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Em visita ao Estado, a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, fez 
o anúncio de investimento na ordem de R$ 3 milhões, que serão destinados para programa de 
melhoramento de uvas na região do Vale do São Francisco. Agro+Conhecer > Pág. 10

Especial Dia das Mães

Ressocialização 

Atacarejo

Codevasf

Em meio ao caos de uma UTI 
Neonatal, mães não perdem 
a esperança de comemorar 
o primeiro Dia das Mães com 
seus filhos nos braços.

IFPE firma parceria com peniten-
ciária de Caruaru e vai passar a 
ofertar curso técnico a distância 
para os detentos. Aulas iniciam 
no próximo semestre.

Aposta no crescimento do setor faz empresá-
rios investirem cerca de R$ 500 milhões para a 
abertura de até 20 unidades em todo o Estado.

Em entrevista exclusiva, o en-
genheiro civil Aurivalter Cor-
deiro aponta as perspectivas 
da entidade para seus projetos 
de irrigação.

Economia > Pág. 5

Petrolina no caminho do desenvolvimento 
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Geração de energia 
Projeto prevê a implementação de políticas 
públicas voltadas a garantir a segurança 
energética em Pernambuco.
Economia > Pág. 7

Dia das Mães > Pág. 12 e 13

Economia > Pág. 8 e 9

Educação > Pág. 15
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Responsável pela transformação 
da realidade das regiões onde 
atua e contribuindo para redu-
ção das desigualdades regio-
nais, com foco na melhoria das 
condições sociais, econômicas e 
ambientais, a Codevasf – Com-
panhia de Desenvolvimento do 
São Francisco e do Parnaiba, é 
foco de  entrevista  nesta edição 
com o engenheiro Aurivalter 
Cordeiro, que há três anos diri-
ge a (3ª SR) - Superintendência 
Regional da (Codevasf) -  Com-
panhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do Par-
naiba.  A entidade que tem sede 
em Petrolina com atuação em 
126 municípios pernambuca-
nos, entre eles, Caruaru e Gara-
nhuns, por meio de  programas 
e projetos de desenvolvimento 
regional,  a exemplo de períme-
tros públicos de irrigação e infra-
estrutura hídrica , englobando 
barragens, canais, adutoras, sis-
temas de abastecimento d’água 
e de esgotamento sanitário. So-
mente para se ter uma ideia da 
dimensão do trabalho dessa en-
tidade, em 45 anos de existência 
a 3ª SR da Codevasf já implan-
tou 38 mil hectares distribuídos 
nos projetos Nilo Coelho, Maria 
Tereza e o Pontal. E foi para falar 
basicamente sobre o Pontal, que 
agora passa a se chamar projeto 
de irrigação deputado Oswaldo 
Coelho, que Aurivalter Cordeiro 
nos concedeu essa entrevista. 
Como resultado do desenvolvi-
mento econômico pelo qual o 
Sertão do estado vem passan-
do nos últimos anos, a aflu-
ência de empresas que procu-
ram se instalar na região vem 
aumentando.  Podemos citar 
aqui o que vem ocorrendo com 
o município de  Serra Talhada, 
que  recebe  simultaneamente 
a instalação de  três novas  em-
presas. , Podemos citar aqui a 
Toyolex,-  concessionária da 
marca Toyota,  Atacadão e As-
saí  alimentos, com obras em 
construção.

FIQUE POR DENTRO

Editorial

Após pu-
blicar este 
texto sobre 

Militarização no Blog do JArtur, 
resolvi expandi-lo ao público 
alvo do nosso Jornal do Sertão. 
Para tanto, pesquisei na inter-
net o real currículo do nosso 
atual Presidente da República, 
Jair Bolsonaro, e vi que é um 
militar da reserva, político fi-
liado ao Partido Social Liberal 
(PSL) que só tornou-se conheci-
do do público em 1986, quando 
escreveu um artigo para a revis-
ta Veja no qual criticava salários 
de oficiais militares. Por causa 
disso, foi preso por quinze dias, 
apesar de ter recebido cartas de 
apoio de colegas do exército. Foi 

absolvido dois anos depois. E 
um grande amigo meu – Geral-
do Blauth – teve a curiosidade 
de estudar a relação dos Pre-
sidentes dos USA e procurar 
identificar quais os cargos que 
ocupavam antes da Presidên-
cia, em um país de 1º mundo, 
riquíssimo, e numa Democra-
cia que existe há séculos. Eis os 
resultados:  EXÉRCITO => Ge-
nerais: > George Washington ** 
Eisenhower ** Ulysses Grant / 
Major-general: > Andrew Jack-
son ** William Henry Harrison 
** Zachary Taylor ** Rutherford 
Hayes ** James Garfield / Bri-
gadeiros-Generais: > Franklin 
Pierce ** James Garfield ** 
Andrew Johnson ** Chester 

Arthur ** Benjamin Harrison / 
Coronéis: > Thomas Jefferson ** 
James Madison ** James Mon-
roe ** James Polk ** Theodore 
Roosevelt ** Harry Truman / 
Majores: > William McKinley 
** Millard Fillmore / Capitães: 
> John Tyler // Abraha Lincoln 
// Ronald Reagan / Soldado: ** 
James Buchanan. MARINHA 
=> Capitães de Fragata:  Lyn-
don Johnson // Richard Ni-
xon / Capitães de Corveta:  > 
Gerald Ford / Tenentes:  John 
Kennedy ** Jimmy Carter ** 
George Walker Bush (Pai)  / 
Guarda Nacional do Texas:  > 
Primeiro Tenente:  > George 
Walker Bush (Filho). Porém 
é importante destacar que o 

meu amigo afirmou categori-
camente que não encontrou 
nenhum presidiário ou ex-
-presidiário na relação dos 
Presidentes dos Estados Uni-
dos da América do Norte. Que 
o Brasil siga firme e forte, ape-
sar das amarguras políticas, 
das jurídicas e das redes de 
TVs propinadas, além do meu 
desejo veemente que a frase 
atribuída ao General De Gaul-
le, quando presidia a França – 
e desmentida posteriormente 
– seja mesmo inválida para 
o nosso país:  'Le Brésil n'est 
pas un pays sérieux. Que os 
nossos filhos e netos possam 
curtir um país sério, num fu-
turo próximo.
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A partir desse mês de 
maio, Petrolina passa a ope-
rar com mais uma frequên-
cia da linha aérea Azul, com 
origem de Recife. Com a no-
vidade, o município volta a 
contar com três voos oriun-
dos da capital pernambuca-
na, sendo dois da Azul e um 
da Gol, já que o destino ha-

A Cervejaria Ambev vai 
abrir as portas para novos 
produtores, com o objetivo 
de fomentar a cultura cerve-
jeira no país e fortalecer esse 
mercado. Esta é a primeira 
vez que uma cervejaria de 
grande porte oferece esse 
tipo de parceria e, agora, os 
cervejeiros ciganos, aqueles 

Serra Talhada não para 
de receber investimentos, 
com orçamento previsto de 
R$ 1,5 milhão, a Toyolex 
está chegando na região ain-
da nesse mês de maio, na BR 
232. “Entendemos que Serra 
Talhada é estratégica, pois 
fica localizada no Centro do 
Estado, tem a economia mais 

Até o dia 30 de maio, o 
Conselho Municipal de Segu-
rança do Município de Arco-
verde (COMSA) recebe inscri-
ções para as chapas que irão 
disputar as eleições da Dire-
toria Executiva e do Conselho 
Fiscal, no biênio 2019/2021. 
As inscrições podem ser rea-
lizadas na sede da Associação 

via perdido uma frequência 
semanal com o cancelamen-
to do voo da Avianca. A no-
vidade é mais uma alterna-
tiva de viagem para o Aero-
porto Senador Nilo Coelho, 
que funciona como porta de 
entrada para a Rota da Uva e 
do Vinho, que inclui a cidade 
vizinha de Lagoa Grande.

que não possuem estrutura 
própria, passam a ter uma 
nova oportunidade de criar, 
produzir e levar seus rótulos 
a mais consumidores. Tudo 
isso com direito a estrutura 
de maquinários e controles de 
qualidade, além dos insumos 
e acompanhamento de mes-
tres cervejeiros da Ambev.

forte da região. Portanto, 
queremos estar mais perto 
dos clientes do Interior de 
Pernambuco”, afirma o dire-
tor comercial, Marcelo Fer-
reira. Com a chegada da con-
cessionária, espera-se a gera-
ção de emprego e renda, uma 
vez que a empresa promete 
mão de obra 100% local.

Comercial e Empresarial de 
Arcoverde (ACA), que fica na 
Avenida Coronel Antônio Ja-
piassu, n° 590, no Centro, nos 
seguintes horários: 8h às 12h 
e 14h às 18h. O processo elei-
toral acontece no dia 10 de ju-
nho, na sede da ACA. Outras 
informações através do (87) 
3821-0776.

Petrolina
Azul oferece nova operação

Ciganos
Ambev oferece parceria

Concessionária
Toyolex aporta no Sertão

Eleições
COMSA escolhe Conselho de segurança

OBSERVATÓRIO JS
José Artur Paes Vieira de Melo
jartur1205@gmail.com

MILITARIZAÇÃO
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Comupe ganha adesão de novos 
municípios em Pernambuco

Em fato histórico, Luciana Santos 
assume o Governo do Estado

Com os novos ingressos, o consórcio passa a contar com 15 cidades

O Consórcio de Municípios 
Pernambucanos (Comupe) está 
perto de receber a adesão de mais 
quatro cidades. Dessa vez, os 
municípios de Itaíba e Inajá, no 
Agreste, já tiveram seus ingressos 
aprovados pelas respectivas câ-
maras de vereadores. Já Caruaru, 
também no Agreste e Parnami-
rim, no Sertão, estão em fase de 
aprovação. O consórcio já conta 
com as prefeituras de Afogados 
da Ingazeira, Águas Belas, Arco-
verde, Bezerros, Buenos Aires, 
João Alfredo, Lagoa Grande, Chã 
de Alegria, Moreno, São Bento do 
Una e Serra Talhada.

