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Com a pandemia da Covid-19, eleições municipais serão marca-
das por mudanças e pela adoção de protocolos de segurança de 
prevenção contra o novo coronavírus. Eleitor precisa estar atento 
à obrigatoriedade do uso da máscara e ao distanciamento social 

-
-

ções e serviços, com o intuito de evitar aglomerações nos locais 
de votação, nos órgãos públicos e nas ruas. 

SAIBA COMO VOTAR

TERRA DA CEBOLA
“ O Por Cada Canto,” dessa vez  
passou na Terra da Cebola, Ca-
brobó. Veja seus encantos, sua  
história, cultura e força econô-
mica.

PIX
Novo recurso bancário, que permite realizar pagamentos e 
transferências durante 24h e em qualquer dia da semana, en-
trará em vigor dia 16 de novembro, mas muitos sertanejos não 
sabem como funciona. Fique por dentro de tudo nesta edição!

NOVEMBRO AZUL

atentos aos hábitos alimentares 
e a alguns comportamentos cul-
turais que acentuam o risco de 
desenvolver a doença.

NILO COELHO
Dom Quixote do Sertão
Se vivo fosse, amanhã 02 no-
vembro Nilo Coelho completa-
ria 100 anos.

ECONOMIA

Sotero Professor de Finanças 

em Negócios Digitais assinará 

e negócios.

BLACK 
FRIDAY
Shoppings Centers e 
Comércio da região,  se 
preparam para ofere-
cer descontos e facili-
dades imperdíveis, res-
peitando  as normas de 
biossegurança ao novo 
coronavírus.
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INOVAÇÃO NA ÁREA MÉDICA
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Coworking de consultórios, na área de saúde, chega 

um  melhor atendimento à  pacientes da região do 
Sertão do Pajeú.
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A unidade de Juazeiro da UniFTC retomou as 
aulas práticas presenciais. O retorno foi marcado 
por expectativa e animação, em meio a uma sé-
rie de medidas de biossegurança, adotadas com 
o propósito de prevenir a Covid-19. Em Petrolina, 
as aulas presenciais já haviam sido retomadas. As 
atividades realizadas envolvem os cursos de Odon-
tologia, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia e Far-
mácia. Cada passo adotado durante as aulas, cum-
pre medidas de segurança, entre elas, sanitização 
dos pés, distanciamento social, higienização das 
mãos e aferição da temperatura. 

A Univasf, por meio do seu laboratório de  Dese-
nA Univasf, por meio do seu laboratório de  Desen-
volvimento, Aprendizagem e Processos Psicossociais 
(LDAPP), está em busca de voluntários em todo país 
para participar da pesquisa “Empatia, Pró Sociabilida-
de e Distanciamento Físico na Pandemia da Covid-19”. 
O objetivo do levantamento é avaliar a existência de re-
lações entre características socioafetivas, ideológicas e 

pandemia, com foco especial no grau de adesão ao dis-
tanciamento físico.Podem participar da pesquisa pes-
soas interessadas com idade igual ou superior a 18 anos.

 O Desembargador do Tribu-
nal Federal da 1ª Região (TRF-1) 

pelo presidente da República 
para ocupar a vaga do Minis-
tro Celso de Mello no Supremo 
Tribunal Federal (STF) tomará 
posse do cargo no dia 5 de no-
vembro. Considerando as espe-
culações feitas até então, o nome 
do jurista causou surpresa por 
fugir das possibilidades cogita-
das. Kassio Nunes tem 48 anos. 
No ano de 2011, entrou para o 
TRF-1, por meio da cota de vagas 

advocacia.É natural de Teresina, 
advogou por 15 anos. É formado 
em direito pela Universidade 
Federal do Piauí (UFPI) e possui 
especialização em processo e di-
reito tributário pela Universida-
de Federal do Ceará (UFCE). 

FIQUE  POR DENTRO
EDITORIAL

SURPRESA
Kassio Nunes 
indicado ao STF

PESQUISA
Univasf em busca de voluntários

VOLTA ÀS AULAS 
UniFTC retoma aulas presenciais

JS Desde 2006
Ano XIV - N° 212
De 01 a 30 de Novembro 2020

Antônio Bezerra de Melo
Editor

Esta é uma síntese da história 

-

Itaú S.A., o qual, numa ação elegante, 
passou a considerar os “Aposentados 

as mesmas regalias de quem trabalhou 
nele até recolher as botas. E nessa turma 
eu me incluo. De pronto, esclareço que o 
nome do banco, mesmo tendo sido fun-
dado aqui em Recife, região Nordeste, 

adotou a denominação “Norte” porque 
-

cas, Norte, Sul, Leste e Oeste. E o mais 
interessante é que o banco só surgiu ante 
uma arbitrariedade da SUMOC – Supe-
rintendência da Moeda e do Crédito, 

-

atividades produtivas, contrapondo-se 
à inteligente iniciativa do Sr. Manoel 

-
va a produção de cana-de-açúcar, rece-
bia o pagamento em açúcar e vendia o 
produto para o mercado internacional. 
Irritado com a decisão da SUMOC, ele 

diretamente os produtores pernambu-
canos. O Sr. Manoel faleceu em 1962 e 

formado em Engenharia Têxtil na Ingla-
terra, assumiu a direção geral do banco e 
do Cotonifício da Torre, propriedade da 
família e uma das primeiras indústrias 

-
-

vel não só pelo fortalecimento do banco, 
como de várias empresas, a exemplo da 
Pedra Cerâmica Santo Antônio, concor-

no segmento de pisos e de empresas de 
segurança de valores; empresas de vi-

a Agência de Publicidade Gravatahy. O 
slogan “Um Amigo na Praça”, criação 
do publicitário Mário Leão Ramos, da 
Agência Abaeté, virou sinônimo do ban-
co e um dos maiores ícones da publicida-

aqui nessas recordações atiçadas por um 
texto básico de autoria desconhecida e 
que muito consultei para escrever essas 
tortas linhas. E, na próxima edição, darei 

Nacional do Norte S.A. 

O Jornal do Sertão é uma publicação
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Prezado leitor, 
Estamos tomando as medidas necessárias para contribuir com o 
combate e a prevenção ao COVID-19, buscando proteger a saúde 
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HISTÓRIA DO BANORTE (1)

Estamos em ano eleitoral 
e próximo a realização 
do pleito (Eleição), des-

te ano, momento de exercer o  
direito de cidadãos e cidadãs, 
pelo voto. Na capa desta edição 
trazemos orientações de como 
proceder para votar no dia da 
eleição, são dicas para evitar 
transtornos e imprevistos. Esse 
é um momento   decisivo   na  
escolha de seu  governante. Vote 
na certeza    da escolha e este-
ja consciente que fez  o  melhor 

e  interesses pessoais,  coerente  
com a própria  consciência. Sai-
ba que seu voto é decisivo,  de 

