
novos presidentes da câmara e 
do senado. E aqui estamos nós 
preocupados com o futuro que 
mais parece um passado. Digo 
fascinado com a velocidade 
atemporal, porque rápido ou 
não,  tudo acontece no presente 
e é  realizado  agora. Por tudo 
isso, estamos nós aqui fechan-
do mais uma edição do Jornal 
do Sertão e esperando levar aos 
nossos amigos e leitores àquilo 
que temos de melhor. A partir 
deste mês, o Jornal do Sertão 
estará publicando mensalmen-
te uma coluna informativa da 
(CAAPE) Caixa de Assistência 
dos Advogados de Pernambu-
co, como forma de facilitar o 
acesso do leitor à  informações 
de seu interesse,  correlatas à  
instituição. Quem inicia o ano 
merecendo destaque é o muni-
cípio de Arcoverde  por meio da  
Instituição de Ensino Superior 
de Arcoverde (AESA), que teve 
aprovado pelo Conselho Fede-
ral de Educação os cursos de 
Direito e Engenharia  no último 
mês de dezembro e  agora pas-
sam a fazer parte da sua  grade 
curricular. Essa conquista é um 
feito de grande profundidade 
com reflexos culturais e sociais 
representativos para o estado 
de Pernambuco e  o  Sertão do 
Moxotó. Entrem, sintam-se em 
casa. Boa Leitura

Fique por Dentro

Observatório JS CALHAMAÇO.DOC

A meu ver, o 
título deste arti-
go batiza muito 

bem a enorme 
quantidade de 

documentos, certidões, ates-
tados e outros afins que nos 
perseguem desde o nascimen-
to e que nos punem, severa-
mente, se não os portarmos 
em adequação às normas bu-
rocráticas. Desde a Certidão 
de Nascimento até a mais re-
cente invenção, a tal de Prova 
de Vida. Óbvio que muitos são 
extremamente necessários, 
ante a desonestidade reinan-
te em nosso país, inclusive 
o último citado, pois muitos 
morrem e a família continua 
a receber os proventos como 

se vivo fosse. E até situações 
hilariantes são criadas com o 
uso deste, quando o próprio ci-
dadão leva, em mãos e entrega, 
orgulhosamente, a sua Prova de 
Vida, não deixando dúvida de 
que ainda está por estas bandas. 
Em não estando, a Certidão de 
Óbito é exigida. Em pesquisa no 
Mestre Google, encontrei uma 
lista com dezessete documentos 
desses tipos, mas não esgotei o 
assunto, obviamente. Acessan-
do o link a seguir indicado vocês 
terão uma ideia do que ocorre 
em todos os estados, a partir do 
nosso Estado de Pernambuco.

http://www.portais.pe.gov.
br/web/seadm/certidoes

Há mais de um ano (Ju-
lho/18) o Governo Federal 

lançou um projeto para criar o 
DNI - Documento Nacional de 
Identificação que “pretende” 
unificar vários desses registros 
do cidadão, como CPF, Núme-
ro da Carteira de Identidade, 
Número do Título da Eleitor, 
Número da Carteira do Traba-
lho, etc. Não pretendo dissertar 
detalhadamente sobre esse Ca-
lhamaço de Documentos, até 
porque não sou especialista no 
assunto. Quero deixar claro, po-
rém, que com certeza, muitas 
serão as reações contra essa sin-
tetização, porquanto isto tudo 
gera emprego para muita gente 
e eleva significativamente o fa-
turamento dos cartórios. E como 
já foi amplamente divulgado, to-
dos os brasileiros vivos, é claro, 

deverão fazer a tal Prova de 
Vida, agora em fevereiro. De 
todos os documentos listados 
no Google, o que eu achei de 
mais estranheza foi: Certidão 
de Objeto e Pé - também de-
nominada Certidão Narrativa, 
é um documento oficial sobre 
o objeto do processo e em que 
"pé" está (fase do trâmite). Já 
que são expert nesse assunto 
poderiam ter encontrado uma 
denominação mais elucida-
tiva. Bem, espero que nossos 
leitores façam uma pesquisa 
mais elucidativa, pois eu me 
contentei com esta. Saudações 
a todos. 

desde 2006
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Serra Talhada anuncia 
mais uma grande aposta no 
mercado local, a rede de ata-
cado de autosserviço Assaí 
Atacadista vai abrir a sua 
primeira unidade na região. 
A novidade acontece ain-
da no primeiro trimestre de 
2019, levando até a popu-
lação mais de 7 mil itens de 

A 14ª feira de negócios 
Super Mix já tem data marca-
da. Com o sucesso da edição 
de 2018 muitos expositores 
já garantiram espaço. Entre 
os dias 24 e 26 de setembro, 
o Centro de Convenções de 
Pernambuco será tomado 
por centenas de expositores 
e visitantes, em busca de in-

A pernambucana Tambaú 
Alimentos aposta na retoma-
da da economia e começa o 
ano com novidades. A indús-
tria deu início a sua expansão 
com a construção do novo 
galpão de armazenamento 
em Custódia. A previsão é 
de que, com o novo espaço, a 
área de estocagem triplique 

A cerveja SKOL Puro Mal-
te acaba de ganhar o merca-
do nacional e, como todos os 
produtos da marca, a Ambev 
garante que essa é mais uma 
cerveja que “desce redondo”, 
destacando que a novidade 
foi desenvolvida para ser a 
puro malte ideal para o verão 
brasileiro, que não é pesa-

grandes marcas nacionais 
e importadas de alimentos, 
higiene, bebidas e limpeza. 
Com a chegada da loja, que 
conta com investimento su-
perior a R$40 milhões, cer-
ca de 460 vagas de empregos 
serão oferecidos. A unidade 
estará localizada na BR 232, 
ao lado do Shopping.

formações sobre as mudan-
ças nos setores de atacadis-
tas e varejistas, a fim de uma 
adaptação para conhecer 
novos caminhos que possam 
trazer retorno para os seus 
negócios. Os interessados em 
participar da Super Mix de-
vem entrar em contato atra-
vés do (81) 9 9621-7568.

de tamanho até julho deste 
ano. O investimento é de cer-
ca R$ 4 milhões. Em tempo, 
a empresa premiou com uma 
cozinha completa uma mora-
dora de Caruaru, a ação fez 
parte da campanha de final 
de ano “Cozinha Premiada”, 
que também promoveu o Ca-
tchup Premium.

da e pode ser consumida na 
praia ou no churrasco, tendo 
passado por um processo ex-
clusivo de produção, durante 
5 anos, em uma parceria en-
tre especialistas brasileiros e 
belgas. A receita é resultado 
de pesquisas realizadas no 
Centro de Inovação e Tecno-
logia (CIT) da Ambev.

Atacadista
Assaí aporta em Serra 

Atacado e Varejo 
SUPER MIX acontece em setembro

Investimentos
Expansão da Tambaú

Cerveja
SKOL aposta no verão
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Política

Alepe empossa os 49 
deputados eleitos em 2018

Na sexta-feira, 1 de fe-
vereiro, a Assembleia Le-
gislativa de Pernambuco 
(Alepe) empossou os 49 
deputados estaduais, que 
foram eleitos em 2018. 
Com atraso, a posse teve a 
partir das 15h40, no Ple-
nário Governador Eduar-
do Campos, no Edifício 
Miguel Arraes de Alencar, 
no Centro do Recife. Com 
um cenário de renovação, 
dos 25 novos nomes que 
integram a casa, 22 nun-
ca exerceram o mandato 
de deputado, já outros 24 
parlamentares comemora-
ram a reeleição. Entre as 
representantes femininas, 
dez no total, a delegada 
Gleide Angelo (PSB) foi a 
mais votada, com 412.636 
votos, sendo considerada 

a maior votação de todos 
os tempos. A cerimônia da 
19ª legislatura foi condu-
zida pelo então presidente 
da Alepe, o deputado es-
tadual Eriberto Medeiros. 
Com um total de 18 par-
tidos com representantes 
eleitos, a Alepe recebe 17 
deputados que compõem 
a bancada da oposição e 
outros 32 deputados que 
apoiam o Governador Pau-
lo Câmara (PSB). “Fui um 
dos cinco deputados, en-
tre os oito mais bem vo-
tados, que ampliou seus 
votos. Isso num cenário 
em que Assembleia renova 
em 25 deputados dos 49, 
o que mostra a insatisfa-
ção da população e esse 
sem dúvida nenhuma será 
um desafio para qualquer 

parlamentar: retribuir a 
confiança do eleitor”, co-
memora o deputado Lucas 
Ramos (PSB), que foi re-
eleito com mais de 62mil 
votos. O deputado ainda 
reforçou o seu compromis-
so de campanha, em dar 
atenção especial à popula-
ção do interior do Estado. 
“Eu conheço de perto, vivo 
a dificuldade da mulher e 
do homem do campo, onde 
falta oportunidade, educa-
ção, acesso à saúde, a opor-
tunidade de trabalho, a ge-
ração de emprego e renda 
familiar. Isso é sem dúvida 
uma das diretrizes do nosso 
mandato, garantir melhor 
produção, especialmente no 
interior do Estado. Buscar 
um equilíbrio pela utiliza-
ção dos recursos hídricos 

também será uma bandeira 
nossa, como foi nos últimos 
quatro anos”, finaliza o de-
putado.