As adesões são a primeira 
conquista da nova direção, que 
tem os prefeitos Débora Almei-
da, de São Bento do Una, na 
Presidência, e José Patriota, de 
Afogados da Ingazeira, na vice-
-presidência. "Hoje, o Comupe 
já tem ações voltadas para a 

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

compra de material médico hos-
pitalar, insumos para diabetes, 
equipamentos de informática, 
veículos e pneus, entre outros. 
Com a adesão, os novos muni-
cípios terão a oportunidade 
de aproveitar experiências 
que resultarão em melhores 
práticas para a população", 
pontuou a Prefeita. A experi-
ência com Medicamentos de 

Itaíba e Inajá, no Agreste, já tiveram seus ingressos aprovados

Divulgação AMUPE

Política

Atenção Básica tem sido alta-
mente positiva com economia 
média de 30%. O consórcio 
também já disponibilizou aos 
municípios um Sistema de Ge-
renciamento de Processos que 
permite o uso da ferramenta 
pelos gestores, possibilitando 
o acompanhamento em tempo 
real dos diversos contratos em 
andamento.

Pernambuco acaba de 
contar com um marco na sua 
história política, quando, pela 
primeira vez uma mulher as-
sume o comando do Governo 
do Estado. O fato aconteceu 
quando, em decorrência de 
uma viagem em missão oficial, 
para a Colômbia, o governa-
dor Paulo Câmara transmitiu 
o cargo, entre os dias 30 de 
abril e 05 de maio, à vice-go-
vernadora Luciana Santos. A 
cerimônia de transmissão de 
cargo foi realizada no Palácio 
do Campo das Princesas, no 
Recife, e contou com a parti-
cipação de deputados, secretá-
rios estaduais e integrantes de 
movimentos da juventude e de 
mulheres.

Já no cargo, a governado-
ra em exercício fez questão de 
agradecer a confiança de Pau-
lo Câmara, destacando a pas-
sagem de comando como um 
ato emblemático na luta das 
mulheres por espaços cada vez 
mais justos e iguais em todas 
as áreas, inclusive na política. 

"É um marco histórico, sim-
bólico. E eu não poderia dei-
xar de ressaltar a importância 
desse simbolismo em um mo-
mento em que é tão necessário 
afirmar as conquistas das mu-
lheres. Na terra das heroínas 
de Tejucupapo, de Cristina 
Tavares e de tantas mulheres 
que fizeram história e fizeram 
a diferença no nosso Estado, a 
gente fica feliz em ter este gê-
nero à frente, para poder par-
tilhar os desafios de Pernam-
buco", cravou.

O chefe do Executivo es-
tadual esteve no país vizinho 
para conhecer experiências 
exitosas nas áreas de combate 
e prevenção à violência e mo-
bilidade. "Vamos conhecer po-
líticas de prevenção à violên-
cia em um país que conseguiu 
avançar muito nesse sentido. 
Uma área que é muito impor-
tante aqui para Pernambuco, 
por isso a gente busca conhe-
cer e implantar coisas que es-
tejam dando certo", ratificou 
Paulo Câmara.
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Bruno Baptista assume 
presidência da OAB Pernambuco
Novo presidente anuncia propostas para trabalhar a aproximação dos advogados 
com a ordem, destacando iniciantes, interior e mulheres

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Em 2019, a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – Pernambu-
co (OAB/PE) deu início a uma 
nova diretoria, que estará à fren-
te da seccional durante o próxi-
mo triênio (2019-2021). Tendo 
em seu comando o presidente 
Bruno Baptista, esse novo ciclo 
chegou à instituição com uma 
promessa de aproximação da 
ordem com os advogados. “Nos 
primeiros 100 dias de mandato, 
fomos até os advogados para ou-
vir suas queixas. Contamos com 
a Tribuna das Prerrogativas, que 
serve justamente para essa apro-
ximação. Nosso primeiro passo 
é criar outras, principalmente no 
interior, pois a gente sabe que a 
minha realidade na capital, nem 
sempre é a mesma do interior. 
Aqui (na capital) já oferecemos 
um escritório gratuito para os 
advogados. Estamos levando 
também para o interior, para 
que eles não precisem ter cus-
tos com atendimentos.”, afirma 
o presidente, que indica que, ao 
todo, são 25 subseccionais em 
todo o Estado.

Além de Baptista, a nova di-
retoria conta ainda com Ingrid 
Zanella, como vice-presidente, 
Ana Luiza Mousinho, como se-
cretária geral, Ivo Amaral, como 
secretário-geral adjunto, Fre-
derico Preuss Duarte, diretor-
-tesoureiro, Fernando Ribeiro 

Lins, presidente da Caixa de 
Assistência dos Advogados de 
Pernambuco (CAAPE), e Má-
rio Guimarães, diretor-geral da 
Escola Superior de Advocacia 
de Pernambuco (ESA-PE). Que 
foram eleitos com o compro-
misso de olhar, principalmente, 
para quem está começando e 
ainda não conta com estru-
tura. “Nosso compromisso é 
encerrarmos esse mandato, 
como o presidente responsá-
vel por aproximar a OAB do 
advogado. Conheço bem a 
realidade da advocacia, espe-
cialmente a iniciante, já que 
comecei do zero na profissão 
dezoito anos atrás, sem pa-
rente advogado ou escritório 
montado. Sei, por isso, da 

importância de um órgão de 
classe forte e, é por isso que, 
trabalharemos incansavel-
mente para aproximar ainda 
mais a OAB Pernambuco da 
sociedade”, comenta Bruno 
Baptista.

Em sua campanha, ou-
tras proposta foram volta-
das ainda para o advogado 
do interior e para a mulher 
advogada. “Temos hoje uma 
ocupação do espaço de 47% 
por mulheres, onde 43,8% 
dos cargos de gestão são 
ocupados por elas. Estamos 
trabalhando para atingir a 
igualdade. Pois, ainda hoje, 
ela recebem em média 30% 
a menos que os homens. É 
esse cenário que precisamos 
alterar”, destaca o advogado, 
que passou a dedicar a maior 
parte do seu trabalho para 
a OAB. “As pessoas me per-
guntam o porquê esse tempo 
a AOB, eu digo ‘gratidão’. Eu 
comecei do zero e cheguei na 
presidência”, finaliza.

Além da diretoria, tam-
bém farão parte da gestão da 
OAB Pernambuco os novos 
conselheiros federais Ronnie 
Preuss Duarte, ex-presiden-
te da Seccional, Leonardo 
Accioly, ex-vice presidente, 
Carlos Neves, Ademar Ri-
gueira, Silvia Nogueira e Gra-
ciele Pinheiro Lima.
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CAAPE divulga calendário de vacinação 
contra a gripe em todo o Estado

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

A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE) 
realiza, agora em maio, seu programa de vacinação contra a 
gripe para as advogadas, advogados e estagiários de Direito 
regularmente inscritos na OAB-PE e adimplentes com a anuidade. A 
vacinação para combater os vírus H1N1, H3N2 e outras cepas é gra-
tuita e acontece em todas as Subseccionais da OAB-PE e no Recife. 
No Recife a vacinação será agendada. O agendamento pode ser feito a 
partir do dia 06 de maio, no fone da CAAPE (81) 3223-0902. As datas de 
vacinação no Recife são os dias 28, 29, 30 e 31 de maio, das 9h30 às 17h30. 
Nos demais municípios, basta a advogada, o advogado ou o es-
tagiário adimplente se dirigir à Subseccional nas datas fixadas.  
Confira o calendário:

Distribuição de Vacinas Datas e Horários de Vacinação

Subseccionais

1.Afogados da  Ingazeira 20.05.2019 Tarde

2. Araripina 21.05.2019 Manhã

3.Arcoverde 20.05.2019 Manhã

4. Barreiros 08.05.2019 Manhã

5.Belo Jardim 27.05.2019 Manhã

6.Cabo de Sto Agostinho 16.05.2019 Manhâ

7. Carpina 13.05.2019 Manhã

8. Caruaru 15.05.2019 Manhã

9. Garanhuns 16.05.2019 Manhã e Tarde

10.Goiana 17.05.2019 Manhã

11. Ipojuca 07.05.2019 Manhã

12.Jaboatão dos Guarapes 06.05.2019 Manhã e Tarde

13.Limoeiro 14.05.2019 Manhã

14.Olinda 29.05.2019 Manhã e Tarde

15.Palmares 23.05.2019 Manhã

16.Paulista 10.05.2019 Manhã

17.Pesqueira 21.05.2019 Manhã

18.Petrolândia 23.05.2019 Manhã

19.Petrolina 07.05.2019 Manhã

20.Salgueiro 31.05.2019 Manhã e Tarde

21.Santa Cruz do Capibaribe 28.05.2019 Manhã

22.Serra Talhada 22.05.2019 Manhã

23.Surubim 24.05.2019 Manhã

24.Timbaúba 22.05.2019 Manhã

25.Vitória de Santo Antão 09.05.2019 Manhã

26.Recife 28, 29, 30 E 31 de Maio 
Manhã e Tarde

VACINAÇÃO DA CAAPE CONTRA A GRIPE

 Bruno Baptista quer aproximar os advogados da OAB

Economia
4

OAB Nova diretoria tem Bruno Baptista como presidente 
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A
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Pernambuco atrai R$500 milhões de 
investimentos no setor de atacarejo
Novo vai investir, nos próximos quatro anos, na abertura de até 20 unidades 
em todo o Estado