-
ciar o seu destino e o rumo do 
município, diretamente,   pelos 
próximos 4 anos.  Sempre aten-
tos às mudanças e evolução do 
Sertão e  em busca  de poder  
contribuir com esse cenário; o 
Jornal do Sertão estará trazendo   
à partir desta edição,  uma nova 
coluna e colunista de economia, 

negócios,  com  objetivo de levar  
conhecimento ao leitor  e  infor-
mações sobre novas tecnologias 
e gestão de negócios digitais. 
Seja o primeiro a ler a coluna, 
entre e conheça as “Oportuni-
dades Digital no Sertão. Com 
a chegada do Shopping Center 
Serra Talhada, um revolucioná-
rio Centro  médico aporta ao lo-
cal,  um  (Coworking),  consiste 
na oferta de  consultórios médi-
cos para locação, por períodos 

da área  que queiram ter consul-
tório e atender seus clientes  no 
Shopping. Nutricionistas, Psi-
cólogos, fonoaudiólogos, clínico 
e outras especialidades, já pode   
ter seu próprio consultório no 
Shopping. Veja na página 15 
desta edição.  Boa leitura.
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O Sertão, diferente de outras re-
giões do estado, desde o início da 
pandemia, têm feito um caminho 
econômico inverso, impulsionado 
pela implementação da primeira 
etapa do Complexo Empresarial 
do Sertão em Arcoverde, no Sertão 
do Moxotó,com a inauguração do 
Novo Atacarejo. No Sertão do São 
Francisco, no município de Petro-
lina, várias empresas foram inau-
guradas em meio ao isolamento so-

Friday, a região se prepara para o 
início do aquecimento das vendas 

inicia aquecimento das vendas 

Adriana Amâncio
redacao@jornaldosertaope.com.br deve viver o seu ponto máximo 

nas festas de Natal e de Ano Novo. 
Como já é conhecida do público, a 

-
gra, é a tradicional baixa de preços, 
realizada na última sexta-feira do 
mês de novembro, marcando o 
início da temporada de compras 
de Natal. Uma das versões sobre a 
origem do evento conta que o seu 

quando um dia após a celebração 
do Dia de Ação de Graças, houve 

-
veitar super descontos.

Para o Sertão do Pajeú, esse 

-
bor especial. Pela primeira vez, a 
região contará com o Shopping 
Serra Talhada em funcionamen-
to. Considerando o dia de super 

de ano, deve acontecer um cresci-
mento de aproximadamente 10% 
de ofertas de emprego, segundo 
dados do setor de Marketing do 
Shopping.  Para a estréia do cen-
tro de compras no evento, os lo-
jistas prepararam descontos reais 
nos itens mais procurados que vão 

-
ck Friday é sinônimo de correria, 
multidão, lojas abarrotadas. Mas, 

este ano será bem diferente. Os 
protocolos de segurança contra à 
Covid-19 precisam serem cumpri-
dos. Por essa razão, o Shopping 
Serra Talhada preparou toda a in-
fraestrutura de biossegurança.

“Temos um moderno controle 

gera um alerta, caso o empreendi-

Ao contrário das outras edições, evento deve seguir 
protocolos de segurança contra à Covid-19, evitando 
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ECONOMIA
mento atinja o número máximo 
de pessoas permitido dentro do 
shopping. Logo é necessário que 
alguns clientes deixem o local 
para que outros entrem”, expli-
cou a gerente de marketing, An-
gélica Lopes.

Já na entrada do shopping, a 
temperatura dos consumidores 
é aferida, assim como também é 
aplicado álcool em gel nas mãos. 
Avisos sonoros distribuídos ao 
longo do espaço alertam para a 
obrigatoriedade do uso da másca-
ra, bem como sinalizam a neces-
sidade de respeito ao distancia-
mento social. O espaço também 
realiza mensuração de tempera-
tura.

Clique no anúncio e interaja

https://www.instagram.com/tambaualimentos/?igshid=1a1k1q5pq1v4nhttps://www.instagram.com/tambaualimentos/?igshid=1a1k1q5pq1v4n
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Adriana Amâncio
redacao@jornaldosertaope.com.br

Os novos ares trazidos 
pelo Natal já come-
çam a soprar no Ser-

tão. Em um ano atípico, mes-
mo ainda sob os protocolos 
de prevenção à Covid-19, as 

boas emoções, solidarieda-
de e perspectivas de geração 
de renda para o comércio 
local e empregos temporá-
rios para a população.Por 
essa razão, continuam sen-
do esperadas com grande 
expectativa pelo público. A 
festa, que será celebrada nos 
primeiros passos do novo 
normal, dá sinais de que de 
fato a vida mudou. No muni-
cípio de Ouricuri, no Sertão 
do Araripe, por exemplo, o 
comércio está preparando 
vários descontos e prêmios  
para o consumidor dentro da 
Campanha Natal Premiado, 
realizada pelo Clube de Di-
rigentes Lojistas (CDL). Es-
sas vantagens não poderão 
ser disputadas pelas multi-
dões de consumidores em 
aglomerações. As lojas irão 
operar com limite de clien-
tes, distanciamento social e 
uso obrigatório da máscara. 
Ainda assim, será possível 

Após um ano atípico, espírito de Natal deve levar amor e emoção às famílias sertanejas

 estimula 
a economia d  

aproveitar as vantagens. 

Em Petrolina, no Sertão do 
São Francisco, a chegada do 
Natal é marcada pela visita 
do Papai Noel, programada 
para o dia 6 de novembro. O 
momento que é bastante es-
perado pela população e pe-
los consumidores, também 
será diferente neste início de 

novo normal. A passagem do 
om Velhinho pela Capital 

do Sertão terá como mote 
a valorização das relações 
mesmo à distância, o cuida-
do com o próximo, o amor e 
a solidariedade. 

“Pretendemos trabalhar 
os conceitos de solidarieda-
de, cuidados com o próximo 
também com o propósito de 

que os lojistas possam gerar 
empregos, otimizar a visi-
bilidade de seus produtos 
e serviços. E todas as ações 
serão realizadas com o rigor 
das medidas de segurança, 
como nos orientam as auto-
ridades públicas de saúde “ , 
pontuou a coordenadora  de 
Marketing da campanha , 
Aline Menezes.

Legado do auge da pan-
demia, as venda online ga-
nharão ainda mais ênfase no 
Natal sertanejo. Tanto em 
Patrolina, quanto em Ouri-
curi e Salgueiro, no Sertão 
Central, o comércio digital 
receberá incentivo nas ações 
de aquecimento das vendas 

-
ro, por exemplo, este ramo 
alcançou grande êxito. “Para 
se ter uma ideia, há lojas em 
Salgueiro, especialmente no 
ramo de alimentação, que 
deixaram de realizar vendas 
presenciais e, praticamente, 
só trabalham com delivery. 
Este é o novo normal em 
Salgueiro,’ pondera o diretor 
Patrimonial do CDL Salguei-
ro, Gildemberg Dias

Em Petrolina, o comércio 
deverá seguir o mesmo ca-
minho e estimular as vendas 
online. “Entendemos a im-
portância de manter a cam-
panha tendo em vista que o 
comércio viveu momentos 
difíceis de consumo durante 
a pandemia. Agora, temos 
que estimular as vendas e 
recuperar a economia para 
gerar emprego e renda”, res-
saltou o presidente do CDL, 
Manoel Vilmar.
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https://www.instagram.com/jairorochaimoveis/?igshid=1i91om6hpbb0f
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A partir dos dia 16 de novembro, a 
população sertaneja vai poder contar 
com o PIX, um novo recurso bancá-
rio, que permite a realização de pa-
gamentos e transferências, ao longo 
dos sete dias da semana e 24h por 
dia, em apenas 10 segundos. O sis-

deverá, de forma simples, permitir 
ao usuário realizar os procedimen-
tos bancários mencionados acima, 
usando apenas um aplicativo. 