Mesa Diretora
Logo após a cerimônia 

de posse dos parlamenta-
res, foi realizada a eleição 
para compor a nova Mesa 

Com 22 novos nomes na casa, cenário foi de renovação

Diretora, que reelegeu o 
deputado Eriberto Medei-
ros como presidente da 
mesa. Finalizada por volta 
das 22h30 do dia 01, a elei-
ção teve como resultado a 
reeleição do deputado, com 
42 votos, dos 48 deputa-
dos presentes. Houve ainda 
cinco votos em branco.

Reprodução Internet

Após cerimônia de posse, mesa diretora foi definida
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O ano de 2018 foi um marco para o carnaval de Petrolina. 
Deu-se a estreia do Polo Matingueiros, onde a folia de Momo 
no alto sertão ganhou moldes multiculturais. Localizado no 
centro da cidade, próxima ao rio e sua ponte que liga Pernam-
buco ao estado da Bahia, na conhecida localmente como Pe-
trolina antiga, onde ser vê um casario colonial, em frente a 
uma charmosa esquina onde funciona o Centro Cultural Ma-
tingueiros há quase vinte anos. 

Sertão Esportivo

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

Polo Multicultural 
Matingueiros de carnaval

CulturaEm abril, quatro municípios de Pernambuco 
receberão a Super Mix Itinerante
Salgueiro será a última parada da feira que vai oferecer em sua programação 
palestras e rodadas de negócios
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Considerada a maior feira 
dos setores atacadista e super-
mercadista do Norte e Nordes-
te, e a terceira maior do País 
no setor, a versão itinerante da 
Super Mix, sucesso no ano pas-
sado, já tem data marcada para 
acontecer novamente em 2019. 
Dessa vez, a caravana, que tem 
início já no mês de abril, passa-
rá por quatro municípios per-
nambucanos, levando capacita-
ções e rodada de negócios com 
empresas importantes do mer-
cado local. Entre abril e agosto, 
Carpina, Palmares, Caruaru e 
Salgueiro serão visitadas pela 
Super Mix Itinerante.

“Lançamos a Super Mix e 
conseguimos atingir o nosso 
objetivo, que é criar um diálogo 
entre as empresas dos diversos 
municípios pernambucanos, 
trazendo mais empresários do 
interior, sejam eles de grandes 
ou pequenos negócios, para a 
grande feira que é a Super Mix, 
em setembro. Identificamos o 
que podia ser melhorado, então 
essa segunda edição vem ainda 
com mais novidades e inova-
ções para os nossos parceiros", 
explica a coordenadora da feira, 
Paula Valéria. O tour começa 
pelo município de Carpina, no 

Entre os dias 19 e 22 de 
março, o Polo Comercial de 
Caruaru vai receber a quarta 
edição da Agreste Tex – feira 
de máquinas e serviços para 
o setor têxtil e de confec-
ção. Para o evento, o Febra-
tex Group, responsável pelo 
evento, espera a visita de 11 
mil pessoas, ao longo dos 
quatro dias de feira. “O polo 
de confecções de Pernam-
buco tem muito potencial, 
mão de obra em abundân-
cia e pessoas que já nascem 
com a confecção no DNA. A 
feira coloca à disposição dos 

Agreste Tex acontece no mês de março 

Semiárido

No palco de rua apresentaram-se bandas de diversos estilos 
musicais como jazz, reggae, frevo, rock, maracatu e música ele-
trônica. Todas as tribos comungaram da paz e alegria inerente 
ao carnaval. Nenhum registro de violência e ruas limpas ao fi-
nal de cada um dos quatro dias de folia. Dentro do Centro Cul-
tural, exposição de figurinos, flabelos e estandartes das princi-
pais manifestações culturais do estado, oficinas de ritmos car-
navalescos e teatro de bonecos para as crianças durante o dia. 
Uma maravilha. O mais importante agora é saber que teremos 
a segunda edição. Uma realização conjunta da Prefeitura de Pe-
trolina com o Grupo Matingueiros, com o apoio de empresas 
locais temos a garantia de novamente agradar vários gostos, 
principalmente os mais exigentes. Até o fechamento desta edi-
ção a programação ainda não havia sido concluída, mas não se 
preocupem. Quem vai ficar no sertão pra curtir os quatro dias 
de carnaval e tem gosto eclético e fome de conteúdo, podem 
chegar no Polo multicultural Matingueiros. 

mês de abril. Já em maio, Pal-
mares recebe a feira. A partir de 
julho, Caruaru e Salgueiro serão 
as últimas paradas. O objetivo é 
reunir o varejo, agentes de distri-
buição e os setores de hotelaria, 
alimentos e bebidas, padarias, 
farmácias, delicatessens, lojas 
de conveniência, indústria – um 
dos principais setores para de-
senvolvimento do País -  e outros 
segmentos de expositores para 
fortalecer e estreitar os laços pro-
fissionais. Em sua 14ª edição, o 
evento é uma oportunidade úni-

ca para a geração de negócio, de-
monstração de novos produtos, 
tendências e soluções para o se-
tor. Entre as discussões levanta-
das pela Super Mix, a mudança 
comportamental do consumidor 
sendo catalisador para o varejo, 
será destaque.

Datas da Super Mix Itine-
rante
11 de abril - Carpina
9 de maio - Palmares
11 de julho - Caruaru
8 de agosto - Salgueiro

profissionais e empresários 
o que há de mais tecnoló-
gico na área e permite que 
os negócios sejam fechados 
olho no olho", afirma o dire-
tor-presidente do Febratex 
Group, Hélvio Pompeo Ma-
deira.

Sendo a maior feira do 
segmento em todo o Nor-
deste, a feira acontece em 
Caruaru pelo fato de a cida-
de estar entre os 23 muni-
cípios que compõem o Polo 
de Confecções do Agreste, o 
segundo maior do país. Para 
o evento, mais de 200 mar-

cas representadas através 
de mais de 60 expositores já 
estão confirmadas, trazendo 
novidades do setor. As ins-
crições para a Agreste Tex 
são gratuitas e já podem ser 
feitas através do site oficial 
da feira: www.agrestetex.
com.br. Os visitantes que 
fizerem seu credenciamen-
to antecipado e comparece-
rem ao evento concorrerão 
a uma viagem para a Febra-
tex 2020, em Blumenau/SC, 
considerada uma das mais 
importantes feiras têxteis do 
mundo.

Feira é  maior dos setores atacadista e supermercadista do NO e NE
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Conheça os advogados que fazem 
parte da nova diretoria da CAAPE

Novos representantes da CAAPE 
nas subseccionais já estãos 

sendo escolhidos

Programa de Estacionamentos da 
CAAPE está sendo aperfeiçoado

Nova diretoria da CAAPE para o triênio 2019-2021

Oito advogados e advogadas pernambucanos integram a 
nova diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados de Per-
nambuco (CAAPE), braço assistencial da OAB Pernambuco. A 
CAAPE agora é presidida por Fernando Ribeiro Lins, no triênio 
2019-2021. Também compõem a nova diretoria da CAAPE a 
vice-presidente Patrícia Maaze; o secretário geral Cláudio Ale-
xandre Correia; a secretária geral adjunta Newdylande Olivei-
ra; e o tesoureiro Ricardo Sampaio. Também como diretores, 
Juliana Galdino, Deivson Alves e Gener Serralva. A nova dire-
toria vai priorizar a ampliação dos serviços oferecidos pela CA-
APE, na Região Metropolitana do Recife e Interior do estado.

Já foi iniciado o processo de escolha dos novos representantes 
ou delegados da CAAPE nas subseccionais da OAB-PE. Os repre-
sentantes são escolhidos pelo presidentes das subseccionais que 
foram eleitos para o triênio 2019-2021. O primeiro indicado é o ad-
vogado Fábio Jacob, que será o representante da CAAPE da OAB 
Jaboatão dos Guararapes. A OAB Caruaru também já indicou dois 
delegados, a titular Ester Véras e o subdelegado Allan Prost Alves. 

São Francisco em alerta
Tragédia ambiental em Brumadinho pode levar graves consequências ao Rio 
São Francisco e população.