 A partir do próximo mês 
de agosto, Pernambuco vai 
receber quatro lojas da rede 
de atacarejo Novo – Atacado 
e Varejo. A empresa anun-
ciou recentemente que pre-
tende investir cerca de R$ 
500 milhões, nos próximos 
quatro anos, que serão apli-
cados na abertura de até 20 
lojas em solo pernambuca-
no. Apenas para 2019, a ex-
pectativa é de gerar um total 
de 4,5 mil empregos, sendo 
1,5 mil empregos diretos, be-
neficiando, principalmente, 
a população local. A marca, 
que nasce 100% pernambu-
cana, é recém-criada pelos 
grupos varejistas de origem 
mineira SFA e Super Cidades 
e deve investir nesse primei-
ro momento R$ 120 milhões 
para a abertura das primei-
ras unidades, sendo a pri-
meira em Carpina, no mês de 
agosto, seguida por Vitória 
de Santo Antão e Arcoverde, 
em setembro e outubro, res-
pectivamente. É uma nova 
rede de lojas que chega con-

fiando na potencialidade do 
mercado  e na mão de obra 
pernambucana. “Com  cer-
teza, as lojas do Novo vão 
chegar cada vez mais aos 
municípios de Pernambuco, 
contribuindo para o nosso 
desenvolvimento”, disse o 
governador Paulo Câmara, 
no último mês, no Palácio do 
Campo das Princesas.

A expectativa é que até 
o mês de dezembro sejam 
inauguradas quatro lojas no 
interior do Estado, tendo as 
obras de terraplanagem de 

Carpina e Vitória de Santo 
Antão já iniciadas. Prome-
tendo menor preço da cida-
de, o Novo vai ofertar um 
mix inicial com 8 mil itens, 
entre alimentos, não pere-
cíveis, artigos de higiene, 
limpeza, automotivo, bom-
boniere, bebidas, entre ou-
tros produtos. A aposta é no 
conceito de feiras livres nos 
seus supermercados, que 
contarão ainda com padaria 
e açougue, reunindo-se, as-
sim, com a cadeia produto-
ra local. “Vamos apresentar 

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
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esse plano de expansão à 
indústria alimentícia do Es-
tado, para que o objetivo do 
menor preço consiga ser al-
cançado, beneficiando, dessa 
forma, o consumidor final”, 
explicou o presidente da 
Agência de Desenvolvimento 
Econômico de Pernambuco 
(Ad Diper), Roberto Abreu e 
Lima, que participou da reu-
nião com o Governador, ao 
lado do secretário estadual 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Bruno Schwambach, 
com o presidente da rede, 
Daniel Costa, e o diretor co-
mercial, Victor Bretas.

Economia
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Cada uma das lojas segui-
rá um padrão de construção, 
ocupando uma área constru-
ída de 12 mil metros qua-
drados, com 500 vagas de 
estacionamento, com aporte 
inicial, por operação, de R$ 
30 milhões, bancados uni-
camente com recursos pró-
prios. Outra novidade, é que 
o Novo vai lançar um cartão 
de crédito de bandeira pró-
pria, objetivando aquecer 
o consumo local. “Basta ter 
o CPF limpo, que o limite 
de crédito será aprovado na 
hora”, finaliza o diretor co-
mercial Victor Bretas 

Representantes do Novo e da AD Diper reuniram-se com o Governador

Apenas em 2019, rede pretende investir R$ 120 milhões, em quatro lojas 
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Empresa de olho no mercado 
médico-hospitalar
Atos Médica investe há seis anos no setor e almeja conquistar o mercado 
sertanejo

Não é nenhuma novidade 
que um dos mercados que mais 
têm crescido no Estado é o setor 
médico. De olho nessa tendên-
cia, diversos empresários estão 
investindo cada vez mais nesse 
segmento. Há seis anos, os só-
cios Ewerton Rodrigo de Farias 
Zumba e José Raimundo dos 
Santos, há época, funcionários 
de uma empresa do mesmo se-
tor, uniram suas expertises e 
fundaram a ATOS MÉDICA, 
objetivando atender adequada-
mente algumas demandas exis-
tentes nesse mercado.  Inicial-
mente começaram atendendo 
unicamente os itens de produtos 

A partir desta edição do Jornal do Sertão, a Câmara de Di-
rigentes Lojistas de Petrolina (CDL) entra numa nova pers-
pectiva: publicar artigos e serviços que apresentam as diver-
sas temáticas do comércio varejista da região do Vale do São 
Francisco.

Assim, os textos das edições seguintes, apresentarão dis-
cussões para representar, desenvolver e valorizar o segmento, 
além de oferecer e aprimorar os serviços de apoio e proteção 
às atividades comerciais, focando na inovação e tecnologia e 
aproximando os diversos setores para tratar de interesses co-
muns à classe lojista.

Também faz parte da nossa missão, apoiar o setor de co-
mércio, indústria, e serviços, através da oferta de serviços 
de suporte na gestão e vendas, atendendo nossos associa-
dos com colaboradores treinados e com serviços rápidos e 
diferenciados, contribuindo assim para o desenvolvimento 
econômico e socioambiental.

CDL Petrolina em conexão
não atendidos pela empresa em 
que atuavam. Após desligarem-
-se da empresa, há dois anos, os 
dois sócios partiram com força 
para o mercado. 

O nome ATOS MÉDICA sur-
giu de uma consulta em oração 
a DEUS feita pelo sócio José 
Raimundo, o qual recebeu a re-
velação do nome da empresa na 
madrugada do terceiro dia sub-
sequente. A empresa, apesar de 
relativamente jovem, vem se ex-
pandindo rapidamente e já é dis-
tribuidora exclusiva de algumas 
importantes indústrias do setor. 
“Atendemos desde grandes cen-
tros hospitalares até pacientes, 

Economia6

individualmente”, afirma Ewer-
ton Zumba. O crescimento da 
empresa se deve principalmen-
te a exclusividade de produtos 
ofertados que acompanham as 
tendências do mercado, ofer-
tando ferramentas com tecno-
logia avançada. “Alguns desses 
fornecedores nos aproximaram 
de grandes clientes em busca 
dessa linha de produtos exclu-
sivos, isso propiciou que a nossa 
marca se expandisse mais rapi-
damente e conquistasse novos 
mercados”. Esse crescimento 
ocorreu principalmente nesses 
últimos dois anos. Atualmente 
a ATOS MÉDICA já conta com 
um acervo de mais de 10 mil 
itens ofertados ao mercado e 
está de olho no público sertane-
jo. A empresa já fornece material 
para algumas cidades do Sertão, 
como Arcoverde, Araripina e Pe-
trolina e, pretende ampliar esse 
mercado. “Para nós, atender as 
demandas desse segmento no 
Sertão só vai complementar a sa-
tisfação dos consumidores.  Por 
isso, pensamos em investir mais 
nessa região”, pontua Ewerton 
Zumba. A empresa tem sede no 
Recife e, no ano passado, abriu as 
portas da sua primeira loja para 
atendimento ao público, am-
pliando sua clientela. 

Quando conhecemos 
novos lugares, pessoas e 
culturas diferentes, senti-
mos sensações que chegam 
a ser até difícil de explicar, 
apenas precisam ser viven-
ciadas. E na maioria das 
vezes para que tudo isso 
aconteça é preciso viajar. 
Não apenas para outros 
Estados ou países, pode 
ser apenas na sua própria 
região. 

Nesse mês de maio é 
comemorado o Dia Nacio-
nal do Turismo, uma data 
para celebrar e incentivar 

Um mês para comemorar o turismo no Brasil
ainda mais o turismo na-
cional e com isso mostrar 
aos brasileiros o quanto a 
ser visto e conhecido em 
nosso país; todas as suas 
belezas naturais e cultu-
rais.  

De acordo com a OMT 
- Organização Mundial do 
Turismo, a viagem é ca-
racterizada como turística 
quando um ou mais indi-
víduos viajam para fora de 
seu ambiente residencial 
entre um período de 24 
horas a 120 dias, sem exer-
cer qualquer tipo de ativi-

dade profissional. 
No Brasil, a data passou 

a ser comemorado oficial-
mente em 8 de maio atra-
vés da Lei nº 12.625, de 9 
de maio de 2012, sancio-
nada pela presidente Dil-
ma Rousseff. E em 27 de 
setembro, também come-
moramos o Dia Mundial 
do Turismo, que incentiva 
o turismo internacional. 

E nesse mês tão espe-
cial, como em todos os 
outros, queremos incenti-
var você a aproveitar ain-
da mais o que a sua região 

ou até mesmo o nosso país 
tem a oferecer. Como já 
dizia um comercial bem 
famoso “ Venha que a casa 
é sua. Venha, descubra o 
Brasil.” Descubra que você 
pode encontrar os mais 
diversos destinos que se 
enquadra no seu estilo ou 
momento de vida e apro-
veite! Ah! E que tal contar 
para a gente qual foi sua 
viagem, aqui no Brasil, que 
você mais curtiu? 

