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Mel produzido no Sertão do Araripe 
será exportado e com selo especial

Em Araripina, Exú e Moreilândia, municípios de Pernambuco, 38 apicultores participarão de capacita-
ção em comercialização para exportação, recebendo instruções sobre empreendedorismo, administra-
ção e conceito de marca,  para que,  assim, consigam abrir novos canais de comercialização  do mel 
produzindo no estado,  para o mundo. Após a conclusão, os produtores poderão conquistar o selo Fair 
Trade (comércio justo), ferramenta comum no mercado Europeu que identifica empresas engajadas em 
fatores socioambientais na cadeia produtiva, no preço justo, na padronização e transparência sobre a 
identidade e origem do produto. Essa  inciativa é pioneira no Estado e está sendo promovida pela Agên-
cia de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Ad Diper), em parceria com o (Sebrae)  Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.. Semiárido > Pág. 6

O clima do Carnaval já toma conta dos 
quatro cantos do Estado muitos dias an-
tes do período da festa, com programa-
ções para todos os estilos e bolsos. 
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Febre Amarela
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Serra Talhada sedia congresso com 
foco na reflexão sobre a importância 
da integração de profissionais que as-
sistem pessoas com deficiência.

Visando garantir a segurança das famílias
de zonas rurais e suas propriedades de cri-
minosos, o Senado aprovou posse de arma 
de fogo para homem do campo.

Pernambuco não tem casos da doença, 
não é área de risco, porém está abaste-
cido com vacinas.

Shopping de Serra Talhada já conta com empre-
sa para operar o cinema do empreendimento. Ao 
todo, serão três salas de exibição, com equipamen-
tos 100% digitais e programações variadas.
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Estamos no mês de 
fevereiro, apesar desse 

ser um mês com menor   
número de dias é tradicional-
mente grande em termos de 
festividades e alegria. Mesmo 
antes dos dias oficiais feriados 
de carnaval a alegria já  inva-
de vários recantos do estado 
com blocos carnavalescos que 
abundam em cores e ritmos 
característicos da época. Sen-
do assim, não poderíamos 
deixar de mostrar um pouco 
desse momento contagiante 
que também invade as cidades  
sertanejas. No Sertão os  mu-
nicípios  já se organizam para 
as festividades com a criação 
de polos festivos e a diversifi-
cação de atrações que atendam 
o gosto dos foliões. Voltando 
às atividades cotidianas tra-
zemos como matéria de capa 
o trabalho de apicultura de-
senvolvido por produtores do 
Sertão do Araripe que recebem 
treinamento para tornarem-se 
exportadores e conquistarem 
mercados de todo o mundo.  
No final do mês passado foi 
aprovado um projeto de lei 
substitutivo do Senador Walter 
Morais (Goiás) pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ), dando direito 
a posse de arma de fogo para 
o homem do campo, agora os 
produtores rurais e moradores 
do campo estão autorizados a 
compra de arma de fogo para 
proteção do seu patrimônio e 
da sua família. Em Serra Ta-
lhada as obras de construção 
do Shopping seguem dentro do 
cronograma preestabelecido e 
fecha contrato com a empresa 
que irá administrar os cine-
mas, trata-se da Multicine Ci-
nemas de Goiânia, em Goiás,  
empresa que administra  12 
complexos cinematográficos 
com 54 salas no país, sendo 
uma das maiores empresa 
do seu segmento. A APAE de 
Serra Talhada se prepara para 
o Congresso Interdisciplinar 
de atendimento a pessoa com 
deficiência, enaltecendo   a 
importância da integração 
das diferentes profissões para 
melhor tratamento  a pessoa 
com deficiência. Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS OBJETIVIDADE NAS FACHADAS (2)

Prosseguindo 
com o descritivo 

dos nomes pecu-
liares dos estabe-

lecimentos comer-
ciais do nosso Recife, iniciado 
na edição da última quinzena 
de 2017, vamos agregar ou-
tros que tenham um diferen-
cial na comunicação, como 
forma de atrativo adicional 
ao da gastronomia peculiar a 
cada um. E reverenciamos os 
nomes inscritos nas fachadas 
dos Bares e Botecos, porque 
queremos colocar em evi-
dência a cultura popular que 
os criou e os vários objetivos 
que os mantém, quais sejam, 
mandar os problemas “para 

os quintos dos infernos”, e 
curti-los à tarde, à noite, enfim 
o dia todo, da forma mais des-
contraída possível. Para tanto, 
as exigências são muitas, des-
de a temperatura da cerveja ao 
sorriso do garçom que atende 
o freguês, pois todos são “fre-
gueses”, mesmo quem por ali 
aparece pela primeira vez. E a 
importância desses ambientes 
gerou um festival para celebrar 
o que de melhor acontece nos 
botecos. É o “Festival de Bar 
em Bar”, promovido pela As-
sociação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (ABRASEL) e que 
destaca e premia as comidas, as 
formas de servir as bebidas e o 
atendimento observados nos 