Apesar da tragédia com a 
mineradora da Vale ter aconte-
cido no município de Brumadi-
nho, em Minas Gerais, o país in-
teiro pode sentir mais de perto 
as consequências dessa tragédia 
ambiental. Os dejetos do reser-
vatório I da Mina Córrego do 
Feijão, continuam se espalhan-
do por quilômetros de distância, 
com destino ao Rio São Francis-
co. Autoridades estão em alerta 
e trabalhando para que os da-
nos sejam os menores possíveis, 
visto que o São Francisco corta 
o país inteiro, com uma bacia 
hidrográfica composta por 550 
municípios, onde milhares de 
pessoas dependem desse rio 
para realizar as suas atividades. 
Especialistas afirmam que, a 
médio e longo prazo, as águas 
do São Francisco podem ser 
contaminadas com metais pesa-
dos. Mais de 13 milhões de me-
tros cúbicos de rejeitos foram 
liberados, aproximadamente 
um quarto do que foi liberado 
na catástrofe anterior, em Ma-
riana, porém, as consequências 
podem ser maiores, visto que 
os rejeitos são mais sólidos, ou 
seja, com uma capacidade des-
trutiva maior. Em entrevista ao 
Jornal do Commercio, o pesqui-

sador Neison Freire, da Funda-
ção Joaquim Nabuco, explicou 
que a tragédia em Brumadinho 
remeteu a um fenômeno cha-
mado de onda piroclástica, lem-
brando o efeito devastador das 
erupções vulcânicas. “Os rejeitos 
vieram com muita força. São 
materiais densos, com peso bem 
maior que o da água. Isso causa 
uma destruição com força gran-
de. Não tenho dúvidas que esse 
desastre é um crime ambiental 
tipificado pela legislação. Autori-

dades parecem estar unidas para 
não se repetir a série de erros da 
tragédia em Mariana. Mas elas 
também precisam rever o marco 
regulatório, pois o mapeamento 
de risco precisa ser atualizado”, 
afirma. A lama tem se deslocado 
através do Rio Paraopeba, com 
velocidade de cerca 1km/h e a 
expectativa é que ela seja amor-
tecida pela hidrelétrica de Retiro 
Baixo, antes de chegar a Usina 
Três Marias, entre os dias 15 e 
20 de fevreiro.

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

A Companhia Energética de 
Pernambuco (Celpe) e o Insti-
tuto de Pernambuco (Itep) fir-
maram, na segunda quinzena 

do mês de Janeiro, um termo 
de cooperação para instalação 
da Escola de Eletricistas da 
concessionária no município 

Celpe e Itep preparam Escola de Eletricistas
de Serra Talhada. O convênio 
vem como benefício para a po-
pulação do município, visando 
incentivar a pesquisa científica 
e capacitação profissional de 
futuros eletricistas na cidade. 
A construção da Escola será re-
alizada no Centro Tecnológico 
do Pajeú, no Bairro AABB, em 
Serra Talhada. A formalização 
do contrato contou com a par-
ticipação do diretor presidente 
da Celpe, Antônio Carlos San-
ches, do diretor do Itep, An-
tônio Vaz, além do secretário 
executivo de Ciências, Tecno-
logia e Inovação do Governo de 
Pernambuco, Leonildo Sales.
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A CAAPE possui um programa de Estacionamentos para os 
advogados e advogadas pernambucanos que militam nos fó-
runs e precisam estacionar seus veículos, de maneira a facilitar 
o exercício da profissão. O programa está sendo aperfeiçoado e 
ampliado, e o cadastramento dos veículos, com adesivos para 
ingresso nos estacionamentos, deve ser feito agora de forma se-
mestral. A CAAPE possui, hoje, oito estacionamentos, localiza-
dos no Recife, Jaboatão, Caruaru, Timbaúba, Vitória de Santo 
Antão, Pesqueira e Petrolina.

Jorge Gregório

Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE)
Endereço: Rua Rui Calaça, 54 - Espinheiro/Recife/PE - 
CEP: 52.020-110 | Telefones: (81) 3223.0902 / 3231.4121
www.caape.org.br / Facebook CAAPE.Oficial / Instagram caape_oab

Semiárido

Escola será instalada no Centro Técnológico Pajeú, do Itep 
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Caso lama chegue ao São Francisco, milhares de pessoas serão afetadas
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Sebrae presta atendimentos 
especializados para empreendedores

Mais água para o Sertão

Projeto será realizado ao longo do ano e já tem início durante esse mês 
de fevereiro

Empreendedores de mi-
cro e pequenas empresas em 
Juazeiro contam com mais 
um auxílio nas áreas de ges-
tão, atendimento e vendas, 
além de acesso a mercados 
e inovação, a fim de ampliar 
a competitividade das em-
presas. O Sebrae lançou o 
projeto Conecta, que passa 
a ser oferecido pela regional 
durante este mês de feve-
reiro para empresários dos 
setores de moda, indústria 
de alimentos e material de 
construção. “A ideia é inte-
grar e qualificar os empresá-
rios de cada setor, ouvindo 

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

A cidade de Sertânia re-
cebeu, durante o mês de ja-
neiro, a visita do Governa-
dor Paulo Câmara, que es-
teve acompanhado de todo 
o seu secretariado, tendo 
sido recebido pelo prefeito 
do município Ângelo Ferrei-
ra. Durante a sua passagem 
pelo Sertão, o Governador 
visitou a estação elevatória 
do eixo leste da adutora do 
Moxotó, em Rio da Barra, e 
assinou duas ordens de ser-
viço no município de Custó-
dia, atendendo às duas cida-
des. “Nós estamos fazendo 
uma obra de R$31 milhões 
e em doze meses a água 
vai chegar com regularida-

de a essas comunidades”, 
afirmou Paulo Câmara. De 
acordo com o presidente 
da Compesa, Roberto Tava-
res, em Sertânia estão sen-
do investidos mais de R$6 
milhões para a construção 
de uma estação de bombea-
mento, que vai atender Rio 
da Barra, Valdemar Siquei-
ra e mais dez comunidades 
rurais. Já em Custódia, uma 
adutora de 24km vai captar 
as águas do Rio São Fran-
cisco, por meio da barragem 
do Moxotó. Juntos, os dois 
trabalhos atendem uma de-
manda sertaneja, que vai 
beneficiar mais de 60 mil 
pessoas.

suas demandas, promoven-
do encontros com experti-
ses em cada área e apresen-
tando soluções do Sebrae 
que auxiliem na gestão dos 
negócios. O Conecta tem um 
formato inovador e possibi-
lita dá voz aos empresários, 
saber suas dificuldades e 
oferecer ferramentas espe-
cíficas para cada situação de 
gargalo nas empresas", afir-
ma a gestora do Conecta em 
Juazeiro, Audeni Souza.

A primeira etapa do proje-
to é o “Encontro com Especia-
listas” vai acontecer no dia 12 
de fevereiro, com a palestra 

“Moda Sustentável – Opor-
tunidade para inovar e com-
petir no mundo Fashion”, 
com direcionamento para o 
empresário de moda. Ainda 
em fevereiro, estão previstos 
encontros para os setores de 
material de construção, no 
dia 20, e indústria de alimen-
tos, no dia 26. As inscrições 
são gratuitas, com vagas li-
mitadas, que devem ser fei-
tas na agência do Sebrae em 
Juazeiro (Rua Coronel João 
Evangelista, Centro). Mais 
informações podem ser obti-
das através do telefone: (74) 
3612.0827.
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Semiárido

SECOM Sertânia

Governador  foi recebido pelo prefeito Ângelo Ferreia 

SEBRAE Moda será um dos segmentos atendidos no projeto
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Semiárido

Barragens pernambucanas serão monitoradas

O município de Arcoverde (PE) ganha 
cursos de direito e engenharia

Monitoramento visa observar as condições estruturais dos equipamentos de todo o Estado,a fim de previnir acidentes

 A partir desse mês de feve-
reiro, o Governo de Pernambu-
co inicia a criação de um grupo 
de trabalho para atualizar o 
cadastro e intensificar as fisca-
lizações de todas as barragens 
hídricas existentes no Estado. 
Ao todo, são 442 barragens. A 
previsão é que até o mês de ju-
nho o Governo estadual tenha 
monitorado todas as barra-
gens localizadas em território 
pernambucano. A medida foi 
anunciada uma semana após 
o rompimento da barragem de 
Brumadinho, em Minas Gerais, 
que deixou dezenas de mortos 
e centenas de desaparecidos.