Vamos juntos compar-
tilhar histórias e trocar 
boas lembranças. 

Artigo

Ana Thereza Ramos
Publicitária

Há seis anos, sócios decidiram apostar no mercado
Sede da CDL Petrolina
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Estado atrai R$ 3,5 bilhões para 
construção de complexo fotovoltaico
Complexo será o maior do Brasil e será instalado no Sertão de Pernambuco, 
gerando emprego e renda na região

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Pernambuco está prestes 
a dar um passo importante 
quanto a geração de energia. 
No último dia 24 de abril, o 
governador Paulo Câmara, 
junto ao secretário estadual 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Bruno Schwambach, 
reuniram-se com o presiden-
te da Solatio Energia, Pedro 
Vaquer Brunet, e sua sócia, 
Elvira Damau. O encontro 
prevê a implementação de 
políticas públicas voltadas a 
garantir a segurança energé-
tica em Pernambuco, fomen-
tando negócios e gerando 
novos empregos no Sertão. A 
aposta bilionária deve atrair 
R$ 3,5 bilhões para a cons-
trução do que será o maior 

complexo solar fotovoltaico 
do País, localizado em São 
José do Belmonte, no Ser-
tão. “É um investimento que 
dialoga com o que a gente 
quer, que é a energia limpa. 
Um investimento importan-
te em um momento difícil, 
quando ninguém está inves-
tindo, e a Solatio está vindo 
a Pernambuco, gerando em-
prego e renda. Nós estamos 
sempre dialogando com em-
presas e investidores, que 
têm a certeza de que o nosso 
Estado os ajudará a avançar 
em seus projetos”, reforçou o 
governador. A novidade deve 
gerar, somente durante as 
obras, cerca de mil postos de 
trabalhos diretos.

O complexo fotovoltaico 
será formado por sete usi-
nas, que terão capacidade 

para gerar 1.100 megawatts e 
perspectiva de entrar em ope-
ração comercial no início de 
2021, começando a operar no 
ano seguinte. As obras devem 
iniciar no primeiro bimes-
tre de 2021 e a expectativa é 
que a empresa contrate 400 
trabalhadores apenas nos ar-
redores do empreendimento. 
“O Estado está preparado, 
realizando investimentos em 
infraestrutura. Temos bus-
cado ativamente os empre-
endedores, seja para partici-
par dos leilões ou implantar 
projetos mirando o mercado 
livre. Dentro do nosso pro-
grama de energia, é preciso 
destacar o Atlas Eólico e So-
lar, um mapeamento feito es-
pecificamente ao investidor, 
que mostra o potencial de 
Pernambuco para geração de 

energia através de fontes re-
nováveis. Fora isso, o gover-
no estadual tem incentivado 
a geração distribuída com o 
PE Solar”, informou o secre-
tário Bruno Schwambach. O 
conjunto de investimentos 
previstos será distribuído 
numa área de 2.270 hectares.

Com a iniciativa, espera-
-se um aumento em 10 vezes 
o volume de energia gerada 
pelas placas fotovoltaicas em 

Pernambuco. Atualmente, o 
Estado conta com a geração 
de 10megawatts-picp, com 
100 em implantação. “Dos 1,1 
mil megawatts-pico, 80 mwp 
correspondem ao leilão que 
vencemos em dezembro de 
2017, com previsão de entrar-
mos em operação em janeiro 
de 2021. Os restantes são to-
dos fruto de um contrato no 
mercado livre”, acrescentou 
o presidente da Solatio.

Economia
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Complexo deve operar a partir de 2022 
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Codevasf,  um marco de 
fomento e desenvolvimento
Em entrevista exclusiva, o engenheiro civil Aurivalter Cordeiro aponta as pers-
pectivas dessa operação

 Há três anos à frente da 3ª Superintendência Regional (SR) da Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), está o engenheiro civil Aurivalter Cordeiro. A 
entidade, com sede em Petrolina, atua em 126 municípios pernambucanos, entre eles, Arcoverde, Ca-
ruaru e Garanhuns, através de programas  de desenvolvimento regional, a exemplo de projetos pú-
blicos de irrigação e infraestrutura hídrica (barragens, canais, adutoras, sistemas de abastecimento 
d’água e de esgotamento sanitário). Somente para se ter uma ideia da dimensão do trabalho dessa 
entidade, em 45 anos de existência, a 3ª SR da Codevasf já implantou 38 mil hectares distribuídos nos 
projetos agrícolas de Bebedouro, Nilo Coelho, Maria Tereza e o Pontal. E foi para falar sobre esses 
programas e o Pontal, que agora passa a se chamar Projeto de Irrigação Deputado Osvaldo Coelho, 
que Aurivalter Cordeiro nos concedeu a entrevista que apresentamos a seguir.

Jornal do Sertão: Ten-
do em vista que o foco atual 
da 3ª SR da Codevasf é o Pro-
jeto Osvaldo Coelho, quando 
será efetivado os primeiros 
plantios?

Aurivalter Cordeiro:  
O Projeto Osvaldo Coelho se 
divide em duas áreas: sul (em 
fase de implantação) e norte 
e ainda os lotes de sequeiro. 
Esta última vem funcionando 
desde 2010 beneficiando 139 
famílias em 7.007 hectares, 
onde o pequeno produtor 
também dispõe de seis unida-

Carlos Laerte

des irrigadas: pulmões- ver-
de, que produzem forragem 
suficiente para um rebanho 
de 7 mil cabeças. No sequeiro 
já temos três agroindústrias 
implantadas produzindo la-
ticínios e processamento de 
umbu. Nas áreas (lotes) ir-
rigáveis do projeto, estamos 
entregando os primeiros lo-
tes em agosto próximo. Serão 
ao todo, aproximadamente 
1.800 hectares, distribuí-
dos em 299 lotes familiares 
e mais 1.700ha, distribuídos 
em 37 lotes empresariais, 

onde estamos concluindo os 
trabalhos de engenharia para 
entrega desses os lotes.

JS: Esses irrigantes já es-
tão determinados?

A.C: Depois da instalação 
e implantação da lei de irri-
gação, a Codevasf não pode, 
como antigamente, fazer a 
destinação dos lotes dire-
tamente aos expropriados, 
àqueles que já eram oriundos 
da área. Hoje, a gente só pode 
vender lotes através de licita-
ção. A última, que fizemos no 
final do ano passado, foi refe-

rente primeiro aos 299 lotes 
familiares e o segundo aos 
lotes empresariais, que no 
caso eram 37 e agora nós já 
temos prontos para entregar 
18 lotes.

JS: Qual a dimensão dos 
lotes familiares e empresa-
riais?

A.C: O lote familiar é de 
6 hectares, irrigáveis. Alguns 
desses lotes também têm a 
área de sequeiro. Para o caso 
de lotes empresariais, é uma 
média 40ha de área irrigada.

JS: Qual a perspectiva de 
produção do Projeto Osvaldo 
Coelho e a expectativa de ge-

rar quantos empregos?
A.C: Considerando que o 

projeto, sul e norte, amplia-
rá a área em 7.800 hectares, 
então haverá com certeza um 
aumento entre 10% e 15% 
no incremento da produção 
agrícola na região. Como é 
necessário pelo menos três 
pessoas em cada hectare irri-
gado, e como se trata de qua-
se 8 mil hectares, nós acredi-
tamos que 25 mil empregos 
diretos serão gerados.

JS: Assistência técnica 
a pequenos agricultores de 
áreas irrigadas como o Proje-
to Nilo Coelho e Maria Tereza 
é uma agenda antiga dos irri-
gantes. A Codevasf pretende 
voltar com o serviço?

A.C: Ultimamente, mui-
to preocupada com o aspecto 
de qualidade dos produtos, a 
Codevasf vem tentando, gra-
ças à intervenção política, 
conseguir recursos para que 
voltem as atividades de assis-
tência técnicas, tanto ao Nilo 
Coelho e Maria Tereza, bem 
como ao projeto Osvaldo Co-
elho. Isso graças a uma inter-
venção do senador Fernando 
Bezerra Coelho, que está con-
seguindo os recursos.

JS: Em relação às nego-
ciações do K1 [tarifa para 
amortização da infraestru-
tura de irrigação de uso co-
mum] e titulação de lotes, 
quem não negociou ainda 
pode procurar a Codevasf?

A.C: Com certeza. Como 
o prazo foi prorrogado até de-
zembro deste ano, ainda há a 
possibilidade de fazer negocia-
ção em relação a esses clientes, 

Com o projeto, cerca de 25 mil empregos diretos serão gerados 

Economia
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Aurivalter afirma que haverá aumento de até 15% no incremento da produção agrícola na região
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com possibilidade de redução 
de até 95%, da dívida, depen-
dendo do caso.

JS: Existe uma proposta 
de parceria em que a Code-
vasf transferiria as agrovilas 
dos projetos Nilo Coelho e 
Bebedouro e o tratamento 
de água para a prefeitura 
de Petrolina.  O órgão ainda 
considera essa ideia?

A.C: A ideia é fundamen-
tal por dois motivos: pri-
meiro que se tratando dos 
sistemas de abastecimento 
de água a operação não é de 
competência da Codevasf, e 
sim uma responsabilidade 
constitucional dos municí-
pios. No caso de Petrolina, 
há um termo de compro-
misso por parte da Com-
pesa assumido com a pre-
feitura, em que ela sim vai 
ter que assumir a operação 
e manutenção desses sis-
temas. Como todos sabem, 
os núcleos habitacionais 
dos projetos Nilo Coelho e 
Maria Tereza, Bebedouro, 
correspondem a mais de 70 
mil pessoas, e que são, em 
sua maioria, atendidas com 
água não filtrada, o que é 

um absurdo. Nós acredita-
mos que nesta nova fase que 
virá em relação ao abasteci-
mento de água, a prefeitura 
está preocupada e vai fazer 
com que, através dessa nova 
empresa que está em licita-
ção, sejam cumpridas essas 
metas de atendimento com 
água tratada para todas as 
comunidades daqueles nú-
cleos.