bares e restaurantes do Estado 
de Pernambuco. Concorreram 
em 2017, 28 estabelecimentos, 
sendo a maioria no eixo Boa 
Viagem (Pina) e em Casa Forte, 
Parnamirim. Mas, voltemos aos 
nomes das fachadas dos ditos 
cujos, pois este é o foco deste 
meu escrito, desde a quinzena 
passada. Vejam se não são no-
mes sugestivos: Bodega da Gen-
te, no Espinheiro e Bodega do 
Barão, em Casa Forte. E um fato 
relevante para este nosso foco é 
o nome de um restaurante em 
Jardim São Paulo: SERVBEM. 
É um Marketing que não deixa 
dúvidas. Finalizando, listo ou-
tros nomes interessantes: Ar-
mazém Centenário, declarando 

a idade das instalações onde 
o antecessor, Balcão Cen-
tenário, atuou por quase 10 
anos. E tem mais:  O Xodó 
Nordestino, em San Martin. 
O Camarada Camarão, lá na 
praia de Boa Viagem. O Bar e 
Restaurante Gregos e Troia-
nos, no centro do Recife. São 
nomes aparentemente distor-
cidos, porém, esta é a autênti-
ca forma de comunicação das 
mesas dos Bares & Botecos. 
Descubram outros nomes e 
curtam tantos quantos lhes 
for possível. Até mais, pois 
vou tomar uma.
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O Jornal do Sertão  adota tinta ecológica em 
seu processo produtivo. Todos os seus produtos 
são impressos com a tinta Agri-Web™, produzida 
pelo Flint Group com matérias-primas renováveis, 
biodegradáveis e que emitem menos compostos 
orgânicos voláteis (VOC) na atmosfera.
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Com objetivo de reduzir 
filas e aperfeiçoar o aten-
dimento aos beneficiários 
do Programa Bolsa Família 
de Sertânia (PE), a Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania do mu-
nicípio passa a oferecer o 
serviço com agendamento 
prévio, que pode ser feito 

Em evento a ser  realizado 
no dia 06 deste mês, no Centro 
de Convenções de Pernambu-
co, em Olinda, os novos promo-
tores de justiça do Ministério 
Público de Pernambuco  serão 
empossados. Serão 20 novos 
promotores que assumirão 
seus cargos em cidades do inte-
rior do estado de Pernambuco. 

Visando aumentar a se-
gurança de moradores e 
pedestres de vias residen-
ciais do município de Ar-
coverde, no Sertão do Mo-
xotó, a prefeitura do mu-
nicípio está implantando 
redutores de velocidade. 
A iniciativa, que visa pre-
venir acidentes, atende a 

Na edição anterior, erra-
mos a foto da capa que ilus-
trava a chamada principal, 
da assinatura da ordem de 
serviço para construção do 
Hospital Geral do Sertão. A 
imagem utilizada se tratava 
de projeto anterior. O proje-
to atual é o que ilustra esta 
imagem ao lado. 

presencialmente ou por te-
lefone através do número 
(87) 3841-1510. Moradores 
da zona rural têm as terças 
e sextas-feiras reservadas 
e os da cidade são atendi-
dos nas segundas, quartas 
e quintas. Em média, 40 
pessoas são atendidas dia-
riamente. 

Dentre os empossados, 14 irão 
prestar serviços em  municí-
pios do Sertão pernambucano 
(Bodocó, Cabrobó, Carnaiba, 
Custódia, Exú, Flores, Flores-
ta, I|najá, Petrolândia, Serrita, 
Tabira, Tacaratú, Terra Nova e 
Trindade). A parir do próximo 
dia 07 tem início o novo curso 
de formação para promotores.

solicitações de moradores 
onde os redutores estão 
sendo inseridos, visando 
possibilitar maior segu-
rança tanto para os moto-
ristas, como para o público 
pedestre. Ao todo, foram 
estudadas mais de 50 vias 
urbanas, indicadas por 120 
solicitações. 

Sertânia
Atendimento do Bolsa Família

Evento
Novos promotores de Justiça serão empossados

Arcoverde
Maior segurança nas vias residenciais

Errata
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ArtigoPorte de arma Rural

O Estatuto do Desarma-
mento (Lei nº 10.826/03), 
de 22 de dezembro de 2003, 
usurpou o direito de defesa 
do cidadão de bem de defen-
der seu patrimônio, sua fa-
milia e sua vida, deixando-o 
a mercê da inoperância esta-
tal que apresenta-se incapaz 
de proteger a sociedade, pri-
vando a todos da segurança 
necessária para exercer suas 
prerrogativas de direito fun-
damental como o direito a 
vida, a segurança, a dignida-
de da pessoa humana, o di-
reito a propriedade, o direito 
de ir e vir, etc...

Esta lei tornou o cidadão 
refém dos criminosos, acen-
dendo o estopim da margi-
nalidade, posto que, bandi-
dos sempre encontraram o 
homem de bem indefeso, e 
se isto já não bastasse, ainda 

Professor Luís Pereira de Melo Júnior
luismelo.adv@gmail.com

traz a certeza da impunidade 
ao marginal infrator.

Restringir a liberdade in-
dividual, usurpar o direito de 
defender a sua própria vida, 
da familia e do seu patrimô-
nio, já seria motivo suficiente 
para afirmar que a referida 
lei trata-se de um aleijão le-
gislativo e, portanto, um re-
trocesso aos direitos e garan-
tias fundamentais. Observa-
mos ainda, a criminalização 
da conduta do cidadão que 
possui uma arma de fogo.