A formação do grupo vai 
contar com 29 profissionais 
das áreas de engenharia e ge-
ologia, com o objetivo de rea-
lizar diagnósticos, atualização 
cadastral, produzir relatórios 
técnicos e criar planos de ma-

nutenção para os reservatórios. 
De acordo com a administra-
ção estadual, as estruturas per-
nambucanas são tipos de cons-
trução e finalidades diferentes 
das encontradas em Brumadi-
nho. Elas servem para a reten-
ção de água, evitando que os 
rios transbordem em épocas de 
chuva, e algumas ainda fazem 
parte do sistema de abasteci-
mento de água para a popula-
ção. Já em Minas, as estruturas 
são utilizadas para a contenção 
de rejeitos de minério. “Aqui 
não existem barragens de rejei-
tos, são barragens de água, com 
métodos de projeto e de cons-
trução bem distintos. Nós faze-
mos vistorias rotineiras nessas 
barragens, mas vamos inten-
sificar esse trabalho”, afirma 
a secretária de Infraestrutura 
e Recursos Hídricos de Per-
nambuco, Fernandha Batista, 

desmentindo ainda as diversas 
notícias falsas que circulavam 
entre a população sobre a situa-
ção das barragens no Estado. O 
monitoramento terá início pela 
Região Metropolitana do Reci-
fe (RMR) e Mata Sul do Estado, 
regiões que contam com uma 
maior concentração pluvio-
métrica. O grupo de trabalho 
integra a Secretaria de Infraes-
trutura e Recursos Hídricos, a 
Companhia Pernambucana de 
Saneamento (Compesa), Agên-
cia Pernambucana de Águas e 
Clima (APAC), Secretarias de 
Meio Ambiente, Sustentabili-
dade, Desenvolvimento Agrá-
rio, Urbano e Habitação. Um 
total de 3.387 barramentos de-
verão ser vistoriados em todo o 
país por seus respectivos órgão 
fiscalizadores, tanto de ordem 
federal, quanto de ordem esta-
dual.Em Pernambuco, barragens são para a retenção de água e abastecimento

Divulgação

Cursos de Direito e En-
genharia Civil  são autori-
zados pelo Conselho Fede-
ral de Educação e passam a 
integrar a  grade curricular 
da (AESA) Autarquia de En-
sino Superior de Arcoverde. 
A (AESA) é uma instituição 
cinquentenária que vem 
contribuindo ao longo dos 
anos com a formação educa-
cional de profissionais para 
o mercado de trabalho re-
gional. Assim sendo, ela de-
sempenha papel preponde-
rante no cenário econômico, 
social e cultural  de  Arcover-
de   e  região. Em sua contí-
nua caminhada em busca do 
aprimoramento, a  (AESA) 
se destaca,  ganha mais evi-
dência e notoriedade  com a 

conquista desses dois novos 
cursos de graduação,  essen-
ciais para suprir as deman-
das de ensino existentes  na 
região.  Essa conquista  é fru-
to  de um trabalho profícuo, 
exercido  incansavelmente 
pela  equipe de profissionais 
que vestiram  a camisa da fa-
culdade e foram  a luta. Todo 
esse trabalho realizado  este-
ve sob  comando e expertise  
do professor Roberto Coelho, 
(Diretor Presidente da Autar-
quia).  Assim,  a (AESA) acu-
mula mais um  trunfo  para 
sua trajetória  de sucesso.  A  
inserção desses  dois novos 
cursos  na  grade curricular da 
(AESA) fortalece a instituição 
para alçar voos mais amplos.  
O inicio das aulas deste pri-

meiro semestre está prevista 
para o dia 28 deste mês. As-
sim, a (AESA) inicia o ano  
mais fortalecida.  As matrícu-
las estarão sendo realizadas 
entre os dias 4 e 8 deste  mês 
na secretaria da faculdade.  
Os cursos de Direito e Enge-
nharia  foram  autorizados 
no final do ano para início no 
primeiro semestre deste ano.  
Logo após a  noticia da apro-
vação e prazos exíguos para 
sua implantação,  a (AESA) 
se ateve aos trâmites  legais 
e definiu rapidamente a data 
de  realização dos respectivos 
vestibulares.  Os mesmos fo-
ram  realizados no dia 27 de 
janeiro. Todo processo  de 
provas e seleção transcorreu 
conforme o planejado, afirma 

Roberto Coelho,  “Realizamos 
tudo de acordo com o tempo 
que dispúnhamos, logo  após 
a aprovação dos cursos, de-
finimos e estipulamos uma 
data condizente para a reali-
zação do vestibular, isso pos-
to e previsto, demos início  
aos trâmites  necessários para 
a realização do mesmo”. No 
exame de seleção, (vestibu-
lar), foram ofertadas 150 va-
gas para os dois cursos.  Ape-
sar de bastante concorrido, o 
vestibular transcorreu dentro 
da normalidade, tendo  um 
grande número de  inscritos  
em busca   de  uma das vagas 
ofertadas. A autarquia dispo-
nibilizou  150 vagas oferecidas 
neste primeiro vestibular.  Com 
os resultados obtidos levou-se 
em consideração as maiores no-
tas  de cada aluno, entre estes, a 
autarquia  selecionou os 150 ves-
tibulandos  mais bem sucedidos 

para realizarem suas matrícu-
las e  comporem o quadro de 
alunos da Aesa. O número de 
vagas ofertadas corresponde  á 
três turmas de 50 alunos cada,  
sendo 2 turmas de 50 alunos 
para o curso de direito e mais 
uma turma de 50 alunos para o 
curso de engenharia. As matrí-
culas tem início no próximo dia 
04 e  termina no dia 08 deste 
mês.  Com a implantação  des-
ses  dois novos cursos a AESA 
passa a ofertar 15 cursos de 
graduação. Para uma faculda-
de que  completa 50 anos,  esse 
é  um marco  para a região. No-
vas perspectivas irão  surgir e 
Arcoverde estará  funcionando 
cada vez mais independente da 
Capital. “Esperamos  que todos 
os envolvidos nesse processo  
sintam-se parabenizados por 
mais essa causa”, afirma o 
Diretor Presidente da AESA, 
Roberto Coelho.

AESA I n f o r m a
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Petrolina amplia serviços de saúde 
bucal e reforça atendimentos

O serviço de odontolo-
gia, em Petrolina, acaba de 
ganhar um reforço, através 
da inauguração de uma nova 
unidade especializada, dessa 
vez, no bairro Vila Mocó. O 
novo Centro de Especiali-
dades Odontológicas (CEO) 
conta com sete consultórios, 
com capacidade para ofere-
cer procedimentos clínicos 
e cirúrgicos, como canal, 
tratamento de gengivas, im-
plante de próteses dentárias 
e ortodontia preventiva, esse 
último, nunca ofertado antes 
no município.

Com a abertura do CEO 
da Vila Mocó, os petrolinen-
ses contam com um aumento 
em mais de três mil proce-
dimentos por dia, elevando 
a capacidade do município 
para 26 mil em toda a rede 

pública. “A gente sabe que 
uma boa saúde bucal pode 
evitar diversos outros males, 
além de elevar a autoesti-
ma. Ampliamos as equipes, 
compramos consultórios no-
vos e estamos abrindo esse 

grande CEO”, comemora o 
prefeito Miguel Coelho. Os 
atendimentos no Centro de 
Especialidades Odontológi-
cas da Vila Mocó acontecem 
de segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h. 

A prefeitura ainda conta com um CEO na Avenida Fernando Goes, no Cen-
tro de Petrolina, ampliando o serviço para a população

Saúde

Arcoverde promove Colegiado de Gestão

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Arcoverde, dan-
do início ao ciclo de atividades 
de 2019, promoveu o primeiro 
Colegiado de Gestão, a partir 
da proposta de criação de um 
espaço voltado para práticas 
solidárias e dialógicas. O ob-
jetivo é construir consensos, 
ampliando a democratização 
da gestão e a autonomia das 
equipes de Saúde da Família. 

O encontro aconteceu no últi-
mo dia 30 de Janeiro.

A criação de um espaço de 
discussão permanente dos pro-
blemas de saúde, bem como 
da sistematização do processo 
de trabalho é o primeiro passo 
para a busca da promoção de 
mudanças necessárias à orga-
nização dos serviços. “O ciclo 
que aconteceu no ano passa-
do foi muito satisfatório e, 

Unidade oferta ainda serviços de ortodontia preventiva

Reuniões com os grupos são realizadas uma vez por semana
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Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição

#nutriçãoemfoco

Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição - Especialista em Nutrição Clínica - Especialista em 
Obesidade e Emagrecimento Nutricentro 
Fone: (87) 3821 4187 - Arcoverde –PE

Sem milagres

Com a chegada do verão e a proximidade do Carnaval, 
muitas pessoas procuram formas de conquistar aquele 
corpinho de uma hora para a outra, e acabam cedendo às 
dietas milagrosas, que prometem resultados de perda de 
peso em pouco tempo. Dieta da sopa, da lua e da proteína 
são exemplos desses “milagres” que na verdade, podem 
fazer muito mal à saúde.  

As dietas milagrosas são geralmente muito restritivas, 
podendo provocar deficiência de nutrientes essenciais 
para o bom funcionamento do organismo. Além disso, o 
rápido resultado é passageiro e logo o peso volta (às vezes 
até mais do que antes), até porque ninguém aguenta viver 
sob tais restrições por muito tempo.

O corpo humano necessita de todos os nutrientes para 
funcionar (proteína, gordura, carboidrato, vitaminas e 
sais minerais). Para perder peso é necessário APRENDER 
a comer direito, na hora e na quantidade certa. O ideal é 
o equilíbrio.

Pode ser até possível emagrecer com uma dieta famosa, 
se for saudável e aplicável, mas a principal mentira seria 
acreditar que funcione para todos. “Funcionar” depende 
de inúmeras condições, a começar pela individualidade. 
Cada um tem suas particularidades e a alimentação deve 
ser de acordo com a sua rotina de vida e necessidades nu-
tricionais.