JS: No que diz respei-
to ao Rio São Francisco e 
ao esgotamento sanitário, 
quais os projetos em anda-
mento pela Codevasf?

A.C: A Codevasf tem 
uma gerência específica 
para a revitalização do rio. 
Temos várias ações que fo-
ram desenvolvidas, outras 
que inclusive já foram con-
cluídas. Mas, nos últimos 
governos existiu uma parali-
sação que só agora estamos 
voltando com essas ações 
correspondente a conclusão 
do sistema de esgotamento 
sanitário de todas as cida-
des que fazem parte da área 
de atuação da Codevasf. 
Inclusive têm alguns muni-
cípios como Petrolândia e 

Floresta que estão com os 
projetos prontos, esperando 
apenas essas últimas inter-
venções de recursos para 
que a gente conclua o sis-
tema. Assim como também 
finalizar aqueles que faltam 
bem pouco, como é o caso 
de Belém do São Francisco, 
Santa Maria da Boa Vista e 
Cabrobó.

JS: Esses projetos de-
vem ser retomados até final 
deste ano?

A.C: Até dezembro es-
tamos prevendo o início da 
operação. Já a revitalização 
no tocante as outras ativi-
dades não se dará até o fi-
nal do ano, e sim ao longo 
dos anos, inicialmente por 
aquelas que já têm contra-
tos e projetos prontos, que 
é o caso do sistema esgota-
mento sanitário. No demais, 
as retomadas virão a partir 
de quando forem concluí-
dos os outros projetos e os 

recursos sendo viabilizados.
JS: E sobre a transposi-

ção do rio, qual a participa-
ção da Codevasf?

A.C: Há hoje a compre-
ensão de que a Codevasf é a 
operadora federal desse sis-
tema. Como se trata de um 
sistema bastante complexo e 
nós não temos a quantidade 
de pessoas que permita co-
locar em operação, então es-
tamos fazendo licitações de 
empresas que vão operá-lo.

Estão abertas até o dia 
06 de maio as inscrições 
para a IV Semana de En-
fermagem da ESSA, que 
esse ano traz o tema "Os 
desafios da Enfermagem 
para a prática com equi-
dade em suas diversas vi-
vências profissionais e no 
ensino".

Interessados devem ir 
à sala da direção da ESSA, 
nos seguintes horários:

Segundas, terças e 
quintas-feiras: das 8h às 
13h;

De terça à sexta-feira: 
das 19h às 22h.

Os acadêmicos em en-
fermagem investem o valor 
de R$ 10,00; já os profis-
sionais fazem suas inscri-
ções por R$15,00; para os 
minicursos o investimento 
é de R$ 20,00.

A programação que 

inclui palestras, mesas re-
dondas, minicursos aconte-
ce entre os dias 14 e 15 de 
maio.

Maiores informações no 
telefone (87) 3821-3247

AESA I n f o r m a

Carlos Laerte (Clas Comunicação )

Codevasf já implantou 38 mil hectares distribuídos nos projetos agrícolas

III Seminário do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas 
Cultura Política, 
Educação e Diferenças
 
Aconteceu na AESA, entre 
os dias 23 e 25 de abril o 
III Seminário do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas Cultura 
Política, Educação e Diferenças.
O NÚCLEO DE ESTUDOS 
E PESQUISAS CULTURA 
POLÍTICA, EDUCAÇÃO 
E DIFERENÇAS, lançado 
oficialmente em agosto de 2018 
é formado por quatro Grupos 
de Estudos que possuem como 
foco de discussão as respectivas 
temáticas: Cultura Política, 
Educação do Campo, Educação 
das Relações Étnico-raciais, 
Gênero e Enfrentamento a 
Violência contra a Mulher. 
O Núcleo reúne professores 
e estudantes dos cursos de 
licenciatura em História e 
Pedagogia do Centro de Ensino 

Superior de Arcoverde – CESA, 
estudantes dos cursos da pós-
graduação e pesquisadores do 
tema para realização de estudos, 
pesquisas, produções científicas, 
seminários e encontros de 
formação. O evento realizado 
teve como objetivo representar a 
valorização e divulgação de temas 
que fazem parte do interesse dos 
participantes do Núcleo, nos seus 
variados enfoques; construir 
um ambiente importante para 
a divulgação de pesquisas 
acadêmicas que se encontram 

em processo de execução ou 
estejam finalizadas, bem como, 
a possibilidade de propiciar um 
espaço debates e reflexões sobre 
temas que colaborem no sentido 
de, levar ao público da IES ou 
de segmentos que se encontrem 
fora do ambiente universitário, 
questões e problemáticas que se 
encontram postas na sociedade. 
Os debates foram realizados 
acerca dos temas: Educação e 
Resistências, reflexões sobre a 
educação para as diferenças e 
educação escolar indígena. 
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Tereza Cristina anuncia investimentos 
de R$ 3 milhões em Petrolina
Ministra visitou a região do Vale do São Francisco e vai destinar o montante 
para programa de melhoramento de uvas na região

Em  visita realizada aos 
municípios de Petrolina (PE) 
e Juazeiro (BA), no último 
mês de abril, a Ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Tereza Cristina, 
fez o anúncio de investimen-
to na ordem de R$ 3 milhões 
para a continuidade do pro-
jeto que foi criado em 2010 
e vem apresentando grandes 
resultados com a aprova-
ção de 25 novas variedades 
de uvas de mesa no Vale do 
São Francisco. Na presença 
de produtores, exportado-
res e pesquisadores da área 
agrícola, a ministra também 
anunciou que vai buscar uma 
parceria com o governo de Is-
rael para importar tecnologia 
de irrigação por gotejamento 
e afirmou que vai reorganizar 
a Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embra-
pa), com promessa de ampliar 
os horizontes para melhorar a 
assistência técnica aos produ-
tores, enfatizando inclusive 
a possibilidade da criação de 
uma unidade de produção de 
novas variedades de uvas no 
Vale do São Francisco. 

A ministra, que veio na 
companhia de vários auxilia-

res, dentre eles, os secretários 
de Agricultura Familiar, Fer-
nando Schwanke, e de Política 
Agrícola, Eduardo Sampaio, 
além do secretário-adjunto de 
Inovação, Desenvolvimento 
Rural e Irrigação, Pedro Alves 
Corrêa Neto, ficou impressio-
nada com as variedades de 
uvas, a exemplo da 'Vitória' 
brasileira e as Sweet Celebra-
tion, Timco, Sweet Sapphire, 
Sweet Globe, Sugar Crysp e 
Jack's Salute. Atualmente, to-
das acessíveis aos fruticulto-
res do Vale do São Francisco. 
Após ouvir as explanações so-
bre a parceria público-priva-
da, que uniu  a Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parna-
íba (Codevasf), Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção do Estado de Pernambuco 
(SECTI) e fazenda Brasiluvas 
Agricula, do grupo Labrunier, 
Tereza Cristina disse que a 
fruticultura tem um potencial 
muito grande para se desenvol-
ver no país, e  que a Secretaria 
de Comércio e Relações Inter-
nacionais do ministério está 
trabalhando na abertura de 
mercados e na diversificação 
da pauta brasileira de exporta-

ções. O Brasil é o terceiro maior 
produtor de frutas do mundo, 
mas só exporta 3% de sua pro-
dução. A visita ainda contou 
com um encontro no Sindicato 
dos Produtores Rurais de Pe-
trolina (SPR), quando  a minis-
tra ouviu uma série de pedidos 
e sugestões dos representantes 
dos segmentos da fruticultura, 
leite, cana-de-açúcar, pecuá-
ria, aves, além do Presidente 
da Federação da Agricultura 
do Estado de Pernambuco, Pio 
Guerra. De acordo com o pre-
sidente da categoria, Jailson 
Lira, a agricultura na região 
ganha um novo impulso com 
a implantação do novo MAPA. 
Também  em resposta a pauta 
da categoria, a ministra convi-
dou os produtores regionais a 
participarem de uma missão de 
negócios que o ministério vai 
promover em maio próximo,  
ao Japão, China, Vietnã e à In-
donésia.  Participaram também 
da visita o senador Fernando 
Bezerra Coelho, o deputado fe-
deral Fernando Coelho Filho, 
o deputado estadual Antônio 
Coelho e o prefeito de Petrolina 
Miguel Coelho, além do presi-
dente do Banco do Nordeste, 
Romildo Rolim. Montante será destinado para programa de melhoramento de uvas na região 

Ministra quer investir na produção de uvas da região do Vale do São Francisco

Divulgação

10

Divulgação



Jornal do Sertão 13 anos integrando a região -  De 01 a 31 de Maio de 2019 / Edição 194  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 11

A compradora calçado feminino Luana Araujo, empresários 
Henrique Elder, gerente de compras Milton Rocha, empresá-
ria Carolina Padilha, gerente da loja Janio Nascimento e com-
prador calçado masculino Fellipe Barreto na inauguração da 
nova loja em Petrolina-PE.