As transações podem ser de pes-
soa física para pessoa física, de pes-
soa física para pessoa jurídica, entre 
pessoas jurídicas e de pessoas física 
e jurídica para órgãos governamen-
tais  e vice e versa. Não será cobrada 
taxa para pessoas físicas e Microem-
preendedores Individuais (MEIs). 
Em alguns casos, os clientes poderão 
pagar tarifas, como por exemplo, nos 
casos em que a transação for resul-

P

tante de alguma venda realizada, 
envolvendo clientes pessoa física ou 
MEIs.

Não há limite de operações envol-
vendo o PIX. A função estará dispo-
nível no próprio aplicativo do banco, 
ao lado das opções TED e DOC. Ao 
selecionar a função, o usuário po-
derá inserir as informações sobre 

quem vai receber o recurso, ou seja, 

pode ser o número do CPF, do celu-
lar ou o endereço de e-mail. Quem 
for enviar recursos, deve informar o 
montante a ser transferido e aprovar 
a transação. Do outro lado, a pessoa 
que é favorecida com o recurso, pode 
gerar um Qr Code e enviá-lo ao paga-

O PIX possui vantagens 
em relação às opções de 
TED e DOC. Nos últimos 
casos, é necessário reco-
nhecer e informar os da-
dos do recebedor, além 
disso, o serviço só está 
disponível em dias úteis e 

compensação do recurso 
ocorre algumas horas de-
pois ou no dia útil seguin-
te. Com o PIX, o pagador 

-
cação ou lê o QR Code do 

chega para ambos e, com 
isso, a operação, que pode 
ser realizada de segunda a 
domingo ao longo de 24h 
estará concluída.

• Caixa Econômica Federal Petrolina

Adriana Amâncio
redacao@jornaldosertaope.com.br
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O distanciamento  social provocado pela 
pandemia acelerou a digitalização dos 

negócios, tudo pode chegar na casa das pes-
soas. O negócio é deliverar. Não espere que o 
cliente bata à sua porta. Vá até ele. Os negó-

-
cia. Desde as escolas com ensino a distância; 
os consultórios médicos; os restaurantes  e 
alguns deles se transformaram nas famosas 
“ dark kitchen “; os bancos cresceram com as 

um híbrido de presencial e digital.

Não menos importante é a tarefa de fazer 
chegar os pedidos e os produtos de forma 
correta para o cliente. Constato com prazer 
e entusiasmo que tais  serviços chegaram ao 

Arcoverde Deli-
very -
pa e Estados Unidos “last mile”, a entrega da 

Talhada. Reinventando o  conceito de entre-
ga a domicílio.Três jovens, da cidade, Jona-

Nogueira, 29 anos; e Thiago Severo, 26 anos, 
graduados em Sistema de Informação pela 
Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFR-PE,  decidiram aplicar seus conheci-
mentos em tecnologia e desenvolveram um 
app de delivery 100% prata da casa , feito 
no Sertão de Pernambuco: O Serve Local & 
Delivery. Desenvolver diferenciais impactam 
os modelos de negócios. Assim, nosso Sertão 
traz exemplos de modernidade e inovação 
na economia digital.São avenidas cheias de 
oportunidades. O Sertão deliverou ...

Novas Oportunidades da 
Economia Digital no Sertão 

de Pernambuco

Baex de Negócios

“
   tudo passa, 

tudo sempre passará   “… Nos inspira 

*

Clique no anúncio e interaja

https://www.instagram.com/casasbandeirantesoficial/?igshid=1iiex3vp9qywp
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Pensando nos impac-
tos causados pela pande-
mia da Covid-19 na vida 
dos clientes que possuem 

-
mento da casa própria em 
aberto, a Caixa Econômi-
ca Federal autorizou uma 
pausa de até 180 dias no 
pagamento das mensali-

ECONOMIA

uma medida anterior 

no pagamento das 
parcelas em função 
da pandemia da 
Covid-19

Adriana Amâncio
redacao@jornaldosertaope.com.br

Foto: Conteúdo Imguol

dades. No último dia 14 
de outubro, a instituição 
substituiu a medida pela 
possibilidade de redução 
do valor das parcelas em 

50%. 
A redução nas parcelas 

de 50% serão válidas por 
até três meses. No caso 
dos descontos com per-

Fonte: Jairo Rocha

Família recebendo a chave da casa própria

HABITAÇÃO

centuais entre 49,99% e 
25%   a validade é prorro-
gada por até seis meses. 
No caso de novos contra-
tos de pessoa física, efeti-

vados durante o período 
da pandemia ou até o pró-
ximo dia 31 de dezembro, 
será concedida uma ca-
rência de seis meses para 
o início do pagamento. 

Outra mudança que 
deve facilitar a vida de 
quem pensa em adquirir 
a casa própria nos tempos 

-
ciamentos na modalida-

Poupança e Empréstimo 
-

dito utiliza os recursos das 
cadernetas de poupança. 
A Taxa mínima tomará 
como base a  TR (Taxa 
Referencial) acrescida de 
6,25%, com a máxima de 
8% ao ano, resultando em 
uma queda de 0,5%.

Clique no anúncio e interaja

https://www.instagram.com/aesaoficial/?igshid=1m7xa83xhd9wa
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Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE)
Rua do Imperador Pedro II, 346, 2° andar,  Edif. Sede da OAB/PE 

Santo Antônio, Recife, PE,  Telefones: (81) 3223.0902 / 3231.4121

 
Além das datas do primeiro e segundo turnos, que foram adiadas para os dias 15 

Adriana Amâncio
redacao@jornaldosertaope.com.br

A volta do sertanejo às 
urnas, nos dias 15 e 29 para 
escolher os novos represen-
tantes dos poderes Executi-
vo e Legislativo municipal 
será diferente devido à pan-
demia da Covid-19. Além das 
próprias datas de realização 
das votações do primeiro 
e segundo turnos, haverão 
mudanças nos protocolos de 
votação e no acesso às infor-
mações, que este ano, será 
garantido por uma série de 
aplicativos e recursos tec-
nológicos disponibilizados 
pelo Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). No que se refere 
aos protocolos de segurança, 
eleitores e mesários devem 
obrigatoriamente usarem 
máscaras. Quem compare-
cer ao local de votação sem 
estar usando a máscara, será 
impedido de entrar.

As regras de biossegu-
rança fazem parte do Pla-
no de Segurança Sanitária 
elaborado por especialistas 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), do Hospital Is-
raelita Albert Einstein e do 
Hospital Sírio Libanês. No 
documento, há ainda regras 
como a adaptação dos locais 
de votação para garantir o 
distanciamento social de 1 
metro entre os eleitores e 
o uso do álcool em gel para 
higienização das mãos. O 
horário de atendimento foi 
ampliado em uma hora, ou 
seja, será realizado entre às 
7h e às 17h, considerando 
os efeitos da pandemia da 
Covid-19. Diferente dos ou-
tros pleitos, este ano, não 
será necessário realizar a 
biometria antes de seguir 
para a cabine de votação. A 
documentação deverá ser 

Para evitar 
aglomerações nas 
ruas, apuração dos 
votos poderá ser 
acompanhada pelo 
App Boletim na Mão

apresentada apenas aos me-
sários. 