Um ponto a considerar é a importância da prática de 
exercício físico que favorece a continuidade da perda de 
peso em longo prazo. 

O nutricionista e o educador físico são os profissionais 
habilitados para te orientar na alimentação e atividade, 
e traçar estratégias para que você alcance os resultados 
esperados. Emagrecer não é tão difícil quanto parece, às 
vezes a forma é que é errada. Depois que se encontra o 
caminho, tudo flui mais facilmente.

através do monitoramento, 
tivemos resultados positi-
vos de indicadores em 2018. 
Concluímos que onde colo-
camos nosso foco, aumenta 
o controle e alinham-se as 
diretrizes com as equipes d 
saúde, melhorando os servi-
ços que oferecemos à popula-
ção”, afirmou a secretária de 
saúde, Andreia Britto.O grupo 
é formado por secretária, co-
ordenadores e profissionais 
de cada equipe, com reuniões 
realizadas uma vez por sema-
na, com três unidades de cada 
Colegiado, assim, cada uni-
dade participa do colegiado 
de três em três meses. “Nossa 
prioridade é atender bem a 
população de Arcoverde. Para 
isso, é imprescindível detectar 
as necessidades, os avanços e 
definir as estratégias para as 
dificuldades apontadas pelas 
equipes na atenção primária 
do nosso município”, des-
tacou a prefeita, Madalena 
Britto.
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Venenos sobre a mesa
Alta utilização de agrotóxicos na agricultura causa um alerta à saúde da população

O uso de agrotóxicos nos ali-
mentos ainda gera muita polê-
mica e dúvidas, principalmente 
para o consumidor. Muito uti-
lizados na agricultura brasileira 
para exterminar pragas e doen-
ças que causam danos às plan-
tações, eles podem ser classifi-
cados de acordo com o seu tipo 
em: herbicidas, que agem sobre 
ervas daninhas; inseticidas, que 
combatem as pragas; e fungici-
das, que agem sobre os fungos 
que causam danos aos tecidos 
das plantas. “Os agrotóxicos en-
traram no nosso país há mais 
ou menos cinquenta anos. De lá 
pra cá muita coisa mudou e cen-
tenas de substâncias químicas 
foram criadas para destruir as 
pragas nas plantações”, explica 
a nutricionista do Hospital do 
Tricentenário, Liany Lima, que 
ainda completa: “Essas substân-
cias podem estar presentes em 
frutas, verduras e legumes. Tam-
bém podem ser encontrados em 
carnes, leite, bebidas e em pro-
dutos industrializados”.

Segundo estudos, o brasilei-
ro consome em média sete litros 
de agrotóxico por ano. Dados 
que classificam os brasileiros 

como maiores consumidores 
de agrotóxicos do mundo. Além 
disso, o País também consome 
diversas substâncias banidas 
nos Estados Unidos e União 
Europeia, por exemplo. “A cres-
cente utilização de agrotóxicos 
na agricultura brasileira, tem le-
vado ao aumento de resíduos em 
altas doses nos alimentos que 
chegam à nossa mesa. De acordo 
com a Anvisa, o consumo pro-
longado e em quantidade acima 
dos limites aceitáveis acarreta 
em sintomas como, dores de 
cabeça, alergia, coceira, intole-
rância alimentar e desregulação 
da flora intestinal, isso quando 
a exposição é menor. Já numa 
exposição maior, as patologias 
se agravam, chegando a causar 
infertilidade, distúrbios do sis-
tema nervoso central ou câncer”, 
afirma a nutricionista. Segundo 
ela, mesmo higienizando com 
bicarbonato, vinagre, limão ou 
hipoclorito, não é possível re-
mover totalmente o agrotóxi-
co presente nele, pois algumas 
substâncias são absorvidas pelas 
plantas, fazendo com que o agro-
tóxico penetre desde a casca, até 
a polpa e semente do alimento. 

Mas então, como fugir do 
alto consumo desses produtos? 

De acordo com Liany, alguns 
cuidados podem ser tomados, 
para garantir a segurança dos 
alimentos consumidos:

• O primeiro passo é procu-
rar saber a origem do alimento 
que você leva à mesa;

• Se possível, plante seu pró-
prio alimento. Hoje em dia é 
possível ter uma mini horta até 
em apartamentos;

• Insira mais alimentos orgâ-
nicos na sua rotina;

• Procure um profissional 
Nutricionista para que ele possa 
orientar sobre as possibilidades 
de obter, na medida do possível, 
uma alimentação saudável, lim-
pa e livre de agrotóxicos.

Apesar de ser uma das prin-
cipais soluções para quem quer 
evitar o consumo de alimentos 
contaminados, o consumo de 
produtos orgânicos é, ainda, 
uma opção mais cara, visto que 
os produtores orgânicos neces-
sitam pagar taxas para certifica-
ção do produto como orgânico, 
tornando assim o produto mais 
caro. Já os produtos que foram 
tratados com agrotóxicos têm 
isenção de impostos no Brasil, 
tornando o produto mais atrati-
vo no mercado. “Se Se pararmos 
para refletir, deveria ser o con-

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

trário, os agrotóxicos deveriam 
ser taxados com impostos mais 
altos e usados como verbas para 
a saúde, já que ele pode trazer 
várias doenças. Já a certificação 
orgânica deveria ter taxas meno-
res, garantindo assim que a po-
pulação possa ter acesso a uma 
alimentação com preço justo e 
acima de tudo saudável, o que 
é um direito de todos” lamenta 
Liany.

Transgênicos
Geneticamente modificados, 

ou seja, com o DNA modificado, 
os produtos transgênicos têm 
ganhado cada vez mais espaço 
nas prateleiras dos supermer-
cados. Liberados inicialmente 
para a produção de milho e 
soja para ração de animais, 
as sementes transgênicas já 
chegaram à mesada popula-
ção brasileira. “Além da soja 
e do milho, já temos feijão e 
cana de açúcar transgênicos. 
E mais sementes de consu-
mo humano serão liberadas”, 
afirma a nutricionista. Para 
identificar um alimento com 
essas características, basta 
procurar em suas embalagens 
um símbolo representado por 
um triângulo amarelo com 
um “T” dentro. Assim como 
em produtos com agrotóxi-
cos, o consumo de alimentos 
transgênicos também podem 
acarretar em diversos malefí-

cios, como aumento das aler-
gias, resistência a antibióti-
cos, aumento das substâncias 
tóxicas e maior quantidade 
de resíduos de agrotóxicos 
nos alimentos. “Sem falar nos 
danos que os transgênicos po-
dem causar ao meio ambien-
te”, finaliza Liany. Todo ali-
mento transgênico possui em 
sua embalagem um símbolo 
representado por triângulo 
amarelo com um “T” dentro. 
Também pode ser observado 
na embalagem frases do tipo 
“Produto produzido a partir 
de soja transgênica” como no 
caso do óleo de soja.

Nutricionista sugere a opção por 
orgânicos

Arquivo pessoal

Brasileiros são os maiores consumidores de agrotóxicos do mundo Por causa dos impostos, orgânicos são opções mais caras para o consumidor
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Horticultura é utilizada como 
terapia ocupacional no Sertão

CAAPE conta com nova gestão 

Projeto é realizado pelo IF sertão e visa beneficiar dependentes químicos

O Instituto Federal do Sertão 
(IF Sertão – PE), com o objetivo 
de utilizar a horticultura como 
terapia ocupacional, benefician-
do a saúde mental e física de 
pessoas em dependência quími-
ca, lançou o projeto de extensão 
“Hortoterapia: cuidando do cor-
po e da alma”. O projeto acon-
tece em parceria com diversas 
instituições de Petrolina, como 
a Associação Ágape, o Centro 
de Recuperação de Evangélicos 
Livres para Servir (C.R.E.L.P.S) 
e a Casa de Acolhimento para 
Mulheres, realizando atividades 
de instalação de horta medicinal, 
envolvendo desde a preparação 
de canteiros de produção, aqui-
sição e seleção das espécies de 
plantas que serão coletadas no 
Horto Medicinal Orgânico, do 
Campus Zona Rural, plantio, até 
a colheita e o beneficiamento. 
A primeira ação já foi realizada 
no último dia 29 de janeiro, na 
Associação Ágape, com a apre-
sentação do projeto e realização 
de palestra. “A nossa expectativa 
é atuar como promotor da rein-