A celebração das bodas de 50 anos de Dr. Artur e De-
nise Nascimento foi iniciada com uma Missa de Ação 
de Graças e Renovação dos Votos na Igreja Divino 
Espírito Santo no bairro Pedra do Lord, em seguida 
o aniversariante, completando 80 anos, e sua esposa 
seguiram para a recepção na Boungainville Eventos 
em Juazeiro-BA.

Os locutores, radialistas Waldiney Passos, Wuinston 
Monteclaro, repórteres Thaise Rocha e Thamires San-
tos, Daniel Campos, Marco Aurélio na inauguração da 
nova sede da Rádio Jornal do Commércio em Petroli-
na-PE.

O Dj Caik é a nova sensação nas 
picapes no Estado de Goiás, com 
familares de Afrânio-PE, vem 
despontando em no show bu-
siness brasileiro. Caik é filho de 
Márcia Cristina Costa Nunes e 
Luís Ernesto Cavalcanti.

Os parceiros Leonardo Brant, Moniele Souza , treinador 
Marciano Barros da APA, superintendente shopping Welton 
Carvalho, os atletas Ana Augusta, Edson Amaro da APA, e ge-
rente marketing Monique Almeida no lançamento da 1ª Meia 
Maratona River Shopping que acontecerá no dia 19 de maio, 
com percursos de 5, 10 e 21km em Petrolina.

A organizadora da Barca do Forró 2019, 
Vanya Alves, acontecerá dia 16 de junho, 
pelas águas do Rio São Francisco, como 
tradionalmente valorizando o autêntico 
forró nordestino!

Os representantes da Hyndai, Rena-
to Lunardelli, empresário Hyrailton 
Gervásio, Geraldo Albuquerque, em-
presário Hyrasson Gervásio, empre-
sário Hilton Silveira, Leonardo Cas-
siano, empresário Hyrandilson Ger-
vásio e seu filho Leonardo Gervásio 
na inauguração Autorac Hyundai em 
Petrolina-PE. 
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Mães da UTI
Por trás de tantos aparelhos, elas mostram que o amor por seus filhos supe-
ram qualquer obstáculo e as palavras de ordem são: fé e esperança

O contato entre a mãe 
e o bebê, desde o primeiro 
instante do nascimento, é 
fundamental para um de-
senvolvimento saudável 
de ambos. O carinho, que 
vem sendo estimulado ao 
longo da gestação, deve ser 
reproduzido ao longo dos 
anos, principalmente nos 
primeiros meses de vida do 
bebê. Mas, e quando o par-
to acontece de forma pre-
matura?

O chá de bebê não foi re-
alizado, o quartinho não es-
tava pronto, a mala da ma-
ternidade sequer foi pensa-
da, mas eles chegaram ao 
mundo e, junto a eles, uma 
rotina cheia de altos e bai-
xos. Muitas vezes o primei-
ro contato físico acontece 
depois de dias dentro de 
uma incubadora. Delica-
dos, convivendo em meio a 
tantas agulhas e fios, lutan-
do, como verdadeiros guer-
reiros, pela sobrevivência. 
Fora da incubadora, uma 
mãe, cheia de medos e so-
nhos, desejando apenas a 
simplicidade de poder levar 
seus filhos ao seio.

Quando estava com pou-
co mais de seis meses de 
gestação, a dona de casa 

Natalia Marilene Trajano 
de Souza, de 23 anos, sen-
tiu as primeiras contrações 
que a levariam ao traba-
lho de parto prematuro. 
Quando todo o mundo se 
preparava para receber o 
ano novo, no último dia 31 
de dezembro, ela dava en-
trada ao seu internamento 
de emergência no Hospital 
João Murilo de Oliveira, 
em Vitória de Santo Antão, 
mesmo município que ela 
mora, para conhecer, tão 
precocemente, o seu filho 
Jeremias Gabriel, o segun-
do dela. “A partir daquele 
dia, minha casa passou a 
ser o Hospital, ao longo de 
todos esses meses”, apon-
tou a dona de casa. Assim 
como Natália, outras mães 
partilham dessa mesma an-
gústia nas Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTI) e de 
Cuidados Intermediários 
(UCI) neonatal do HJMO. 
Ao todo, são 20 leitos das 
duas unidades, que estão 
sempre ocupados por bebês 
que lutam diariamente pela 
vida. Para dar apoio a essas 
mães, para que elas sintam-
-se o mais próximo de um 
ambiente acolhedor, o Hos-
pital oferece, desde 2013 a 

Casa do Bebê, da Gestante e 
da Puérpera, um espaço ca-
paz de acolher as mães dos 
bebês que estão internados, 
para que lá, elas encontrem 
toda estrutura, conforto e 
atenção que precisam para 
lutar, ao lado de seus filhos, 
até o dia da alta médica. 
“Nossa proposta é garantir 
o contato mãe-bebê, pois é 
esse vínculo que garante os 
benefícios para o bebê, que 
cuidado intensivo nenhum 
seria capaz de oferecer”, 
afirma a coordenadora do 
HJMO, Roberta Câmara. 
“Lá é possível compartilhar 
nossas dores com outras 
mães que estão na mesma 
situação que a minha. A 
gente acaba se distraindo 
em meio a tanto sofrimen-
to”, enfatiza a mãe de Je-
remias. O internamento de 
um bebê na UTI é definido 
através de muitas compli-
cações que vão surgindo ao 
longo desse período. “Para 
mim, o momento que mais 
marcou essa minha estadia 
aqui no Hospital, foi quan-
do ele desenvolveu uma 
pneumonia e apresentou o 
quadro mais grave de todo 
o seu internamento. Eu tive 
muito medo. Ele estava se 

Tikinha Albuquerque
Diretora Executiva

Coaching & PNL

O hábito de reclamar!  
É incrível como as pessoas são viciadas em recla-

mar. 
Cada dia torna-se maior o número de pessoas nesta 

epidemia que causa grandes danos nos relacionamen-
tos e empresas. 

Esses dias li que o Brasil possui o povo mais “re-
clamão” do mundo, e parei para refletir: “o quanto é 
chato estar ao lado de pessoas que reclamam o tempo 
de todo de TUDO e de TODOS. ”

Reclamam de onde moram, do trânsito, do traba-
lho, do governo, do clima, da crise, da família... A lista 
é interminável...

Acontece que o fato de reclamar não resolve NADA...
aliás, só piora! Não podemos esquecer que o universo 
conspira a favor de nossos pensamentos e ações, sendo 
assim, é muito mais fácil recebemos aquilo que mais 
falamos ou pensamos.

Sabe qual o significado de reclamar? Clamar para 
acontecer o que você falando ou pensando.

A reclamação é um veneno invisível que despejamos 
gota a gota na nossa corrente sanguínea diariamente 
poluindo nossa mente. Um veneno que aos poucos vai 
nos tornando mais tristes, mal-humorados e pessimis-
tas, onde tudo a nossa volta parece estar fora do lugar 
e assim, a vida torna-se verdadeiro caos.
Que mudar?

O antídoto mais poderoso que temos a nossa dispo-
sição para combater a reclamação e a negatividade é:
 A GRATIDÃO!

Busque ser grato! A palavra gratidão tem origem no 
termo do latim gratus, que pode ser traduzido como 
agradecido ou grato. Também deriva de gratia, que 
significa graça. Portanto, é a experimentação de emo-
ção por uma graça recebida.
Quando você é grato, não existe espaço para reclama-
ção!
O caminho para começar a ser grato é mudar o foco. 
Então, que tal agradecer por tudo que acontecer na sua 
vida? 
Ah, impossível!!! Faça o teste! 

Agradeça tudo que acontece com você, mesmo que 
a situação seja muito desgastante, pode ter certeza que 

lhe traz um bom aprendizado, então foque 
no amadurecimento e continue trilhando 

sua jornada! 
Seja feliz e grato sempre!
Tikinha Albuquerque

ESPERANÇA Do outro lado do vidro, uma mãe que sonha com o filho nos braços 

 Vanessa Santos

EsPEcial dia das mãEs
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recuperando e de repente 
eu recebi a notícia de mais 
essa complicação” relembra 
emocionada. 

E, outra vez, o pequeno 
lutou e venceu mais uma 
batalha pela vida. “Depois 
que passa o susto, a gente 
fica mais aliviada”, expli-

ca Natália. Para diminuir 
essa aflição normal a to-
das essas mães, o Hospital 
João Murilo de Oliveira 
tem Trabalhado, ao longo 
dos últimos anos, na hu-
manização, principalmen-
te na área das UTIs e UCIs, 
a fim de proporcionar boas 

lembranças, em meio ao 
que pode-se considerar 
um verdadeiro caos. Entre 
tantas ações que a Unida-
de realiza, através da co-
ordenadora do setor, a en-
fermeira Cicília Andrade, 
destacam-se os ensaios 
fotográficos em datas co-

memorativas. “Onde há 
amor, não faltam solida-
riedade, paz e emoção”, 
afirma a coordenadora. 
Os ensaios são feitos com 
todo cuidado e atenção 
possíveis, com direito a 
cenários e confecção de 
acessórios a serem utiliza-
dos pelos bebês. Quando o 
bebê já está liberado para 
sair em alguns momen-
tos da incubadora, para 
os braços da mãe, as fotos 
são realizadas com os dois 
juntos, para que nenhuma 
data passe em “branco”. E 
assim acontece no Natal, 
Carnaval, São João, Copa 
do Mundo, Páscoa, etc. 
“Quando eu vi todo o cui-
dado para fazer as fotos, eu 
me senti bem e, agora, eu 
tenho uma recordação do 
meu filho”.