População honesta de-
sarmada, mais bandidos ar-
mados criam um concurso 
de prognósticos desfavorável 
ao cidadão, tornando-o inde-
fenso frente a investidura de 
marginais, tanto nas cidades 
como no campo, observando 
as invasões de terra um re-
trato da realidade brasileira, 

invasões muitas vezes jus-
tificadas por questões ideo-
lógicas que camuflam o real 
interesse escondido atrás de 
tais atos. 

Na contramão desse re-
trocesso legiferante, surge 
o Projeto de Lei 3722/2012 
que regulamenta a posse e 
porte de armas, aprovando 
também, um substitutivo 
que cria a licença do Porte 
Rural de Armas.

A proposta inserida nos 
artigos 71, 72 e 73 visa per-
mitir o Porte Rural de Armas 
de Fogo aos proprietários e 
trabalhadores, maiores de 
25 anos, residentes na área 
rural, e que dependam do 
emprego de arma de fogo 
para proporcionar a defesa 
pessoal, familiar ou de tercei-
ros, assim como, a defesa pa-
trimonial.Conforme o texto, 

a licença para o porte rural 
de arma será concedida me-
diante apresentação docu-
mental, comprovante de re-
sidência em área rural e ates-
tado de bons antecedentes. 
A licença terá validade de 10 
anos e é restrita aos limites 
da propriedade rural, con-
dicionada à demonstração 
simplificada, à autoridade 
responsável pela emissão, de 
habilidade no manejo da ca-
tegoria de arma que pretende 
portar. A arma de fogo do ti-
tular será cadastrada e regis-
trada no Sistema Nacional de 
Armas (SINARM). O artigo 
89 também atenta que não 
comete delito o proprietário 
e o trabalhador residentes 
na área rural encontrados, 
nos limites da propriedade, 
com arma registrada. Estas 
mudanças, apesar de muito 

tímidas, são estritamente ne-
cessárias, visto que não são ra-
ras as propriedades rurais que 
se encontram muito distantes 
da “proteção” policial, ratifican-
do a necessidade da presença 
de arma nas propriedades. O 
campo vive uma onda de assal-
tos e furtos, como o roubo de 
animais, objetos e maquinário, 
que trazem grande prejuízo aos 
produtores rurais.

Nós sertanejos, homens de 
raízes fincadas na terra e pro-
dutores rurais, temos muito a 
comemorar com este avanço 
legislativo, que surge no intui-
to de somar esforços contra as 
investidas de indivíduos mal 
intencionados que invadem, 
saqueiam, roubam e depredam 
propriedades de outrem, sem-
pre com a certeza da vulnerabi-
lidade da propriedade e da im-
punidade nos atos praticados. 
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Tadeu Alencar fala sobre 
Reforma da Previdência
Deputado federal pernambucano aferiu a opinião da população sertaneja durante o recesso 
parlamentar e percebeu a indignação de boa parte dos cidadãos com a atual reforma proposta

Poucos dias antes da 
retomada dos trabalhos 
na Câmara dos Deputa-
dos, o deputado federal 
Tadeu Alencar circulou 
pelo Sertão pernambuca-
no a fim de aferir a opi-
nião dos sertanejos sobre 
a Reforma da Previdência, 
além de outras questões. 
No último dia 24, o par-
lamentar começou uma 
circulada pela região pas-
sando por Serra Talhada 
e Calumbi. No segundo 
município, o deputado fa-
lou aos cidadãos sobre a 
atuação contra a Reforma, 
em conversa realizada na 
Câmara de Vereadores. De 
acordo com Tadeu Alen-

car, é fundamental que 
os parlamentares que vão 
votar contra ou a favor 
do modelo de Reforma da 
Previdência colocado pelo 
Governo Temer escutem o 
que as pessoas têm a dizer 
sobre a questão.

“Afinal, este voto vai 
mudar a vida dos brasi-
leiros. Tive uma conversa 
franca sobre o tema com 
os cidadãos de Calum-
bi, município do Sertão 
pernambucano, que em 
grande parte é compos-
to por trabalhadores da 
agricultura familiar. Eles 
não querem esta reforma. 
Simplesmente porque ela 
piora a realidade de quem 

trabalha ou de quem tra-
balhou a vida inteira na 
expectativa de uma apo-
sentadoria justa e tranqui-
la. Um direito que querem 
tirar destes trabalhadores. 
Agradeço a Calumbi e ao 
sertão pernambucano pela 
oportunidade de conver-
sar e fortalecer a convic-
ção de que esta proposta 
de reforma do Governo 
Temer não leva em consi-
deração o povo brasileiro, 
o sertanejo”, declarou o 
parlamentar. 

Segundo o deputado, o 
Governo Temer está im-
pondo uma reforma que 
prejudica o trabalhador da 
agricultura, o sertanejo, 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

PolíticA

o trabalhador brasileiro. 
A opinião do parlamentar 
foi emitida ainda depois da 
desidratação que o governo 
programou no projeto ori-
ginal. A versão mais recen-
te dispensou o trabalhador 
do campo e não afeta os as-
salariados, mas sim a elite 

do funcionalismo público 
sob a justificativa do com-
bate aos privilégios. Pelas 
regras em vigor, os funcio-
nários públicos aposentam-
-se mais cedo do que os 
trabalhadores da iniciativa 
privada, mantendo os ven-
cimentos integrais. 