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

A Caixa de Assistência dos 
Advogados de Pernambuco (CA-
APE), que atua como braço assis-
tencial da Ordem dos Advogados 
do Brasil/Pernambuco (OAB/
PE), iniciou 2019 com uma nova 
gestão. À frente da diretoria da 
entidade, o advogado Fernan-
do Ribeiro Lins espera em seu 
mandato valorizar ainda mais 
os advogados sertanejos, através 
da ampliação de ações e serviços 
já disponíveis na CAAPE. “Hoje 
temos convênios com os advoga-
dos que permitem, por exemplo, 
descontos em suas anuidades. E 
tudo o que queremos é ampliar 
essa rede de conveniados, para 
que o benefício chegue a todos. A 
gente entende as dificuldades dos 
advogados do interior, por isso 
pretendemos, entre tantas ações, 
levar mais serviços para essa re-
gião. A fim de oferecer os mesmo 

benefícios já disponíveis na capi-
tal”, afirma o diretor, que explica 
que são 25 subseccionais em todo 
o Estado. Apesar da sua estreia 
no cargo, Fernando Lins já foi se-
cretário geral, secretário adjunto 
e conselheiro da OAB-PE, além 
de julgador do Tribunal de Ética 
e Disciplina da Instituição. “Tudo 
isso me permitiu conhecer todo 
o processo de gestão e, assim, 
assumo com conhecimento de 
causa”, afirma o advogado, que 
objetiva empregar toda a sua ex-
periência na direção da CAAPE. 
Na advocacia, ele ainda atua nas 
áreas civil, comercial e tributária. 
A nova diretoria também é com-
posta por Patrícia Maaze, Cláu-
dio Alexandre Soares Correia, 
Newdilande Oliveira, Ricardo 
Sampaio, Gener Serralva, Julia-
na Galdino e Deivison Fernando 
Alves da Silva. 

serção social, por meio de ações 
que envolvam o resgate familiar, 
o trabalho, a geração de renda 
e a autonomia. O projeto visa 
também estimular a valoriza-
ção pessoal, com a ocupação do 
tempo, tomada de decisões ao 
planejar e executar as atividades 
na horta medicinal terapêutica", 
afirmou a coordenadora, Flávia 
Cartaxo.  O projeto conta ainda 
com as orientações dos professo-
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Fernando Lins assume diretoria da CAAPE com propostas para o Sertão

Vanessa Santos

res Adelmo Santana, Leopoldina 
Amorim e Patrícia Pereira, além 
do estudante de Agronomia, 
José Pedro Dias. Além disso, as 
atividades ainda incluem a pro-
moção de oficinas, com orien-
tações sobre o uso correto das 
plantas medicinais e elaboração 
de fitoterápicos. No próximo 
dia 12 de fevereiro, a Associação 
Ágape receberá a instalação da 
horta medicinal. 

HORTOTERAPIA Projeto deu início às ações na Associação Ágape
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Nailda Ferreira, foi exatamen-
te neste mês que ela nasceu, 27 
de fevereiro, fonte de inspiração 
diária, amiga seja para dar um 
abraço acolhedor ou um puxão 
de orelha, sempre presente nos 
momentos mais felizes e difíceis, 
agradeço todos os dias seu cari-
nho e dedicação. Essa singela ho-
menagem é só mostrar o quanto 
você é especial. Todas as home-
nagens a minha Mainha!

Os atores Fabrício Fatel, Liniker Pereira, Devilles Sena, 
Diego Rafael e Eubert Oliveira da peça 'Fulaninha, Dona 
Coisa, Damares e o Pé de Goiaba', no Centro de Cultura 
João Gilberto em Juazeiro/BA.

Parabenizar a pequena pela passagem de seu 
aniverário, Maria Laura Lima Cruz Novaes, 2 
anos, filha da jornalista Leciane Lima, leia-se 
TV Grande Rio, e do sargento do exército Igor 
Novaes. Felicidades linda!

Os filhos do grande comerciante José 
Moxotó, in memoriam, Drª Myrian Cor-
reia Moxotó, José Moxotó Filho, Drª. 
Lígia Moxotó, autor do livro Dr. Antô-
nio Dean Ramos, esposa do autor Nair 
Ramos e Dr. Geraldo Moxotó no lança-
mento do livro 'A Bodega de Zé Moxotó', 
no auditório da Fundação Nilo Coelho 
em Petrolina/PE.

Os empresários Alexandre Jolvino e Neidinha Torres la-
deando o cantor Rubynho da banda Oz Bambaz, que por 
sinal estará com sua filha Luna, participando da edição 
The Voice Kids 2019, após sua apresentação no Quiosque 
Chopp Brahma, em Petrolina-PE.

Os voluntários do evento solidário Wallison Jar-
derson, Jadson Alves, Ariane Menezes, Rafael 
Santos, Fabianne Josielly, Amanda Barbosa e Lu-
ciana Azevedo Cabral durante a realização da 2ª 
Feijoada Solidária em Petrolina-PE.

Os músicos Rod Mensath, Candyce 
Duarte, cantora Andrezza Santos, 
Iago Guimarães e Fernando Nunes 
após a apresentação do show 'Alto 
Lá', o segundo trabalho autoral da 
cantora no Teatro Dona Amélia, den-
tro da programação do Janeiro Tem 
Mais Artes do Sesc Petrolina-PE.
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Petrolina sedia lançamento de livro com 
termos específicos para o agronegócio

PROLINFO abre vagas para cursos de línguas no Sertão

A obra reúne mais de 800 termos e tem como público alvo profissionais 
e estudantes dos negócios agrícolas

Uma publicação inédita no 
Brasil foi lançada no último mês, 
em Petrolina. Trata-se do livro 
“Agribusniness English course”, 
uma obra com vocabulário téc-
nico voltado ao agronegócio. Ao 
todo, são mais de 800 termos 
específicos que existem no mun-
do dos negócios agrícolas, tendo 
como público alvo fruticultores, 
agrônomos, técnicos, engenhei-
ros e universitários. Por se tratar 
de uma região fortemente inseri-
da no comércio exterior de fru-
tas, principalmente com a uva, 
manga, banana e goiaba, o idea-
lizador do livro e professor Júlio 
Bernardino acredita que a obra 
deve ajudar os produtores da re-
gião do São Francisco na hora da 
interlocução com seus clientes, 
que são exigentes e com extremo 
domínio do inglês técnico.

Segundo a diretora do Cen-
tro de Excelência em Fruticultu-
ra do SENAR, Mônica Ishikawa, 
a instituição classificou a obra 
como uma iniciativa de fomen-
to na região "uma vez que não 
existe literatura específica para 
o agronegócio no país". Para 
ela, "há uma carência muito 
grande de profissionais com do-
mínio do inglês" no Vale do São 
Francisco e isso se exemplifica 

atualmente: "Uma das maiores 
fazendas exportadoras de frutas 
do Brasil, aqui no Vale, está há 
45 dias em busca de um profis-
sional que fale fluente o inglês, 
mas não consegue preencher 
essa vaga", comentou a direto-
ra, no evento de lançamento do 
livro, que acontece no auditório 
do Petrolina Palace Hotel. Ou-
tra entidade que também está 
otimista com o conteúdo que 
traz a publicação é o Sindicato 
dos Produtores Rurais de Pe-

trolina, onde o gerente execu-
tivo do sindicato, Flávio Diniz, 
lembrou que o Vale do São 
Francisco responde por 95% 
das exportações de manga e uva 
do país, com isso, o livro acaba 
trazendo diversas vantagens 
pata o setor. “Nosso segmento 
só tem a ganhar com iniciativas 
dessa natureza, devido ao fluxo 
de exportações que temos, uma 
vez que o inglês é a língua domi-
nante do mercado internacio-
nal”, finaliza.

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Estar atualizado para 
o mercado é passo funda-
mental para quem almeja 
grandes desafios. Hoje, 
com o avanço das tecno-
logia trazendo mais pro-
ximidade entre os países, 
aprender um novo idio-
ma tornou-se prioridade 
quando o assunto é a bus-
ca de um diferencial. Há 
17 anos ofertando mais 
conhecimento, o Progra-
ma de Línguas e Informá-
tica (PROLINFO) benefi-
ciou, em 2018, cerca de 7500 
alunos. Ofertando cursos de 

Inglês, Espanhol, Português 
(gramática e redação), além 
do novo curso, o PROLINFO 
Aprova, que é voltado para 
concursos públicos e vesti-
bulares. “Tudo isso cobrando 
apenas a matrícula, pois não 
trabalhamos com mensalida-
de”, explica Israel Alencar, 
que atua na Secretaria do 
programa em Salgueiro.

No Sertão, são quatro 
CAMPI, sendo em Arcover-
de, Salgueiro, Serra Talhada 
e Petrolina. Sem mensalida-
de, o aluno paga apenas uma 
taxa de matrícula, no valor 

de R$250, que inclui todo o 
material didático, com direi-
to à certificação emitida pela 
Universidade de Pernambu-
co (UPE) e Instituto de Apoio 
à UPE (IAUPE). Para fazer 
parte do programa, basta ser 
maior de 13 anos e possuir 
CPF. Todos os docentes que 
fazem parte do PROLINFO 
são graduandos, pós gradu-
ando e graduados na área 
de línguas. As matrículas já 
estão abertas e, para mais 
informações, basta entrar no 
site www.prolinfo.com.br ou 
ligar para o (87) 99655.9898.