A tecnologia está sendo 
bastante explorada pelo TSE 
este ano. Uma série de apli-
cativos disponibilizados pelo 
órgão irá facilitar a vida dos 
eleitores, mesários e candi-
datos, oferecendo informa-
ções e serviços diversos. O 
app e-Título oferece ao elei-
tor informações como local 
de votação e situação eleito-
ral, além de serviços como 

de certidões de quitação e 

de crimes eleitorais. Já o 
aplicativo Mesário, oferece 
treinamento para aqueles ci-
dadão que irão trabalhar nas 
eleições municipais, além de 
orientações de como atuar 
no pleito. O eleitor que pre-
senciar irregularidades na 
propaganda eleitoral poderá 
realizar denúncia por meio 
do App Pardal. O dispositivo 
existe desde 2014, mas foi 
aprimorado para estas elei-
ções atípicas, assegurando 
mais praticidade ao eleitor.

Mão garante informações 
sobre a apuração dos votos 
em tempo real, por meio da 

Urna. O eleitores que dese-
jarem acompanhar os re-
sultados das urnas poderão 
fazê-lo sem precisar sair de 
casa, evitando aglomerações 
nas ruas. Os apps estão dis-
poníveis para aparelhos nas 
versões Android e IOS e po-
dem ser baixados nas lojas 
Play Store e Apple Store dos 
smartphones.

“

https://www.instagram.com/caape_oab/?igshid=10gekafi8jshx
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Antônio José / Jornal do Sertão

Informação: CLAS COMUNICAÇÃO

A busca pela perfeição tem levado muitos a loucura! E o que é loucura?

1. distúrbio, alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou me-

agir.

2

pela perfeição pode nos levar à loucura. Se alguém te colocar em um pedes-
tal, desça. Todo pedestal é uma prisão! Todo modelo de “idealismo” anula 

imposto por si mesmo ou pelo outro.

-

O que há de errado nas pessoas verem o*NOSSO* imperfeito ou falho?

nosso respeito?

Devemos nos preocupar mais com a nossa consciência do que com a nossa 
reputação. Porque a consciência é o que somos, e a sua reputação é o que os 
outros pensam de nós. E o que os outros pensam, não temos como intervir, 
pois, a visão deles sobre nós é do julgamento deles. 

-
chichem, que acreditem saber quem somos de verdade! 

Então viva, viva livre e sem medo. Honre a sua humanidade. 

Descubra que nem sempre somos capazes de agradar a todos, que muitas 
vezes desrespeitamos os nossos limites para sermos escravos das expecta-

É libertador quando entendemos que não precisamos ser perfeitos, que 

TODO, só precisamos ser quem somos e respeitarmos como o outro esco-
lheu ser.  

Ah, lembrando que quando nos damos o direito de sermos livres e imperfei-

Amanhã a data será lembrada em 

sessão especial pelo Senado Federal e 
também em várias partes do País,  a 
exemplo de Recife (PE),  e Petrolina 
(PE), cidade onde ele nasceu, em  2 
de novembro de 1920, e tornou-se a 
maior liderança política da região...

Entre seus projetos o  que mais 
marcou o Sertão,   foi a criação do 
‘Projeto de Irrigação Massangana’,   

‘Projeto Senador Nilo Coelho.’ O  que o 
cognominou também,  como o ‘Gover-
nador da Irrigação’.

“Nessa época, no sertão pernam-
bucano prevalecia praticamente só a 
cultura da cebola. Com a implantação 
deste perímetro público irrigado fo-
ram disponibilizados, para os produ-
tores,  mais de 20 mil hectares de terra 
e,  o Vale do São Francisco passou a 
produzir em larga escala,  culturas per-
manentes,  como  banana, uva, manga, 
coco, acerola e goiaba”, recorda o pre-
sidente da Associação dos Produtores 
e Exportadores de Hortigranjeiros e 
Derivados do Vale do São Francisco 
(Valexport) e amigo de Nilo Coelho, 
José Gualberto de Almeida”.

Lembrando ainda que o Vale do 
São Francisco hoje,  produz 43,9 mi-
lhões de toneladas de frutas, o que  
responde por 86% da manga exporta-

-
das para fora do País, José Gualberto, 
acrescentou ainda que a determinação 
e a força política de Nilo Coelho foi 
um dos principais pilares para a con-
solidação da região como  produtora e 
uma das maiores exportadoras de fru-
tas do mundo.

Igual opinião tem o diretor de 
Marketing da Valexport e sobrinho de 
Nilo Coelho, Caio Coelho. Citando os 

O lado espiritual e nobre da natureza humana, o amor do honesto e do Ideal   caracterizam   Nilo Coelho 
o Dom Quixote do Sertão, amanhã (02/10), se vivo fosse ele   estaria completando 100 anos de idade.

Médico, empresário, 
industrial, deputado 
estadual, deputado 
federal, governador de 
Pernambuco, senador e 
presidente do Congresso 
Nacional, Nilo de Souza 
Coelho, se vivo fosse, 
amanhã completaria 100 
anos. Um homem visionário 
e determinado que ampliou 

rural do estado, criou 

de Pernambuco (FIAM), 
interligou por 800km 
de rodovia asfaltada  o 
litoral ao Sertão, criou 

Superior de Pernambuco 
(FESP), hoje Universidade 
de Pernambuco (UPE), 
a Companhia de 

os Distritos Industriais de 
Pernambuco S/A, instituiu 
o Laboratório Farmacêutico 
de Pernambuco (LAFEPE) 
e o Instituto de Pesos 
e Medidas, a Comissão 
Estadual de Controle da 

Departamento de Trânsito 
de Pernambuco e substituiu 

uma empresa de economia 
mista, a Companhia Editora 
de Pernambuco (CEPE). 

números alcançados na última safra, o 
diretor também lembra o crescimento 
vertiginoso da região desde que foram 
introduzidas as técnicas de irrigação,  
sob o olhar atento de Nilo Coelho.

“Em 2019 foram exportadas 
189.864 toneladas de mangas e 46.724 
toneladas de uva, movimentando 
aproximadamente US$ 300 milhões. 
Uma atividade que é a principal fonte 
geradora de renda e possibilita a oferta 
de 85 mil empregos diretos na produ-
ção de uva e 76 mil empregos diretos 
na produção de manga”, ressaltou 
Caio Coelho, adiantando que a expec-
tativa para 2020,  é de um  incremento 
da ordem de 5%%,   na produção de 
manga e uvas n e aumento de 10% nas 
exportações de ambas as frutas”. 