"Esse voto vai mudar a vida dos brasileiros", afirma Tadeu

Reprodução Internet
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EconomiA

Maior produtora de etanol tem sede no Vale do São Francisco
Agrovale, maior empresa produtora de açúcar, álcool e energia da Bahia, tem capacidade instalada para produzir cerca de 80 milhões de litros de etanol por ano

Localizada no Vale do São 
Francisco, em Juazeiro da 
Bahia (BA),   a Agro Indús-
trias do Vale do São Francis-
co S.A (Agrovale), se destaca  
como a maior produtora de 
açúcar, álcool e energia da 
Bahia, e se consolida como 
uma das grandes produto-
ras de etanol da região. Essa 
produção sucroalcooleira se 
expandiu junto com a Agro-
vale, chegando às cidades do 
interior baiano, a exemplo de 
Juazeiro, que encerrou 2017 
com 48 milhões de litros de 
etanol produzidos. Segundo a 
empresa, a destilaria tem ca-
pacidade para produzir ainda 
mais, cerca de 80 milhões de 
litros. A expectativa para a 
safra de 2018 é investir R$ 5 
mi com objetivo de aumentar 
a produtividade. 

Segundo a  Agrovale, os 
estados de Pernambuco, Ce-
ará, Piauí e Alagoas são seus  
mercados consumidores, en-
tretanto, é na Bahia onde se  
encontra  o  seu maior merca-
do consumidor, absorvendo 1 
bilhão de litros de álcool ani-
dro (usado para combustí-
vel), uma demanda alta e que 
o leva a importar de outras 
regiões. O diretor Financeiro 
e TI da Agrovale, Guilherme 
Colaço Filho, explica que a 
usina tem buscado aumentar 
a oferta do etanol, justamen-
te, para atender a demanda 
existente. . “É uma vanta-
gem para a Bahia, uma vez 
que diminui a dependência 
do álcool oriundo de outros 
estados”, explica. Extraído 
a partir da cana-de-açúcar, 
o etanol é considerado um 
produto renovável. Por não 
se esgotar, possui a condição 

de combustível sustentável, 
além de emitir menos gases 
poluentes na atmosfera. “O 
etanol pode ser produzido 
diretamente da cana, e tam-
bém dos resíduos do açúcar, 
um processo que passa pela 
moenda, destilação, fermen-
tação, vaporização, até se 
tornar o produto que usamos 
nos postos de combustíveis”, 
detalha Guilherme. 

 
Tecnologia 

Nos últimos cinco anos, 
a Agrovale investiu em um 
conjunto de equipamentos 
para produção de álcool ani-
dro hidratado, centrífugas de 
fermento, além de ter cons-
truído dornas para fermen-
tação do derivado da cana. 
“São tecnologias limpas, que 
necessitam de vários profis-
sionais especializados, seja 
na operacionalização, manu-

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

tenção ou testes, o que nos 
ajudou a alcançar a excelên-
cia nacional”, destaca o ge-
rente de produção industrial 
da usina, Marcelo Maia. A 

afirmação do gerente é base-
ada na Agência Nacional do 
Petróleo (ANP), que atestou 
a qualidade do etanol produ-
zido pela empresa.

Reprodução site Agrovale

Indústria produziu 48 milhões de litros de etanol em 2017
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EconomiA

Shopping de Serra Talhada fecha 
contrato para operação do cinema
Empresa de Goiás, que já conta com 12 operações e 54 salas espalhadas pelo país, 
será responsável pela operação das três salas do empreendimento sertanejo

O primeiro shopping 
center de Serra Talhada, 
empreendimento que conta 
com área total de 9.799,48 
metros quadrados, já está na 
reta final de sua construção, 
com previsão de conclusão 
ainda em 2018. O empre-
endimento contará com um 
game station, uma acade-
mia, 13 operações na praça 
de alimentação, 46 lojas sa-
télites, três megalojas e três 
âncoras. A novidade é que 
os investidores do centro de 
compras já fecharam contra-
to com a empresa que irá ad-
ministrar o cinema, a Mul-
ticine Cinemas, de Goiânia, 
em Goiás, já presente em 12 
complexos do país, com 54 

salas.  De acordo com Murilo 
Duque, um dos investidores 
do complexo, a expectati-
va é positiva. “O Shopping 
Serra Talhada já possui 65% 
das obras concluídas e 80% 
das lojas comercializadas”, 
explica. Além disso, as lojas 
âncoras já foram comerciali-
zadas, do total de 68 lojas. O 
empreendimento contará ain-
da com estacionamento para 
mais de 800 veículos, sendo 
que 488 serão vagas cobertas. 
Para o grupo de investidores, 
o Shopping de Serra Talhada 
é um empreendimento sem 
precedentes para a região, 
com investimento estimado 
em torno de 30 milhões de re-
ais e geração de mais de 400 

empregos diretos. A estrutura 
do cinema contará com três 
salas, onde serão exibidos fil-
mes inéditos, com programa-
ção variada. De acordo com a 
empresa Multicine Cinemas, 
seus espaços contam com de-
sign futurístico, criado por ar-
quitetos renomados. A tecno-
logia aplicada conta com salas 
digitalizadas com equipamen-
tos 2D e 3D, além de projeto-
res automatizados, além de 
poltronas de couro ecológico. 
Segundo Duque, o projeto ar-
quitetônico do cine ainda esta 
sendo elaborado. Contando 
com o cinema de Serra Talha-
da, a empresa se destaca por 
estar em fase de implantação 
de mais 04 complexos. 