ColunaJurídica

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

A da novação das dívidas na 
Recuperação Judicial

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

O instituto da Recuperação Judicial tem ajudado in-
contáveis empresas nacionais a ultrapassar o momento de 
difícil situação financeira, evitando sua bancarrota e, ao 
mesmo tempo, permitindo aos credores o resgate de seus 
créditos, o que é o desejado por todos os envolvidos.

No Direito Civil brasileiro a novação é a substituição de 
uma dívida por outra; ou de um devedor por outro; ou os 
dois casos. Com isso, há a extinção do crédito anterior e o 
surgimento de uma nova obrigação jurídica. E esse fenô-
meno jurídico acontece no procedimento de Recuperação 
Judicial, só que de forma peculiar, diferenciada, por isso 
que a chamamos de novação sui generis.

O momento da novação das dívidas na Recuperação 
Judicial se dá com a aprovação do Plano pela Assembleia 
dos Credores – que é o órgão soberano da vontade coletiva 
dos credores, de acordo com o princípio majoritário do Di-
reito Societário - afetando, diretamente, todas as relações 
jurídicas havidas entre o empresário devedor e os diversos 
credores de suas variadas classes, já que as obrigações an-
teriores são extintas e passam a ser regidas de acordo com 
as novas condições estipuladas no Plano por todas as partes 
e contrapartes.

Diferentemente da novação civil, onde há, em regra, a 
extinção total de todos os acessórios que acompanhem a 
dívida e suas próprias garantias, inclusive exonerando os 
devedores solidários que porventura não venham a contrair 
a nova obrigação, na Recuperação Judicial a garantias – re-
ais ou fidejussórias – permanecem preservadas, permitin-
do aos credores exercerem seus direitos contra os garanti-
dores, sejam fiadores ou avalistas, inclusive judicialmente. 

A crítica feita a esta questão se dá pela conclusão que, 
inexistindo a dívida anterior, extinta pela novação, não se 
teria como manter a sua garantia, mas tal questão foi paci-
ficada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula de 
nº 581, que decidiu manter todas as garantias das dívidas 
que foram extintas na novação decorrente da aprovação do 
Plano de Recuperação Judicial.

Vale relembrar, inclusive, que no caso da decretação da 
falência do empresário, a própria novação havida na Recu-
peração Judicial deixa de exalar efeito jurídico, por haver 
o restabelecimento de todos os direitos originários dos cre-
dores.

Coluna Jurídica

Publicação inédita chega para auxiliar exportadores 
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IF Sertão com 
vagas para cursos 
de idiomas

O Campus Petrolina 
Zona Rural, do IF Sertão-
-PE, lançou processo seleti-
vo para cursos de Formação 
Inicial Continuada (FIC) de 
Inglês Básico III e Espanhol 
Básico I. Gratuitas, as ins-
crições podem ser feitas até 
o próximo dia 11 de feverei-
ro, na Coordenação de FIC 
do Campus, das 8h às 12h 
e das 13h às 17h, mediante 
documentação exigida no 
edital disponível no site da 
instituição (www.ifsertao-
-pe.edu.br). Está apto a par-
ticipar da seleção qualquer 
pessoa maior de 15 anos, 
que esteja cursando ou te-
nha concluído o Ensino Mé-
dio. Ao todo, foram estão 
sendo ofertadas 30 vagas 
para o curso de inglês e 20 
para o curso de espanhol. As 
aulas terão início no mês de 
março.

Ensino básico de Petrolina vira destaque 
nacional com Selo de Eficiência
Reconhecimento chegou ao município graças aos investimentos que estão sendo realizado na educação

Petrolina está entre os 
18 municípios de Pernam-
buco a conquistar o “Selo 
de Eficiência” pelo seu de-
sempenho na Gestão Mu-
nicipal de Educação. Entre 
os critérios observados por 
uma empresa especializada 
em estudos na área de efi-
ciência em gestão pública, 
estão o valor investido por 
alunos, taxa de aprovação 
no Ensino Fundamental, 
proficiência, quantidade de 
profissionais que atendem 
as crianças, entre outros re-
quisitos. O trabalho, que foi 
realizado sob a coordena-
ção técnica da Universida-
de de Brasília, resultou no 
Atlas da Eficiência da Ges-
tão Municipal da Educação 
2018, apontando Petrolina 
como parte dos 10% de mu-

nicípios que alcançaram re-
sultado positivo em termos 
de gestão educacional, na 
etapa da educação básica.

A elaboração do Atlas da 
Eficiência foi feita através 
de uma comparação de de-
sempenho dos municípios 
dentro de cada estado, a 
partir dos dados disponibi-
lizados pelo Censo Escolar 
(INEP 2017), que aponta-
ram, por exemplo, que em 
2017 Petrolina teve apenas 
0,2% dos alunos matricula-
dos no ensino fundamental 
abandonando as salas de 
aula. 

Para valorizar cada vez 
mais a educação no muni-
cípio, a Prefeitura de Petro-
lina tem desenvolvido uma 
série de ações voltadas à 
melhoria do ensino da Rede 

Municipal, através de obras 
e manutenções nas suas es-
colas e creches. Além disso, 
realiza ainda concursos e 
seleções simplificadas, para 
a contratação de profissio-
nais qualificados para atu-

Quando tratamos do uso 
das tecnologias da Internet 
na comunicação social, vive-
mos o momento 4.0.

Após a popularização da 
web 1.0 em meados dos anos 
90, vaticínios eram proferi-
dos por especialistas. “É o 
fim dos Correios”, alardeva-
-se. O correio eletrônico (co-
nhecido e-mail) poria fim a 
Estatal que goza de grande 
credibilidade da socieda-
de, que garantia/garante a 
comunicação interpessoal 
a médias e longas distân-
cias. A agência se adaptou, 
se modernizou e aí está. As 
entregas de compras feitas 
no ciberespaço nunca foram 
tão volumosas. Assim como 
o CD acabaria com o vinil, 
o que até ocorreu, embora, 
a partir da segunda década 
do novo milênio, eis que re-
torna o vinil aos ouvidos re-

O Mundo 4.0
finados dos amantes da boa 
música e dos saudosistas. 
“Não existe som compará-
vel”, dizem.

Rapidamente usuários e 
profissionais da área, aten-
ciosos às mudanças, exigi-
ram mais interatividade. 
Convenhamos, a web do 
final dos anos 90 era abso-
lutamente estática. Surge a 
2.0. Interação era o ponto. 
Compartilhamento de tudo. 
Novas plataformas de con-
versão. O gigantesco 1 giba 
byte torna-se insuficiente. 
Empresas correm desespe-
radas por profissionais qua-
lificados para trabalharem a 
comunicação com seus pú-
blicos, que não apenas exi-
giam respostas, mas exgiam 
respostas rápidas. Uma leva 
grande de empresas me-
dias e até robustas fecham 
suas portas. Outras tantas 

surgem. As pesquisas na 
internet passam por refino 
impensável. O smartphone 
começa a oferecer grandes 
possibilidades e as redes so-
ciais atraem, podemos dizer, 
quase todos.

Tão assustador quanto 
a passagem do 1.0 para o 
2.0, os usuários conectados 
queriam mais. As empre-
sas fabricantes de telefones 
celulares investem pesado. 
Era definitivo: no ambiente 
3.0 e 4.0, aparelho de tele-
fone celular, agora smart, 
teria muitas utilidades. Fa-
zer ligações telefônicas? 
Era o menos importante. As 
próprias operadoras de ser-
viços abandonam de vez as 
cobranças por minutos de 
ligação. Esse serviço-chave, 
poderia ser praticamente 
gratuitos. O novo mercado 
estava nos “minutos conec-

tados”. Bendita observação. 
Todos queriam estar conec-
tados. 

Agora, migrando de 3.0 
para 4.0, as coisas são ou-
tras. Inteligência artificial. 
Algoritmos. Apps. Compu-
tação em nuvens. Conexão 
onipresente. Mobilidade. 
Ubiquidade. Essa são as no-
vas palavras de ordem.  E 
as exigências não param. A 
inteligência artificial deverá 
alcançar avanços incríveis 
nos próximos anos. É o seu 
smartfone literalmente lhe 
conhecendo. Sabendo quem 
é vc realmente, do que você 
gosta, além do que você 
pode precisar. E mais: é seu 
smartfone se antecipando. É 
a internet das coisas, como 
chamam os estudiosos. Co-
municação entre pessoas e 
objetos. No próximo artigo 
aqui no Jornal do Sertão, 

tentaremos discorrer de for-
ma mais didática sobre esse 
“bum” de mudanças que nos 
assustam, mas acreditem: 
não há volta.

artigo

Firmo Neto                                                                                                                          
Relações Públicas e Jornalista
firmoneto@yahoo.com.br  -  
(81) 99821-1161

Selo representa reconhecimento quanto ao ensino ofertado
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arem nas escolas da Rede; 
Centro Municipais de 
Educação Infantil (Cmei) 
e Programa Nova Semen-
te, beneficiando alunos de 
toda a rede municipal de 
ensino.
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Em busca de rapidez e menor custo, 
estudantes migram para os cursos EAD
Facilidade de acesso à internet permite que moradores de regiões 
mais afastas realizem cursos técnicos ou de graduação

O avanço da tecnologia 
tem modificado o perfil de 
muitas pessoas. As trans-
formações do cenário edu-
cacional são um dos princi-
pais exemplos desse avan-
ço. Com forte presença em 
países de primeiro mundo, 
os cursos à distância vem 
ganhando força também no 
Brasil. Em Pernambuco, o 
Instituto Federal (IFPE) 
oferece nove cursos de Edu-
cação a Distância (EAD), 
sendo os estudantes equi-
valentes a cerca de 10% do 
número total de alunos da 
unidade. 