Expectativas e possibilidades 
construídas a partir do trabalho 
e da determinação do povo nor-

que aprendeu com o Rio São 
Francisco e, os remeiros,  a lição 
do diálogo, negociação e enten-
dimento: “Não há barreiras po-
líticas insuperáveis,  quando se 
trata de atender aos anseios do 
povo e aos interesses da pátria”. 
Nilo Coelho faleceu em São Pau-
lo no dia 9 de novembro de 1983, 
após sofrer um infarto enquanto 
discursava no Senado, aos 63 
anos de idade. Do espírito arre-
batado, independente e franco, 
falam seus versos em voz alta: 
“Se os bons ventos nos faltarem/
estarei na proa para acertar a ca-
dência das remadas. Remando 
ou varejando não importa,  san-
gre o peito: saberemos lutar”.
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https://www.instagram.com/grupopremocil/?igshid=18wytc79qf5lq
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O seu álbum de estreia na carreira solo como cantor e compositor, Amor, Saudade 

Adriana Amâncio
redacao@jornaldosertaope.com.br

CULTURA

Quando tudo estava cinza 
e as incertezas tomavam 
conta da cabeça de muita 

gente, em meio ao auge da pan-
demia da Covid-19, um sopro de 
sonoridade, poesia, dramaticida-
de, misturada a um turbilhão de 
memórias afetivas, todas ligadas 
ao Sertão de Pernambuco sopra-
ram aos ouvidos do público com 
a chegada de Amor, Saudade e 
Tempo, primeiro álbum da car-
reira do cantor serratalhadense 
PC Silva, que segue carreira solo 
em Recife, capital do estado, dis-
tante cerca de 550 km. Como o 
próprio PC disse, neste álbum, o 
“Sertão pode ser visto de cabo à 
rabo”. Por essa razão, ele se torna 
um símbolo de um artista que não 
deixou a sua identidade cultural e 
musical sertaneja se corromper, 
pelo contrário, a transformou em 
um ofício que faz as lindezas do 
Sertão ecoarem mundo a fora. 

Várias dessas músicas são im-
portantes porque retratam um 
pouco de onde eu vi. Trazendo 
uma linguagem bruta, acesa, so-
bre o rimário popular, nítidas em 
canções como Fregells, que fala 
sobre saudade e amor, algo sem-
pre presente na poesia e na músi-
ca sertaneja. O Sertão é um lugar 
de onde muitas pessoas saem e 
retornam para matar saudades, 
encontrar a família. Esta música 
representa esse reencontro. Meu 
Amorzin é a canção mais emble-
mática, cujo clipe foi gravado na 
zona rural de Serra Talhada, e 
por meio da qual eu prestei uma 
homenagem a minha avó paterna 
que faleceu e que era benzedeira.  
Adeus, Obrigada e Disponha, que 
traz a cantora Mônica Salmaso em 
uma participação especial, tem a 
dramaticidade da poesia sertane-
ja, explica PC com a voz embar-
gada pela emoção das lembranças 
dos processos de composição.

Nascido em Serra Talhada, 
em 1981, o cantor e compositor 
PC Silva teve como referências 
a poesia popular sertaneja de Zé 

Marcolino, as músicas do sertão, 
a cantoria, o contato com a Caa-
tinga e a tradição familiar na sua 
formação pessoal e artística. Mas 
não foi só isso, as rádios que es-
cutava nos anos 80 e 90 incre-
mentaram o seu gosto musical 
com o som da Legião Urbana e os 
pops das paradas de sucesso.  Em 
2000, o artista desembarca em 
Recife para cursar Arquitetura e 
Urbanismo na UFPE. O novo ce-
nário tinha tudo para corromper 
a sua identidade sertaneja, mas 
não foi o que aconteceu. Eclético, 
o cantor incorporou as novas refe-
rências ao seu trabalho artístico: 
o grupo “A Feira”, formado por 
colegas do curso de Arquitetura. 
Ainda na universidade, PC inicia 
um trabalho solo, aprimorando 

esse diálogo musical. 

“Eu despertei um interesse 
pela poesia, cujo berço está con-
solidado em São José do Egito, 
no Sertão do Pajeú, desde cedo. 
Não tinha pretensão do que faria 
com esse interesse, mas eu sentia 
que isso era forte. Mais tarde, no 
período da conclusão do curso 

-
jeto de conclusão de um Centro 
Cultural no Sertão do Pajeú, no 

Pajeú, na altura do município de 
Serra Talhada. Eu projetei a mo-
dulação estrutural da construção 
desse centro com base nas rimas 
e métricas da poesia popular que 
eu havia conhecido,” explica o 
cantor. 

Até à carreira solo, PC Silva, 
cumpriu uma jornada um pouco 

Sertão. Trabalhou em outros esta-

ao Recife, dá mais um passo com 

na sua carreira. A partir deste mo-
mento, a música assume um pa-
pel mais forte na vida do cantor e 
compositor, que então descobriu 
um caminho para a poesia na sua 
arte. A maturidade desse ofício 
está consolidada em Amor, Sau-
dade e Tempo, que além de refe-
rências sertanejas, apresenta um 
diálogo com outras sonoridades, 
incorporadas à formação musical 
do artista.

de cabo à rabo

N
time sharing 

DO CONDOMÍNIO 
EM MULTIPROPRIEDADE 
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INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO: 

SEMPRE UM BOM 
INVESTIMENTO 
A crise ocasionada pelo Co-

vid-19, deixou vários setores da 
economia repletos de  incertezas. 
Porém,  o mercado imobiliário 
está se organizando,  para um 
novo cenário de crescimento pós 
pandemia. 

O sucesso  imobiliário recente 
ocorrido em  Pernambuco,  aliado 
aos próximos lançamentos pro-
gramados no estado,  nos mostra 
o poder de reação desse merca-
do; além disso, também chama 
nossa atenção, para  os mercados 
de segunda e terceira habitação,  
que estão com as vendas acima 
de todas as expectativas. Imóveis 
na praia e no campo tiveram um 
aumento real na procura e nas 
vendas,  nos últimos meses, fato 
que motivou  as grandes empre-
sas como a Moura Dubeux, lançar 
mais um novo empreendiemento 
na Praia do Cupe e, a Gramado 
Parks, construir  um parque aquá-
tico com resort multipropriedades 
na praia dos Carneiros. 

Um imóvel nos destinos bada-
lados é um excelente investimen-
to,  para rendimento ou para uso. 
A compra sempre deve ser acom-
panhada por uma empresa imobi-

-
bilitado que atue na área em vista, 
para que saiba exatamente todas 
as etapas da compra, assim como 
as despesas da aquisição, além 
disso, saiba quais as possibilida-
des de ganho e valor de locação na 
devida região. 

O mercado imobiliário tem de-
mostrado  que no curto e no longo 
prazos,  é o investimento mais se-
guro e de maior valorização. Fato 
que consolida o imóvel,  como um 
porto seguro.

As escolas das redes públicas e priva-
das de ensino do Sertão têm garantido as 
normas de segurança contra a Covid-19. 
Ainda assim, mesmo após 15 dias da re-
tomada das aulas, envolvendo os 3º e 2º 
anos do ensino médio, a frequência de 
alunos permanece entre 35% e 51%. No 
caso da rede pública, houve um aumento 
na frequência do aluno do terceiro ano, 
que dois dias após a volta às aulas era de 
39%, hoje, se encontra em 46%. O se-
gundo ano, que retomou as atividades 
logo em seguida, registrou uma adesão 
de maior , de 51%. A frequência de alu-
nos deve aumentar nos próximos dias. 
Entretanto, o esse aumento não diz res-
peito a uma maior adesão às aulas pre-
senciais, mas, sim, à retomada das aulas 
no 1º do ensino médio, prevista para o 
dia 3 de novembro em ambas as redes. 

-
sionais de educação estão em fase de 
adaptação e seguindo à risca o protoco-
lo. As situações particulares são tratadas 
pelo comitê setorial criado em parceria 
com o sindicato para os encaminhamen-
tos necessários.Estamos caminhando 
bem”, avalia o superintendente Técnico 
de Gestão de Rede, Glaydson Santiago.