A equipe que compõe a 
nova mesa diretora do Sin-
dilojas Petrolina tomou pos-
se, no último dia 23, para os 
próximos quatro anos. Entre 
as diretrizes para o próximo 
quadriênio,  está a ampliação 
da rede de serviços disponi-
bilizados aos lojistas, além da 
busca pelo incremento de no-
vos associados. O presidente 
reeleito, Joaquim de Castro, 

Sindilojas empossa diretoria eleita
conta diretamente com apoio 
do vice-presidente  João Fer-
reira e do primeiro-secretário 
Luiz Leão de Souza Filho. 

“Estamos entusiasmados 
com a possibilidade de incre-
mentarmos o trabalho  que 
vem sendo feito nos últimos 
anos. Temos como  meta,  
aumentarmos o numero do 
quadro de associados, através 
da oferta de serviços diversifi-

cados, a exemplo da parceria 
com bancos de pesquisa de 
crédito, como o SCPC”, desta-
ca o presidente reeleito do Sin-
dilojas, Joaquim de Castro. A 
nova mesa diretora é compos-
ta ainda por Sebastião Costa e 
Silva (2º secretário), Josimar 
Rabelo (1º tesoureiro), Hilde-
mar da Silva (2º tesoureiro) e 
Calby de Carvalho Cruz (dire-
tor sindical).

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

Deferido o pedido de recuperação judicial em favor de 
qualquer empresa que se encontre em dificuldades finan-
ceiras, o Poder Judiciário deverá se utilizar de algumas fer-
ramentas legais com o objetivo de garantir, efetivamente, a 
manutenção da continuidade regular do empreendimento, 
pois, se assim não o for, não se alcançará a finalidade de todo 
este aparato legislativo: de evitar o fechamento do negócio.

De início, haverá a suspensão de todas as ações e execu-
ções contra a empresa em recuperação judicial, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, formando, assim, um Juízo 
universal, onde concentrar-se-ão as discussões sobre valores 
devidos e pagamentos dos créditos existentes.

Além disso, o Juiz poderá conceder alguns benefícios à 
empresa em recuperação judicial, liberando algumas cons-
trições de bens e direitos, como forma de permitir a sua 
reestruturação e posterior soerguimento, para que haja a 
negociação e adimplemento de todas as dívidas, sem que a 
atividade empresarial sofra solução de continuidade.

Há casos em que o Juiz pode permitir a suspensão de 
Ação de Despejo porventura interposta contra a empresa em 
recuperação judicial e ainda determinar o restabelecimento 
de energia elétrica, serviços de água e esgoto, telefonia e in-
ternet, cujos fornecimentos tenham sido interrompidos por 
falta de pagamento.

Ainda, os protestos de títulos e apontamentos junto aos 
órgãos de proteção ao crédito, como a SERASA e o SPC, 
também podem ser objeto de baixa, assim determinada pelo 
Poder Judiciário, conferindo, portanto, à empresa em recu-
peração judicial, o fôlego necessário à sua preservação no 
mercado tão competitivo.

Até os valores descontados nas contas bancárias da em-
presa em recuperação judicial, normalmente realizados pe-
las instituições financeiras, para quitação de empréstimos 
tomados, pagamento de descontos de títulos ou de cessão 
de crédito, podem ter sua devolução determinada pelo Juiz.

Até mesmo as ordens de bloqueio judicial de contas, via 
BACENJUD, podem ser desfeitas pelo Juízo universal da re-
cuperação judicial, tudo sito, como dito, com o objetivo de 
conseguir manter a normalidade da atuação da empresa no 
mercado, evitando sua paralisação e fechamento da empre-
sa, com prejuízo à atividade econômica e sua função social.

Algumas ferramentas de manutenção 
da continuidade das empresas em 

recuperação judicial

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado, pós-graduado e especialista em Direito Empresarial, pela 
Universidade Estácio de Sá; pós-graduado e especialista em Direito 
Imobiliário pela Universidade Estácio de Sá; Mestrando em Direito e 
Relações internacionais, pela Universidade Europeia do Atlântico, em 
Santander, na Espanha. 
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Centro comercial já possui 65% das obras concluídas e 80% das lojas comercializadas
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EconomiA

Mel produzido no Sertão do Araripe 
será exportado para o mundo

Iniciativa visa fortalecer e 
consolidar a produção local

Comércio para o exterior será feito após capacitações oferecidas para 38 apicultores da 
região, por meio de projeto lançado pela Agência de Desenvolvimento Econômico de PE