Com a proximidade do 
Dia das Mães, a emoção de 
estar com o filho dentro 
do Hospital transforma-se 
em esperança. E esperar 
é o que cada uma daque-
las mães mais faz. Depois 
de quase quatro meses de 
espera, a notícia da alta 

chegou para Natália, no 
mesmo dia da entrevista ao 
Jornal do Sertão. “Ainda 
estou sem acreditar. Eu já 
estava na expectativa por 
esse momento, mas não ti-
nha certeza de quando ele 
chegaria. Finalmente vou 
poder voltar para casa e fi-
car com os meus dois filhos 
perto de mim”, comemorou 
a mãe, repleta de emoção, 
que, de tão inesperada a 
notícia, ainda não havia 
preparado a casa para re-
ceber Jeremias. “Mas o 
pai dele é marceneiro e vai 
arrumar tudo bem rapidi-
nho. O importante é que 
vamos pra casa”, adiantou. 
No mesmo dia, outras três 
mães receberam a mesma 
notícia e, finalmente, te-
rão os seus “Feliz Dia das 
Mães”. “Mas a história de 
Natália foi bem marcante. 
Ela já estava há bastan-
te tempo com a gente, por 
muitas vezes viu seu filho 
chegar bem perto de não 
resistir a tantos altos e bai-
xos. A felicidade dela, tam-
bém é nossa”, completa a 
enfermeira Cicília.

EsPEcial dia das mãEs

13

O velho discurso: “o face-
book é meu e eu posto o que eu 
bem entender”!

Não que não seja exata-
mente assim, mas existem 
consequências. Os jovens 
principalmente em idade pro-
dutiva, de trabalho, precisam 
saber dos cuidados que devem 
ter com o que postam, com-
partilham e curtem nas redes 
sociais. A liberdade que nos 
proporciona o facebook, o ins-
tagram, o youtube e outras “re-
des sociais”, têm suas conse-
quências claras, e elas podem 
aparecer quando se está dispu-
tando uma vaga de emprego, 
por exemplo.

Conversando com alguns 
profissionais de “recursos hu-
manos” que ocupam função 
de recrutar e selecionar profis-

Jovens, cuidado com as Redes
sionais para as empresas que 
atuam ou prestam serviços, é 
unânime a alegação: “utilizo 
sim as redes sociais, com cri-
tério até eliminatório, na hora 
de selecionar um profissional 
para trabalhar na empresa”. 
Essa alegação deve sim ascen-
der um “sinal amarelo” para a 
tão desejada liberdade dos que 
ainda buscam espaços e postos 
de trabalho nas empresas pri-
vadas. O que se posta, se fala, 
se compartilha e se impul-
siona nas redes, é observado 
pelo selecionador da empre-
sa, cujo qual você busca uma 
colocação de trabalho. Claro, 
não poderia ser ddiferente. 
É fato que nossas colocações 
nas redes revelam um pouco 
do que acreditamos e somos 
e isso é averiguado. Em tem-

pos de ideologias e posiciona-
mentos aflorados, cabe a cada 
um o cuidado. Não orienta-se 
deixar de ser “você mesmo”, 
nem deixar de revelar o que 
se acredita sobre um assunto 
ou outro. Apenas, envolver-se 
constantemente em polêmicas 
discussões (o que é comum), 
com utilização de vocabulário 
“xulo”, não ajuda na imagem 
do candidato em potencial. 
Profissionais especialistas e 
atentos aos comportamentos 
estão devidamente atentos aos 
dizeres dos recrutados nas re-
des sociais. Claro, posicionar-
-se é algo que também se es-
pera do profissional moderno, 
tanto quanto sua capacidade 
argumentativa. Claro, a capa-
cidade técnica para determi-
nadas funções são indispensá-

veis. Claro, ter posições é uma 
virtude, mas elas precisam 
estar de acordo com regras 
de civilidade e respeito, que 
em tempos “quentes” como 
os atuais, parecem desafian-
tes e se antagonizarem com as 
regras de bom relacionamen-
to. De todas as habilidades 
esperadas de um “jovem ou 
não” profissional do futuro, 
acreditem, ainda não supera-
mos os tempos em que uma 
das mais esperadas habilida-
des, é a “habilidade no trato 
com as pessoas”. Acreditem, 
as empresas modernas e ba-
canas olham muito para essa 
espertise. Pensem bem antes 
de refletir da forma mais im-
pulsiva: “a rede social é minha 
e eu faço o que bem entender”. 
Não é bem assim.

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

Artigo

HUMANIZAÇÃO O trabalho realizado no Hospital ajuda mães e bebês com o tratamento, que vai muito além do intensivo
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Serra Talhada vai ganhar 
unidade referência do Senac

Celpe, em parceria com o SENAI, lança escola 
de Eletricistas, em Serra Talhada

Unidade vai investir em infraestrutura de ponta e focar em inovações tecnoló-
gicas voltadas para a sustentabilidade

Serra talhada vai ganhar uma 
nova unidade do Senac, voltada 
para a qualificação profissional e 
o desenvolvimento pessoal com 
infraestrutura de ponta. Ao todo, 
serão investidos R$ 14 milhões, 
em uma área de mais de três mil 
metros quadrados de área cons-
truída, contando com 14 am-
bientes educacionais, como sala 
de inovação tecnológica Google, 
laboratórios multifuncionais de 
imagem pessoal, gastronomia, 
saúde/bem-estar, saúde/quí-
mica, tecnologia e gestão, mini 
auditório, biblioteca, salas ad-
ministrativas e outros espaços. 
Para esse projeto, que foi apro-
vado no último mês, a novidade 
é que ele vai contar com inova-
ções focadas na sustentabilida-
de como tecnologia para uso de 
energia solar e reuso de água.

No local, serão oferecidos 
o Programa de Aprendizagem, 
cursos de capacitação, qualifica-
ção, aperfeiçoamento, técnicos, 
superiores e de pós-graduação. 
Cabeleireiro, Maquiador, Recep-
cionista de Consultório Odon-
tológico, Representante Comer-
cial, Vendedor, Atendente de 
Lanchonete, Cozinheiro, Sushi-
man, Instalador e Reparador de 
Redes de Computadores; Técni-

ColunaJurídica

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

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. 

Coluna Jurídica

Startup. O que vem a ser isso ?

A cada vez mais tem-se escutado o termo americano Startup em 
nosso dia-a-dia, que se traduz num tipo de negócio, mais conhecido 
geralmente na área da tecnologia de internet, que vem aguçando 
cada vez mais o interesse do empresariado. 

Mas, o que de fato vem a ser isso ?
O termo Startup, cuja tradução, do inglês, significa “a ação de 

pôr algo em movimento, dando-lhe início”, surgiu nos Estados Uni-
dos há várias décadas, mas no Brasil só tomou corpo no final da 
década de 90, no período da chamada bolha da internet.

A Startup é, normalmente, uma empresa de pequeno investi-
mento inicial, cujo modelo de negócio é incerto, mas de largo cresci-
mento e repetível. Em regra, não se sabe, no nascimento do empre-
endimento, se a ideia inicial será sustentável, ou mesmo vindoura, 
mas, quando dá certo, se traduz em expressivos valores financeiros, 
cujo produto é entregue em escala e de forma repetida, sem muita 
adaptação individualizada a seus clientes. Uma peculiaridade da 
Startup é que seu crescimento, mesmo quando exponencial, não 
traz consigo igual aumento de seus custos, significando em maiores 
lucros aos empreendedores, despertando, por isso, cada vez mais o 
interesse do mercado empresarial. Não é somente a ideia do projeto 
que será explorado que trará o sucesso a uma Startup, fazendo-se, 
também, necessários alguns cuidados com os detalhes jurídicos, 
como por exemplo a proteção da marca, enquanto bem industrial 
de quem o detém, principalmente no que toca ao domínio com o 
nome do produto, além dos próprios direitos autorais envolvidos.

Além disso, os profissionais envolvidos com a Startup devem se 
aprofundar também no que toca à legislação trabalhista, consume-
rista, autorizações governamentais e outros regramentos que en-
volvam o negócio, para que o empreendimento não sofra prejuízos 
jurídicos na sua consecução, ameaçando o seu crescimento esca-
lável. Os fundadores devem elaborar um Memorando de Entendi-
mentos, estabelecendo o papel e participação de cada sócio, valores 
de investimento, remuneração, regras de saída e ingresso de novos 
partícipes. 

A partir daí deve se escolher o tipo de sociedade em que a em-
presa será regida, firmando um Contrato Social, que será inscrito 
na Junta Comercial do Estado de atuação da Startup. Podem ser 
firmados contratos de Vesting, rezando sobre o ingresso progres-
sivo de novos integrantes na Startup, adquirindo gradativamente 
participação societária com o decorrer do tempo da sua atuação na 
empresa. 

Por fim, deverão ser firmados termos de confidencialidade, já 
que o vazamento de uma ideia poderá pôr fim a todo o projeto de 
uma Startup. Assim, se traduzindo em um negócio de baixo inves-
timento e, muitas vezes lucros milionários e até bilionários, as Star-
tups vêm sendo chamando a atenção de todo o mercado empresa-
rial em todo o globo terrestre.
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Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Serra Talhada inaugurou 
a sua Escola de Eletricistas da 
Celpe, que vai contar com mão 
de obra e ensino técnico do SE-
NAI, inicialmente deve formar 
duas turmas de eletricistas de 
linhas e redes, mas segundo o 
presidente da concessionária, 
Antônio Carlos Sanches, ou-
tros cursos serão oferecidos no 
novo espaço. 