Com internet cada vez 
mais rápida, é possível 
acompanhar aulas ao vivo, 
assistir a vídeo, trocar in-
formações com tutores e 
acessar materiais de aula. 
Além da economia de tem-
po, quem opta por um cur-
so EAD, muitas vezes, conta 
ainda com redução de cus-
tos. “Muitas são trabalha-
dores que não contam com 
horário fixo para estudo, 

e com a EAD têm possibi-
lidade de estudar em es-
paço e tempo diversos. O 
benefício é poder estudar 
em horário que melhor se 
adapta, usando a tecnolo-
gia. Além disso, temos no 
Instituto, por exemplo, alu-
nos sertanejos, de regiões 
mais distantes, que viram 
na EAD uma oportunidade 
de aprendizado”, explica a 
Diretora Geral da EAD do 
IFPE, Fabíola Paes.

Hoje, o número absolu-
to de estudantes ingressan-
tes em cursos de graduação 
presencial ainda é maior 
que aqueles que optaram 
por uma educação à distân-
cia, mas, em crescimento 
acelerado, um estudo divul-
gado pela Associação Bra-
sileira de Mantenedoras de 
Ensino Superior (Abmes) 
aponta que, em 2023, as 
instituições privadas come-
çarão a receber mais alunos 
para estudar a distância, do 
que presencialmente. Mes-
mo assim, o setor ainda vive 
um constante dilema para 
superar a desconfiança com 
a modalidade, tendo 62% 

dos entrevistados do estudo 
acreditando que a qualidade 
da EAD não é bem avalia-
da pelo mercado de traba-
lho, além de, com o mesmo 
percentual, eles apontam as 
dificuldades em sanar dúvi-
das. “Muitos acreditam que 
por ter horário flexível, a 
EAD é uma modalidade fácil 
de ser aditivada, no entanto, 
é preciso ter muita discipli-
na e foco para ter sucesso 
nos cursos”, afirma Fabíola.

O perfil do estudante 
desse tipo de modalidade 
mudou nos últimos anos, se 
antes a maioria era compos-
ta por estudantes de univer-
sidades públicas, pesquisas 
apontam que, hoje, as uni-
versidades privadas detêm 
a maioria dos cursos EAD, 
representando quase 90% 
do número de alunos matri-
culados, seja em busca dos 
cursos técnicos, de licencia-
tura ou bacharelado. “Lem-
brando que muitos cursos, 
principalmente os técnicos, 
necessitas ainda de uma 
carga horária presencial ao 
longo do curso”, completa a 
Diretora.

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Tikinha Albuquerque
Diretora Executiva

Coaching & PNL

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

O que VOCÊ valoriza na vida? 

Ou melhor, o que deveria estar realmente valorizando. 
A expressão "corrida dos ratos" é utilizada para definir algo 
sem  fim, inútil ou atividade sem serventia para algo impor-
tante.  
Quero compartilhar um texto que define bem, o modo como a 
maioria das pessoas estão "passando " pela vida. 
 
Aos20: ibuprofeno.  
Aos 25: omeprazol.  
Aos 30: rivotril.  
Aos 35: stent. 
Uma estranha geração que toma café para ficar acordada e 
comprimidos para dormir. 
 
Oscila entre o sim e o não.  
Você dá conta? Sim.  
Cumpre o prazo? Sim.  
Chega mais cedo? Sim.  
Sai mais tarde? Sim. 

educação

Mas para a vida, costumava ser não: 
*Aos 20 eles não conseguiram estudar para as provas da facul-
dade porque o estágio demandava muito. 
* Aos 25 eles não foram morar fora porque havia uma pers-
pectiva muito boa de promoção na empresa. 
* Aos 30 eles não foram no aniversário de um velho amigo 
porque ficaram até as 2 da manhã no escritório. 
* Aos 35 eles não viram o filho andar pela primeira vez. Quan-
do chegavam, ele já tinha dormido, quando saíam ele não 
tinha acordado. 
Às vezes, choravam no carro e, descuidadamente começavam 
a se perguntar se a vida dos pais e dos avós tinha sido mesmo 
tão ruim como parecia. 
Por um instante, chegavam a pensar que talvez uma casinha 
pequena, um carro popular dividido entre o casal e férias em 
um hotel fazenda pudessem fazer algum sentido. 
Era uma vez uma geração que se achava muito livre. 
Só não tinha controle do próprio tempo. 
Só não via que os dias estavam passando. 
Só não percebia que a juventude estava escoando entre os 
dedos e que os bônus do final do ano não comprariam os anos 
de volta. 
Saia da corrida dos ratos. 
Nayara Hofman 
 
Segue sugestão de exercício para autoavaliação e 
reflexão: 
Todos os dias ao deitar anote uma PALAVRA ou frase que 
defina o seu dia.  
Ao final de cada mês releia e perceba como estão sendo reali-
zadas as suas escolhas.  

O avanço da tecnologia é forte aliado de trabalhadores e moradores de áreas afastadas
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Show regional 
anima Petrolina

Caruaru promove um carnaval multicultural
Prévias carnavalescas tomam as ruas do município e levam à “Capital do Forró” dias de muita folia

O “Carnaval Caruaru Cul-
tural 2019” promete dias de 
muita animação para os foli-
ões. As manifestações cultu-
rais dos dias de momo estão 
sendo fortalecidas através de 
ações da Prefeitura e Fun-
dação de Cultura e Turismo, 
levando para as ruas os Bois-
-bumbá, La Ursas, Papangus, 
Caboclos de Lança, Bonecos 
Gigantes e Maracatus. Esse 
ano, uma novidade anima 
os foliões: o regate do Baile 
Municipal, principal prévia 
carnavalesca do município, 
que marca o início das festi-
vidades, no próximo dia 15 
de fevereiro. Os cantores Bell 
Marques e Benil são as prin-
cipais atrações da noite.

Outra prévia aguardada 
acontece no dia 17 de feve-
reiro, a partir das 13h, o blo-
co “Vai que é tua Tafarel”. A 

festa acontece no bairro São 
João da Escócia, com a banda 
Fulô de Mandacaru Elétrico 
comandando a folia. Em seu 
quarto ano nas ruas carua-
ruenses, o bloco terá ainda 

shows do cantor Guilherme 
Topado e espera um público 
com mais de 15 mil pessoas. 
Já no dia 22 é a vez da apre-
sentação dos “Tambores de 
Caruaru”, no Marco Zero da 

cidade, a partir das 17h, reu-
nindo percussionistas e gru-
pos. No sábado, 23, a partir 
das 10h, o folião vai contar 
com sete polos de animação 
espalhados pela cidade, com 
muito frevo, samba, desfile 
de blocos e folia. Os polos 
distribuídos nas regiões são: 
Polo Pedro Sucata, Polo Café 
com Frevo, Polo Jackson do 
Pandeiro, Polo Inclusão na 
Folia, Polo Estação Folia, 
Polo Aldo Teixeira e Cor-
redor Carlos Fernando. Os 
homenageados de 2019 do 
Carnaval de Caruaru são: o 
colunista social Cervanttes 
(realizador do Baile Verme-
lho e Branco), Ivete Cairo (fi-
lha de Zé de Nei, do Bloco Zé 
de Nei) e o folião Lamartine 
Oliveira. Já no Baile Munici-
pal, o homenageado é o com-
positor Carlos Fernando.

cultura

Em Petrolina, a música re-
gional vai estar em destaque. 
No dia 08 de fevereiro, o poeta, 
cantador, compositor, decla-
mador humorista, violonista e 
violeiro popular, Walter Lajes, 
vai lançar o seu sétimo traba-
lho autoral: Forró pra Sempre. 
Em um encontro marcado no 
Solar no Nin, o evento que terá 
início às 21h, vai contar com a 
participação de alguns talentos 
da música regional, como Xan-
gai, Cícero Gonçalves e Glauber 
Martins. O artista vai levar à 
noite petrolinense sucessos dos 
primeiros discos, “Walter La-
jes e nóis tudo junto” e “Walter 
Lajes e nóis tudo junto traveis”, 
que foram lançados no final da 
década de 90 e início dos anos 
2000. Baiano, Walter Lajes está 
na estrada desde 1988, apresen-
tando ao público uma proposta 
nordestinas que já lhe garantiu 
destaque em vários festivais de 
música pelo país. 

Bell Marques é uma das atrações do Baile Municipal 
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