No Sertão de Pernambuco, 
a apicultura (criação de abelhas  
para extração de mel ou própo-
lis) é responsável pelo sustento 
de centenas de famílias, princi-
palmente da região do Araripe. 
Em Araripina, por exemplo, a 
Associação Riacho Fundo, que 
reúne dezenas de apicultores, 
possui aproximadamente 2.900 
colmeias, com produção anu-
al estimada em 19 toneladas do 
produto. Esse grande potencial 
será alvo de um projeto pioneiro 
no Estado, lançado, no último dia 
23 pela Agência de Desenvolvi-
mento Econômico de Pernambu-
co (AD Diper), em parceria com 
o (Sebrae) Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas, capacitando 38 apiculto-
res dos municípios de Araripina, 
Exú e Moreilândia em comer-
cialização para exportação. De 
acordo com a AD Diper, a parce-
ria contará com a instrução des-
ses apicultores para que, a partir 
dos ensinamentos sobre empre-
endedorismo, administração e 
conceito de marca, as pequenas 
empresas produtoras da região 
consigam abrir novos canais de 

comercialização  do mel produzi-
do no estado,  para o mundo. Os 
apicultores, que fazem parte de 
três associações da região, serão 
acompanhados por cerca de um 
ano a partir do plano de trabalho 
desenvolvido pelo  Sebrae, agre-
gando cursos e consultorias. Du-
rante o período de realização do 
projeto,  também serão feitas vis-
torias para avaliar as condições 
da produção do mel, com objeti-
vo de, ao final do curso, conferir 
à todos os apicultores o selo Fair 
trade (comércio justo). “Consta-
tamos que o comportamento de 

consumo na Europa, principal 
mercado-alvo deste projeto, tem 
mudado e está cada vez mais 
influenciado por fatores socio-
ambientais da cadeia produtiva, 
considerando o preço justo, e a 
padronização quanto à transpa-
rência sobre a identidade e ori-
gem do produto. Neste projeto, 
vislumbramos acessar mercados 
de nicho voltados exclusivamente 
para o consumo Fair Trade, que 
movimentou cerca de 7,8 bilhões 
de euros em 2016”, detalha o co-
ordenador de Comércio Exterior 
da AD Diper, João Canto.

1545

De acordo com a Agência de 
Desenvolvimento Econômico de 
Pernambuco (AD Diper), o mel 
que é produzido atualmente na 
região do Araripe é distribuído 
para outros estados brasileiros 
e, depois disso, exportado. Nes-
se envio, o produto é misturado 
com o mel de outras regiões, per-
dendo as características locais da 
Caatinga. Com a formação dos 
apicultores, a agência planeja 
auxiliar o produtor na abertura 
de portas ao mercado externo, 
inserindo estes produtores em 
feiras internacionais e outros 
eventos de divulgação para que o 
mel seja exportado diretamente 

de Pernambuco. Segundo a AD 
Diper, a inserção do mel caracte-
rístico pernambucano no páreo 
das exportações trará benefícios 
para os produtores, consumido-
res e para o Estado. “Acreditamos 
que com essas ações propostas no 
projeto, haverá uma agregação 
de valor ao mel pernambucano, 
colocando-o nas normas vigentes 
para a exportação e gerando  uma 
maior lucratividade ao apicultor”, 
afirma do gerente de Arranjos 
Produtivos Locais da agência, Ál-
varo França. A iniciativa deverá 
elevar  Pernambuco à posição de 
destaque, já que o Brasil é o nono 
produtor de mel do mundo.
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Iniciativa vai capacitar 38 apicultores de Araripina, Exú e Moreilândia

Medida visa auxiliar o produtor na abertura de portas ao mercado externo
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CARNAVAL 2018

Sertao em folia

Triunfo

Petrolina

Em Pernambuco, o tradicional período carnavalesco já reina nos 
quatro cantos do Estado há semanas. Entretanto, os dias oficiais da 
festa se aproximam e uma série de municípios já anunciou a progra-
mação de suas festividades. Para 2018, além da festa que é garanti-
da, a boa notícia é que após dificuldades em anos anteriores, o setor 
de turismo vislumbra uma recuperação. Segundo agências da área, 
já são registradas vendas superiores ao do mesmo período do ano 
passado, vários dias antes do feriado. 

No Sertão do Pajéu, uma tradição cultural atrai visitantes de todos os can-
tos do Estado durante o Carnaval: os Caretas, uma atração exclusiva do mu-
nicípio de Triunfo. O ícone se tornou marca registrada da região desde o ano 
de 1917, transformando-se em um dos mais irreverentes de Pernambuco. O 
município é invadido por mascarados que cortejam pelas ruas principalmente 
nos dias de folia, levando brilho, cor e muita animação para os brincantes. 
Todos os anos, na segunda-feira carnavalesca, acontece o desfile dos Caretas. 
Essa tradição faz com que os participantes caprichem suas fantasias. 

Salgueiro
Em Salgueiro, no Sertão Central, a programação trás como  tema Car-

naval Sertanejo. Serão 5 dias de festa, com uma expectativa diária de 30 
mil pessoas. Segundo o prefeito Clebel Cordeiro, o Carnaval será voltado 
para toda família. “Teremos atrações que irão agradar a todos os gostos. 
Contaremos com uma grande estrutura para os foliões para que eles pos-
sam brincar o carnaval com alegria e paz”, destacou. 