Na rede privada, as ações de comu-
nicação voltadas à disseminar as regras 
de prevenção contra à Covid-19 têm sido 

reforçamos as nossas ações de comu-
nicação, reforçando a sinalização das 
salas e espaços comuns da escola, am-
pliando o número de cartazes e outras 

mais próxima a informação do aluno e 
dos pais. Em relação à chegada dos pri-
meiros anos, reservamos uma via de 

-
tando aglomeração e contato físico”, in-
formou o gerente de Marketing do Colé-
gio Plenus, em Petrolina, Sertão do São 
Francisco, Marcos Freire .

Em novembro, alunos do 1º ano 

às salas de aula presenciais

Cronograma de retomada das aulas segue com o retorno dos alunos do primeiro ano 

Adriana Amâncio
redacao@jornaldosertaope.com.br

A adaptação às aulas presenciais no ensino médio está acon-
tecendo em meio à urgência de preparação para o Enem. Na 

-

seriado da UPE também está contando com aulas online.

Enem às portas

EDUCAÇÃO
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O Por Cada Canto desta 
edição te apresenta 

encantadores e uma força 
econômica de projeção 
estadual. Estamos falando de 
Cabrobó, localizada na região 
do Sertão do São Francisco, 
bem no pólo Petrolina e 

“árvore ou mato de urubus” 
e quem nasce no local é um 
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Vista panorâmica de Cabrobó

Adriana Amâncio
redacao@jornaldosertaope.com.br

CABROBÓ:A localidade, que tam-
bém bebe da fonte 
da tradição de ori-
gem da maior par-

te dos municípios sertanejos, 
surgiu em 1762, a partir de uma 
paróquia criada numa aldeia 
indígena, que segundo registros 
históricos, era essencialmente 
formada por povos das tribos 
Truká e Pankararus, e que teve 
como vigário o Padre Gonçalo 
Pedro de Lemos. O povoamento 
da cidade só se iniciou no sé-
culo XVIII, nos arredores das 
aldeias indígenas. Hoje, o mu-
nicípio conta com as aldeias In-

dígenas Nossa Senhora da As-
sunção, Ilha de Assunção, Mãe 
Rosa e Murici. 

Com o passar do tempo, o 
município evoluiu e construiu 
referências no estado. Uma 
delas, está ligada ao cultivo de 
uma hortaliça, em especial, que 
elevou a localidade ao status de 

“Terra da Cebola”. O reconhe-
cimento mostra a referência do 
município no cultivo deste ali-
mento em todo estado. Para se 
ter uma ideia da dimensão desta 
atividade, na região do Vale do 
São Francisco, ela representa 
97% da escolha dos produtores 
locais. Nas margens do rio São 
Francisco, o cultivo da cebola 

ocupa em torno de 6 mil a 10 
mil hectares, gerando uma pro-
dução de 21 toneladas por cada 
hectare. Cerca de 15 mil empre-
gos são gerados por este setor. 

Uma expedição turística em 
Cabrobó pode ser uma expe-
riência bastante especial e re-
gada a muitas belezas naturais 

-

e aos mais belos atrativos cultu-
rais. Nesta última direção, visi-
tar a aldeia Truká é uma para-
da obrigatória. E nesse trajeto, 
você pode apreciar as belezas 
do Rio São Francisco do alto da 
Ponte da Ilha Assunção. Parte 
importante dos primeiros anos 
da cidade, a Igreja Matriz, cons-

Rio, conduz o turista a uma via-
gem arquitetônica pelas origens 
do município. Os turistas mais 
noturnos podem visitar o Chalé 
e, em um único lugar, apreciar a 
comida, a música, o artesanato 
e ainda manter contato com o 
povo cabroboense.

https://www.instagram.com/hmarcoverde/?igshid=lfb9h9ts9c6k
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No dia 4 de novembro, 
é celebrado o Dia do In-
ventor. Para o município 
de Serra Talhada e por que 
não dizer, para o Sertão 

O Mal dos Tempos Modernos ARTIGO
   Ansiedade é a expressão sintomática de um 

perturbadores são suprimidos da consciência. 
Mas os conteúdos mantidos no inconsciente 

-
-

-
-

forma rápida e impiedosa, tomando conta do 
-

-

buscam tratamento para entender a causa antes 

-

-

    Sigmund Freud, ao chegar aos 70 anos de ida-

-

descarga, transformando-se diretamente em an-
gústia como: “(...) ela [a angústia] está para a 
libido mais ou menos como o vinagre está para 
o vinho” (Freud, 1905d, nota acrescentada em 

-

-
inibições, 

sintomas e angústias

processa como uma forma de defesa contra a 

-

-

-
sente. 

Daniel Lima Gonçalves - Psicanalista, Filósofo e Teólogo.
daniellimagoncalves.pe@gmail.com
Estudo permanente no Grupo de Estudos Psicanálise do Acolhimento - GEPA -
quisas Sándor Ferenczi – GBPSF/ISFN
Psicanálise Lacaniana - IPLA FATIN; Especialista em Psicanálise e Teoria Analítica – FA-
TIN PUCRS
Neurociência - PUCRS PUCRS; Cursando a 
Formação na Clínica Psicanalítica de Adultos no Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem - CPPL-Recife; Coor-
denador do Grupo de Estudos e Pesquisas Psicanalíticas de Arcoverde - GEPPAR. 

Conhecido como 
Chapadão Turbinado, 

o primeiro Asa Delta 
brasileiro e tentar 
alçar voo do alto da 
Serra Talhada

Asa Delta no Brasil

HOMENAGEM

de um modo geral, esta 
data tem um sentido es-
pecial. Vem dessa terra, o 
inventor do primeiro Asa 

-
nejo, Evangelista Ignácio 
de Oliveira, mais conheci-
do por seu Vanja ou Cha-

Larga. Autodidata, serra-
talhadense orgulhoso, seu 
Vanja era fascinado por al-
tura e teimou em construir 
um Asa Delta e realizar 
um voo direto da serra que 

encravada no Sertão do 

Pajeú. Em 1960, seu Van-
ja iniciou a construção da 
tecnologia e, quando tudo 
estava pronto, seguiu para 
a Serra Talhada com o in-
tuito de inaugurar o equi-
pamento.

A experiência não acon-
teceu, pois um tenente da 
Polícia Militar o impediu 
e apreendeu o Asa Delta, 
deixando seu Vanja frus-
trado. De tão desgostoso, 
o inventor vendeu o equi-
pamento, na época por 14 
mil réis, para um piloto 
do Rio de Janeiro. A his-
tória teve tanta repercus-
são, que seu Evangelista 
foi parar no Programa 
do Jô, convidado como 

Sobre o Dia do 
Inventor: 

Em 1942, a austríaca 
Hedy Lamarr participou 
da criação de um siste-
ma de comunicação por 
satélite para as Forças 
Armadas Americanas, 
considerado a base para 
a telefonia celular. Em 
homenagem a esta inven-
tora, surgiu o Dia do In-
ventor.

Adriana Amâncio
redacao@jornaldosertaope.com.br

Pioneiro do Asa delta no 

o revolucionário inventor 
conseguiu realizar o sonho 
de voar. Nos anos 2000, 
realizou um voo acompa-
nhado, no Rio de Janeiro. 
A história virou tema do 

produzido por cineastas 
sertanejos. Seu Vanja par-
tiu no dia 1º de março des-
te ano, deixando um lega-
do para o Sertão.