A escola vai funcionar no 
Centro Tecnológico do Pajeú 
e a instalação foi cedida pelo 

Itep, que também é parceiro 
do projeto. Com a iniciati-
va, os 50 alunos selecionados 
para estas primeiras turmas 
farão parte do banco de opor-
tunidades da Celpe, onde, de 
acordo com o gestor do Siste-
ma FIEPE e diretor do SENAI 
Petrolina, Flávio Guimarães, 
os estudantes vão receber ca-
pacitações sobre redes de dis-
tribuição de energia, dentre 
outras. “É bom salientar que 
aqueles que passarem pelo 

ensino teórico e concluírem 
o prático, seguramente se-
rão absorvidos pela Celpe. E 
essa é a proposta do SENAI, 
levar qualificação de forma 
diferenciada, com cursos 
específicos e muito bem ela-
borados, que preparam pro-
fissionais para o mercado de 
trabalho”, disse o gestor. A 
concessionária conta ainda 
com uma Escola de Eletri-
cistas em Caruaru, na RMR e 
em Petrolina. 

cos em Imagem Pessoal, Masso-
terapia, Podologia, Enfermagem, 
Radiologia, Administração, Lo-
gística, Secretariado, Informática 
e Programação de Jogos Digitais, 
além dos cursos superiores de 
Tecnologia em Gastronomia, 
Estética e Cosmética, Gestão 
de Recursos Humanos e Aná-
lise de Desenvolvimento de 
Sistemas são algumas das pro-
gramações a serem ofertadas, 
que, segundo a diretora de 
educação profissional, Chris-
tiana Santoro, devem atender 

a vocação da região, contem-
plando os eixos de ambiente e 
saúde, turismo, hospitalidade 
e lazer, informação e comuni-
cação, gestão e negócios, que 
possibilitarão o desenvolvi-
mento e a qualificação para a 
vida produtiva. “Serra Talha-
da terá uma unidade do Senac 
referência em atendimento 
e serviços educacionais, com 
foco nos Arranjos Produtivos 
Locais (APL), dentro da pers-
pectiva educacional”, desta-
cou a diretora.

Educação
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Projeto foi apresentado no mês de abril 
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Escola do Vinho produz primeira safra

Presídio de Caruaru oferece nova 
oportunidade de ressocialização
Grupo, que será formado por 20 detentos, terá acesso a curso técnico à 
distância, em parceria com o IFPE

Em Caruaru, Agreste do 
Estado, os detentos da Peni-
tenciária Juiz Plácido de Souza 
(PJPS) contarão com uma nova 
oportunidade de ressocializa-
ção. Através de um termo de 
cooperação firmado entre a 
Secretaria de Justiça e Direitos 
Humanos por meio da Execu-
tiva de Ressocialização (Seres) 
e o Instituto Federal de Per-
nambuco (IFPE), os detentos 
passarão a ter, a partir do pró-
ximo semestre, aulas do curso 
técnico de Manutenção em 
Computadores e Informática à 
distância. 

Esse será o primeiro curso 
técnico à distância para deten-
tos que já concluíram o Ensino 
Médio. “A unidade prisional 
dispõe de uma escola que for-
ma os detentos no ensino mé-
dio, na modalidade EJA (edu-
cação para jovens e adultos), e 
os próprios detentos estavam 
demandando uma formação 
pós ensino médio, fosse técni-
co ou superior. Então a nossa 
escolha pelo curso à distância 
foi justamente oferecer uma 
oportunidade de empreender 
na hora do egresso desse de-
tento. Com o curso, ele não vai 
precisar depender de ninguém 
para conseguir um emprego, 
tendo autonomia para traba-
lhar sozinho, pois sabemos que 
um dos maiores problemas da 
ressocialização é a dificuldade 
de reinserção no mercado de 

trabalho, justamente pelo es-
tigma de ‘ex-presidiário’”, ex-
plica Flávio Albuquerque Neto, 
professor do IFPE campus Ca-
ruaru e Coordenador de Pes-
quisa da Pro-Reitoria de Pesqui-
sa, Pós-Graduação e Inovação 
do IFPE, que está envolvido no 
projeto graças aos seus estudos 
de mestrado e doutorado, que 
foram voltados para o sistema 
penitenciário de Pernambuco.

A previsão é que o início 
das aulas aconteçam ainda no 
segundo semestre deste ano, 
destinando, a princípio 20 va-
gas, com duração de um anos 
e seis meses de curso. “A se-
leção fica à critério da direção 
do presídio, mas eles vão esco-
lher detentos com ensino mé-

Muito se fala no Brasil acerca das crises que vivemos 
hoje. São várias e estão todas ligadas entre si, influen-
ciando-se mutuamente. A primeira que aparece na men-
te das pessoas é a financeira já que atua de forma direta 
e imediata no cotidiano de todos, alterando nossa forma 
de comer, de se cuidar e se divertir.  Quem têm dinheiro 
aproveita pra investir e quem vivia no aperto vende o que 
tem apertando-se mais. Sempre foi assim e sempre será. 
Para muitos só existe essa crise. A segunda que aparen-
temente nos incomoda menos é a crise hídrica. Todos sa-
bemos que a água doce do planeta está acabando, que os 
rios estão sendo assoreados, além do crescente despejo 
de esgoto vindo das cidades ribeirinhas. Quanto maior o 
“progresso” mais dejetos são produzidos e canalizados.  
O nosso rio São Francisco, veia aorta do sertão, mostra 
claramente sua situação e nada é feito para mudar isso. 
Mudar mesmo. Limpar suas margens e não construir 
estações de tratamento de nada vale. A terceira crise é 
outra que está na boca e na atitude das pessoas. Aquela 
que causa revolta na população, mas que é incapaz de 
perceber que faz parte dela: a crise ética. Falar mal dos 
políticos é chover no molhado, já que essa fama tão anti-
ga está ainda muito maior com os escândalos financeiros 
de proporções faraônicas onde o esquema de corrupção 
inclui todos os partidos seja de esquerda ou de direita. 
E o povo em sua grande maioria faz parte do processo 
reelegendo ‘fichas sujas’ ou simplesmente sendo deso-
nesto no cotidiano quando não devolvem o troco errado, 
quando subornam autoridades ou oportunamente tiram 
vantagens desleais sobre os outros que têm o mesmo di-
reito. E a última, pelo menos desta lista, a mãe de todas 
as crises: a triste crise de conteúdo. Essa alimenta as ou-
tras porque quem é vazio não tem condições de opinar 
em questões importantes como política, economia e re-
cursos hídricos. Como vivemos em meio a essas crises 
todas e temos um ídolo com a alcunha de Safadão? só 
pra citar um.  Consumo desenfreado de álcool, erotiza-
ção das crianças, machismo e ostentação estão entre as 
mensagens das letras. Será que precisamos pagar até 
meio milhão de reais para oferecer isso ao povo ? com o 
cachê de apenas um desses "artistas" quanto de conteú-
do poderíamos oferecer ao tão sofrido povo brasileiro ? 
Já nos falta leitura no cotidiano, assuntos nas conversas 
que não sejam enredos de novela, reality shows, noticias 
rasas de redes sociais, fofocas de famosos e conhecidos, 
além de reclamações vazias acerca da política que mal 
conhecemos. Quanto menos conteúdo na cabeça maiores 
serão as crises. Pense nisso.

Sertão Esportivo

Crise de conteúdo

Cultura

dio concluído, bom compor-
tamento e aqueles com pena 
maior que a duração do curso, 
para evitar que eles não con-
cluam o curso. Vale lembrar 
que, a cada três dias de estu-
dos, eles têm um dia menos 
na sua condenação”, pontua 
Flávio. Na grade curricular, 
com 1.040 horas aulas, estão 
Sistemas Operacionais, Arqui-
vos de Computadores, Moni-
toramento e Manutenção de 
Computadores e Prática Pro-
fissional. “As aulas presenciais 
dependerão da carga horária 
de cada disciplina, que podem 
variar de uma a três aulas por 
semestre, com aulas práticas 
ou avaliações”, completa o 
professor.

O acordo de cooperação 
técnica e científica firmado en-
tre o campus Petrolina Zona 
Rural do IF Sertão-PE, através 
da Escola do Vinho, com um 
vinhedo em Morro do Chapéu 
(BA), alcançou sua primeira 
safra de vinhos. Estudantes 
do curso de Viticultura e Eno-
logia realizaram a vinificação 
de quatro variedades de uva: 
malbec, syrah, sauvignon blan 

e viognier. Dois estagiários 
contratados através da coope-
ração se destacaram no pro-
cesso: Maria Jardilene Alves 
e Igo Honório. “Pude colocar 
em prática o que aprendi na 
teoria em sala de aula. Aprendi 
muito, desde a uva, que é outro 
terroir, até o engarrafamento", 
afirmou Maria Jardilene.

A primeira safra que foi 
elaborada na Escola do Vinho, 

resultou com o engarrafamen-
to da bebida, sendo ao todo 
1500 garrafas. "A parceria foi 
extremamente significativa. 
Os vinhos se apresentaram 
com bastante potencial. É um 
novo terroir que já tem atraído 
investidores e que acredito que 
se constitui em oportunidades 
para os alunos e de geração de 
trabalho", finalizou engenhei-
ro agrônomo Jairo Vaz.
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Wagner Miranda Lima
Escritor, músico, compositor e cineasta
Fundador do grupo Matingueiros
matingueiros@gmail.com
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Detentos da penitenciária de Caruaru receberão formação técnica à distância
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