Já em Petrolina, conhecida como a capital do Sertão, localizado no Vale 
do São Francisco, o Carnaval contará com a ampliação do número  polos 
carnavalescos onde se apresentarão  mais de 50 atrações nos quatro dias 
de folia priorizando a pluralidade de estilos e cultura da região. Este ano a 
homenageada do carnaval será a jornalista social Inah Torres, considerada 
a dama da comunicação do Vale do São Francisco. A grande atração deste 
ano é a criação do Polo Matingueiros, que animará as ruas de Petrolina 
Antiga,  levando  uma diversidade de sons,  ritmos e estilos que vão desde 
o rock, maracatu, coco, embolada, até  as tradicionais orquestras de frevo 
e cantores da região que prometem agitar  o mais histórico dos polos, no 
coreto da Praça 21 de setembro. 

Os Caretas de Triunfo são ícones da cultura local
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Em Petrolina, mais de 50 atrações prometem animar os foliões

Divulgação

O prefeito Clebel Cordeiro anunciou a programação com 05 dias de festa

Divulgação
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Arcoverde

Sertão na cabeça e nos 
looks das foliãs

Sertania

Serra Talhada 

Em Arcoverde, o tradicional Baile Azul e Branco,  realizado pelo Sesc acon-
tecerá no próximo dia 03 e promete  atrair um grande público. . A festa será 
realizada  no salão de festas da instituição a partir das 22h. Os ingressos custam 
entre R$ 25 e R$ 50, e podem ser adquiridos  na sede da instituição. Para acesso 
ao baile é exigido o uso de roupas nas cores azul e branco. A novidade deste ano 
no carnaval de rua será o desfile  do bloco carnavalesco “Não me Kahlo” que 
homenageia a artista mexicana Frida Kahlo, um símbolo do universo feminino 
na década de 50.. A iniciativa faz parte do projeto da Coordenadoria da Mulher, 
que desde 2016 promove o combate da violência contra as mulheres.. O cortejo 
pré-carnavalesco da agremiação está previsto para sair pelo centro da cidade no 
próximo dia 7 de fevereiro, a partir das 15h30, com concentração em frente à 
antiga Estação Ferroviária de Arcoverde. 

Para as mulheres, inovar e brilhar parecem ser as palavras de 
ordem quando o assunto é se vestir para brincar Carnaval. Entre as 
peças que ganharam o gosto do público, não só das pernambucanas, 
mas de mulheres de todo Brasil, foram os arcos e os brincos temá-
ticos. A variedade é grande, mas o que tem se destacado, principal-
mente nas redes sociais, são os looks que utilizam o cacto, planta re-
ferência do Sertão. Inspiradas nesta tendência, as empresas cariocas 
Regla Store e Novo Ateliê lançaram em 2018 uma coleção que inclui 
o tema sertanejo, batizada como #prateverbrilhar. “O nosso arco de 
cacto surgiu por conta de uma paixão minha pela planta. No ano pas-
sado criei para mim uma fantasia de cacto e ficou tão legal e fez su-
cesso entre as meninas que me viam que este ano coloquei para ven-
der também”, conta a designer Raina. Segundo a empresária, o arco 
de cacto é record de vendas. “Mas no geral os kits com as fantasias 
completas da coleção #prateverbrilhar também estão com bastante 
procura”, acrescenta. Raina dá dicas para a produção. “No carnaval 
quanto mais cor e mais brilho melhor! Uma dica bacana é combi-
nar arco e brinco do mesmo tema, por exemplo, temos um brinco de 
cacto que fica legal com o arco, brinco de frutas que também ficam 
ótimos com o nosso arco de frutas, acrescenta. 

O Carnaval de Sertânia, no Sertão do Moxotó, será realizado na 
Praça de Eventos Olavo Siqueira. Entre as atrações, o cantor César 
Amaral, Orquestra Super Oara, Nonô Germano, Turma da Brega-
deira, Ramon Schnayder, Marreta é Massa e a cantora Walkyria 
Santos. A abertura do evento será no sábado de Zé Pereira  às 20h.

Em Serra Talhada, os blocos de rua e troças garantem a animação da 
Folia de Momo. A prévia carnavalesca ‘O Azulão’, vai ganhar as avenidas da 
Capital do Xaxado no dia 8 de fevereiro. A concentração será a partir das 
17h, na Rua Coronel Cornélio Soares (Rua dos Correios), no Centro, ao som 
do Pagodão das Antigas. Em seguida, o trio elétrico puxará os foliões até o 
Tunas Clube, no bairro Várzea, com shows de forró elétrico com Pedrinho 
Pegação, Saia Elétrica, Wallas Arraias e a participação de Edgar Jr.