TURISMO
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De acordo com estimativas 
do Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), este ano, devem ocorrer 

Câncer de Próstata. Por ano, cerca 
de 16 mil homens morrem no país 
por causa da doença. Na região 
Nordeste, por exemplo, o risco de 
ocorrência deste tipo de câncer é 
de 72,35 para cada 100 mil habi-
tantes. No caso dos homens serta-

a realização de exames de rotina. 
O homem sertanejo acredita que 

-
te irá adoecer e por isso, não tem a 
prática de ir ao médico. Além dis-

virilidade impõe constrangimento 
aos homens na hora de realizar o 
exame de toque retal.  Ao longo 
deste mês, vivenciamos a Cam-
panha Novembro Azul, voltada 
à conscientização do homem em 
relação aos cuidados com a  saú-
de, adotando, especialmente prá-
ticas preventivas contra o câncer 
de próstata. O médico Urologista 
e especialista em cirurgia urológi-

Ferraz  alerta para a importância 
de você, sertanejo, se informar e 
se prevenir, colocando a sua saúde 
em primeiro lugar!

O que é o câncer de proposta?

O Câncer de Próstata é uma 
doença ruim, uma neoplasia ma-
ligna. Consiste em células que 
saem do seu controle, não morrem 
e formam clones de outras células 
doentes, que podem se espalhar 
pelo corpo. 

O que é a próstata?

Órgão importante para a repro-
dução humana, pois tem a função 
de transformar o esperma em lí-
quido e fazê-lo se movimentar e 
realizar a fecundação. O órgão tem 
o tamanho de uma castanha e pesa 
cerca de 20gr. Com o envelheci-
mento do órgão, as células enve-
lhecem, fazendo surgir o câncer. 

SAÚDE

Adriana Amâncio
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Quais os sintomas mais co-
muns?

O Câncer de próstata não tem 
sintomas. Isso ocorre por que ele 
se desenvolve na parte externa, ou 

próxima ao reto, por isso o toque 
retal torna possível perceber a pre-
sença de nódulos. Sintomas como 
incontinência urinária, crescimen-
to da próstata com a idade, ardor 
ao urinar indicam doenças benig-
nas da próstata que acontecem no 
miolo, ou seja, na parte interna 
do órgão.  Esses sintomas podem 
surgir em estágios bem avançados 
da doença, o que deve ser evitado 
com a realização frequente do exa-
me preventivo, independente de 
apresentar algum sintoma.

Como prevenir a doença?

Até hoje, não foram registrados 
relatos de prevenção primária, ou 
seja, aquele tipo de prevenção que 
evita o surgimento da doença. O 
Câncer de Próstata só conta com 
dois tipos de prevenção: secun-
dária, quando se quer descobrir a 
doença precocemente e a terciária, 
que tem por objetivo minimizar 
os efeitos mais nocivos da doença. 
Nossa prioridade é garantir a rea-
lização dos exames de rotina para 
tratar a doença a tempo de obter 
bons resultados. Com isso, a cada 
quatro diagnósticos deste tipo de 

câncer, três conseguem êxito no 
tratamento. Por isso é importante 
realizar o  exame de toque retal e a 
coleta de sangue no método PSA. 
Este último permite analisar o 
sangue do paciente. Cerca de 25% 

câncer de próstata apresentam 
níveis normais de PSA, por essa 
razão, é fundamental realizar o to-
que retal para obter um resultado 

seguro.

Quais os tipos de tratamento?

Considerando o estágio da 
doença, o tratamento pode incluir 
desde a radioterapia até a remoção 
da glândula prostática.

Fatores de risco e culturais?

Há pesquisas que apontam que 
a vitamina D pode reduzir os riscos 
de desenvolver a doença. Portanto, 
tomar sol regularmente pode mi-
nimizar o risco de desenvolver este 
tipo de câncer. A alimentação do 
homem sertanejo mudou bastante, 
deixou de ser natural e tornou -se 
mais industrializada, ultraproces-
sada, isso impacta na sua qualida-
de de vida. Fatores como a perda 
hormonal, o que vem ocorrendo 
normalmente a partir dos 22 anos, 

e o crescimento da barriga pro-
veniente da má alimentação e do 
sedentarismo, potencializam o 
surgimento do câncer de próstata. 

 Sobre o Novembro Azul

A campanha surgiu em 2003, 
em Melbourne, na Austrália. Na 
ocasião, dois amigos decidiram 
deixar o bigode crescer em come-
moração ao dia 17 de novembro, 
Dia de Combate ao Câncer Prós-
tata. Mais adiante, foi fundada a 
Movember Foundation, institui-
ção voltada à arrecadar fundos 
para ações de combate ao câncer 
de próstata. Ao longo dos anos, a 
campanha cresceu e se espalhou 

dias atuais, várias instituições das 
áreas de saúde, educação e serviço 
público realizam ações alusivas à 
campanha.
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https://www.instagram.com/lojasatan/?igshid=qdtjnk6z7yh9
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A instalação do MG Consul-
tórios Compartilhados, um 
coworking de consultórios 

que reúne as mais diversas especia-
lidades médicas, no Shopping Serra 
Talhada, é a cereja que faltava no 
bolo. Pólo universitário, pólo médi-
co e, agora, pólo de comercialização 
de produtos e serviços diferenciados 
com a instalação do Shopping Ser-
ra Talhada, o município se consoli-
da como uma referência na área de 
saúde ambulatorial, disponível aos 

uma vida dinâmica, que exige cada 

rapidez. Toda essa estrutura funcio-
na sob a segurança e a credibilidade 
do médico cardiologista, formado 
há 37 anos na UPE, com título de 
especialista em Cardiologia da So-

Murilo Gondim.

-
nais de saúde prestam atendimen-
to em diversos locais e municípios 
da região. Com isso, vivem se des-
locando com frequência, condição 
que não compensa investir tanto 
na montagem de clínicas exclusi-
vas. Por isso, os nossos consultórios 
compartilhados  oferecem as me-

-

Contando com a 
credibilidade do 
renomado médico 
cardiologista Murilo 
Gondim, diversos 
consultórios médicos 

na moderna estrutura do 
Shopping Serra Talhada

Adriana Amâncio
redacao@jornaldosertaope.com.br

nais: pagar apenas pelo aluguel do 
espaço nos dias em que utilizá-lo, 

networking com a criação de parce-
rias para realização de atendimen-
to; boa localização; estrutura com-

marketing compartilhado; e atendi-
mento personalizado com equipe de 
funcionários à disposição de cada 

pontua o diretor de Negócios, Mar-
lo Julião.

Os valores agregados aos con-
sultórios compartilhados envolvem 
ainda a própria estrutura do sho-
pping, que oferece conforto, segu-
rança, acessibilidade e um horário 
capaz de atender às mais diversas 
demandas. Além disso, tanto os 

-
rem fazer do espaço o seu local de 
atendimento, quanto os próprios 
pacientes,  poderão contar com a 
credibilidade dos muitos anos de 
carreira do doutor Murilo Gondim, 
mentor e responsável pelo espaço. 
A MG Consultórios funciona em 
três períodos do dia, entre 8h e 12h, 
13h e 17h e  entre 18h e 22h, de se-
gunda a sábado. Atualmente, estão 
atendendo no espaço, especialistas 
em psicanálise, gastroenterologia, 

cardiologia, ortopedia, entre ou-
tros. 

“A minha ideia é garantir aos 
nais de saúde um espaço 

completo, agradável, confortável, 
com ar condicionado, estaciona-
mento privativo e com um custo 
mínimo, incluindo serviço de se-
cretaria e atendimento persona-
lizado. Um espaço que concentra 

-
biente agradável e bem estrutu-
rado. Esse é a MG Consultórios 

cardiologista Murilo Gondim.

A MG Consultórios Compar-
tilhados está localizada no Sho-

 Avenida 
Adriano Duque de Godoy Sousa, 
01 – Nossa Sra. da Penha, em Ser-
ra Talhada. 

Para obter outras informações, li-
gue: 87 9 9996 6500 ou 
87 3831 6500

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

SAÚDE



Clique no anúncio e interaja

•16De 01 a 30 de Novembro de 2020 • Edição 212 • Desde 2006, Integrando a Região • www.jornaldosertaope.com.brJSTECHJSTECH CONEXÃO
PORTO DIGITAL

sala de cinema da cidade
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Maior parque tecnológico do 
Pais, o Porto Digital passa-
rá a ter o seu próprio cinema. 

Para isso, fechou uma parceria com a 
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), 

administração da nova sala. O cinema 
será aberto ao público e ocupará o 16º 
andar do Edifício Vasco Rodrigues (Cais 
do Apolo, nº 222, prédio que abrigava o 

3 de novembro, às 15h, e será restrito a 
20 convidados.

Há quase duas décadas os Cinemas 
da Fundação integram a agenda cultu-

como referência na projeção de obras 
conceituadas da sétima arte. Agora, ao 
passar a administrar o Cinema do Por- to, a Fundaj amplia seu alcance e estreia 

essa sua terceira sala de exibição, pela 

“O Porto Digital é um parque tec-
nológico que abriga empresas de tec-
nologia da informação e de economia 
criativa. Para isso, dispomos de salas de 
empreendedorismo, incubadoras, acele-
radoras, laboratórios e equipamentos de 
última geração para edição, montagem 

-
tanto, chega para complementar os equi-

pamentos que disponibilizamos para os 
nossos empreendedores e para a popu-
lação da nossa cidade”, esclarece Pierre 
Lucena, presidente do Porto Digital.

“Ao embarcar no Porto Digital admi-
nistrando um cinema, a Fundaj amplia 
o núcleo de cinema da Instituição. Uma 
vez que assumimos a operacionalização 
do Cinema do Porto, teremos total liber-

maior capilaridade para a difusão do ci-
nema de arte, com títulos que estão fora 

do circuito comercial, mas encontram 

-
çar também um Polo de Cinema, Vídeo e 
Áudio”, celebra o presidente da Fundaj, 
Antônio Campos.

O espaço de 511 metros quadrados é 
dotado de um foyer e de uma ampla sala 
de cinema com 138 lugares preparados 
para acolher o público em geral e outros 
quatro espaços acessíveis e reservados a 
cadeirantes. A reforma no antigo auditó-
rio do prédio, onde funcionam empresas 
de tecnologia e o Núcleo de Gestão do 
Porto Digital, foi iniciada em 2019 e re-
cebeu investimentos de R$ 1,3 milhão 
nas obras e mais R$ 500 mil nos equi-
pamentos. O cinema do Porto dispõe de 
um telão de 7x3 metros, projetor da mar-
ca Christie modelo CP 2208 e som Dolby 
7.1. 

A parceria entre o Porto Digital e a 
Fundaj para a abertura do cinema foram 
iniciadas no primeiro semestre entre os 
presidentes das duas instituições, Pier-
re Lucena e Antônio Campos. A data de 
abertura para o público, entretanto, ain-

responsável pela manutenção do andar, 
como elevadores e eletricidade, além da 
terceirização de seguranças e bilhetei-
ros. Dentre as contrapartidas, o Cine-
ma do Porto destinará uma parcela dos 
bilhetes para as sessões aos moradores 
da Comunidade do Pilar, localizada no 
mesmo bairro. Exibições exclusivas para 
crianças da área e exibições acessíveis 
dos projetos Alumiar e Índigo — voltadas 
a pessoas cegas, surdas e ensurdecidas, 
autistas ou com síndrome de Down — 
também devem ser ofertadas.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5581999081248&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20um%20or%C3%A7amento.


 O psicólogo Thiago Freitas, assistente social Mirceya 
Novaes, pediatra Drª Anna Carolina Falcão e os 
doadores Adriano Silva Gabriel Silva com 
as mamães Sheila, Ana Clisce e as crianças presentea-
das Nicole e Ronivon em ação da Semana da Criança 
no Centro de Oncologia da Associação Petrolinense de 
Amparo à Maternidade e a Infância - Apami

Registrar o lançamento do livro ‘Bem 
Gris’ da autora e médica  cardiologista 
petrolinense Elisandra S. Alves, mãe de 

com a venda da publicação está sendo re-
vertido ao projeto Vida, que atua no bairro 
Rio Jordão na cidade de Petrolina-PE.
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Este colunista na 
celebração de mais 
um Dia da Criança 
do programa 

ao lado do Palhaço 
Chapeleta, com 
as crianças Alícia 
Dantas, Jhulya 
Granja, André 
Felipe Duarte, 
Fábio David, 
Mateus Monteiro 
e o pequeno Arthur 
no Clube da Aesa em 
Petrolina-PE.

Dom Frei Paulo Cardoso da Silva, bispo 
emérito de Petrolina-PE, celebrou 86 anos de 
vida, neste 19 de outubro. Ele atuou de 1985 
a 2011. Que o Senhor da vida conceda saúde e 
paz ao estimado bispo!
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A senhora Gilvaneide 
Cunha, mãe da 
empresária Fernanda 
Cunha Maria 
Vitória e Padre Junior 
na reinauguração da 
joalheria MV Jóias, a 
maior empresa do ramo 
no Vale do São Francisco.

 A jornalista Edísia Santos com o médico 
radiologista do Instituto Ivete Sangalo 
Dr.  para lembrar você 
mulher para fazer seu exame de mama 
neste Outubro Rosa 2020.
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Foto: Leonardo Carvalho

Foto: Leonardo Carvalho

Os comunicadores da imprensa Leane Aline, Decy Al-
ves, Cláudio Farias, Rose Pádua é Lidiane Souza 
celebrando os 10 anos de fundação da Ponte FM - 91,5. 
Ainda mais sucesso aos colegas!

Quem esteve esta semana no programa de TV baiano 
Universo Axé, do apresentador Alex Lopes foi o cantor 
petrolinense Rubinho e sua banda Oz Bambaz tocan-
do os novos é antigos sucessos.

Numa cerimônia restrita somente aos 
familiares, os noivos  Haylla e Jamerson 
se casaram numa cerimônia emocionante 
ao pôr do sol em um hotel nas margens do 
rio São Francisco. 

Os noivos Haylla e 
Jamerson
de Orlando Medrado 
e Fátima Cariri, ele de 
José Granja e Solange 
Meire (in memoriam) 
celebraram a união no 
último sábado, 
03 de outubro.

https://www.instagram.com/shoppingserratalhadape/?igshid=zlmvnbn0dn2n