Tradicional bloco Azul e Branco reforça tradição arcoverdense

Divulgação

O cantor Nônô Germano é uma das atrações de Sertânia

Divulgação

A design carioca Raina dá dicas para brilhar O arco de Cacto é sucesso entre as foliãs
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Congresso Interdisciplinar de 
Atendimento a Pessoa com Deficiência

Congresso contará com 
novidades positivas

O município de Serra Ta-
lhada sediará, entre os dias 
16 e 18 de março, um grande 
projeto multidisciplinar, unin-
do vários profissionais, como 
médicos, advogados, psicólo-
gos e psicopedagogos, entre 
outros.  A iniciativa, promo-

vida pela Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) da cidade, realizará o 
I Congresso Interdisciplinar 
de Atendimento a Pessoa com 
Deficiência (CIAPED), com o 
tema: Perspectivas e Desafios 
do Cuidado da Pessoa com 

SEmiárido

O congresso visa trazer uma reflexão sobre a importância da integração das
diferentes profissões para uma assistência mais eficaz à pessoa com deficiência

Deficiência. Com inscrições já 
abertas, o congresso deverá 
reunir cerca de 400 pessoas, 
entre estudantes e profissio-
nais interessados no tema, na 
Câmara Municipal de Serra 
Talhada.

De acordo com Silber-
to Fortunado, presidente da 
Apae, já tem pessoas inscri-
tas de Petrolina, Garanhuns, 
Serra Talhada e outros muni-
cípios pernambucanos. “Serra 
Talhada é polo em questão de 
médicos. Todos que partici-
parão do evento estão indo de 
forma voluntária, a fim de con-
tribuir com a iniciativa. Além 
disso, toda a renda arrecadada 
com as inscrições será aplica-
da em beneficentes da Apae”, 
acrescenta o presidente. Os 
valores das inscrições variam 
entre estudante (R$ 40) e pro-
fissional (R$ 60), no primeiro 
lote, disponível até 16 de feve-
reiro. Após essa data, o valor 
aumenta. O pagamento é feito 
pelo site www.sympla.com.br, 
na opção do congresso Ciaped. 
A programação completa tam-
bém está disponível neste en-
dereço eletrônico. 

Rua Deputado Argemiro Pereira de Menezes -  1791, 
Quadra k - lote 14-15- 16 Lot. Poço da Cruz - Cachoeira, Serra Talhada. 

Fone: 97 3831 4324   |  87 9.9660 0490
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Com objetivo de agregar 
ainda mais valor ao evento, 
ocorrerá ainda a apresentação 
de trabalhos desenvolvidos na 
área, na APAE de Serra Talha-
da, com o objetivo  de incen-
tivar as comunidades acadê-
micas da região a submeterem 
trabalhos e dialogarem sobre 
os desafios da pessoa com de-
ficiência para que encontrem 
formas de serem superados. 
“O evento começou pequeno 
e fomos crescendo, agregan-
do com sugestões dos parcei-
ros. A expectativa está muito 
grande. Uma das novidades é 
a apresentação de trabalhos 
científicos, que podem ser 
submetidos através do mes-
mo site da inscrição. A banca 
de avaliação contará com pro-
fissionais da UFPE, das Fede-
rações Nacional e Estadual”, 
explica Silberto. 

Além disso, durante o 
evento, a expectativa é de apre-
sentar um novo equipamento 
que a Apae de Serra Talhada 
ganhou da Apae Nacional: o 
pediasuite, um protocolo que 
utiliza um macacão terapêu-
tico ortopédico, que estabiliza 
o corpo da pessoa, mantendo-
-a em pé, que auxilia no tra-
tamentos de reabilitação do 
paciente. “O Pediasuite é um 

equipamento importado e, se 
der tudo certo, o apresentare-
mos ainda no congresso. Com 
a chegada dele, nossos profis-
sionais farão um treinamen-
to específico. Para se ter uma 
ideia, em Pernambuco, apenas 
Caruaru e Recife possuem o 
PediaSuite. Este será o primei-
ro do Sertão do Estado”, come-
mora Silberto. De acordo com 
o presidente da Apae de Serra 
Talhada, a ideia é capacitar es-
tes profissionais, futuramente, 
com uma troca de experiência 
com uma equipe de Campina 
Grande, na Paraíba, que já uti-
liza o equipamento para tratar 
crianças com microcefalia. 
"A Apae de Serra Talhada 
vive um novo momento, após 
a inauguração da sua nova 
sede, com a ampliação dos 
serviços e atendimentos pres-
tados à comunidade. Com a 
sua importância e comprome-
timento, conquistou apoios 
importantes,entre eles, o da 
Apae Nacional, com a doação 
de um equipamento importa-
do que ajuda a acelerar os re-
sultados dos tratamentos te-
rapêuticos, o Pediasuit. Com 
ele, será possível expandir 
a atuação dos profissionais, 
beneficiando a comunidade", 
declarou Silberto.O Pediasuit deverá ser apresentado durante o Congresso



Jornal do Sertão 11 anos integrando a região - De 01 à 15 de Fevereiro de 2018 / Edição 177  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 11

A diretora do nosso programa @bastidoresjm, Vanya Alves comemorou seus 51 anos, ao lado da 
família. Na foto, com a filha Caroline, esposo Valgustan e o filho Valgustan Júnior.

 A deputada federal salgueirense, Creuza Pereira, em recente vi-
sita ao reitor da Univasf, Julianeli Tolentino, na sede da institui-
ção na cidade de Petrolina/PE.

O jornalista Emanuel Andrade bastante antenado sempre fazendo 
entrevistas pertinentes com os grandes artistas nacionais. Na foto 
com o cantor e compositor paraibano Flávio José.

O professor Adriano Oliveira, o reitor da Uninassau José Janguiê e 
professor Mauricio Romão no Baile de Máscaras, Bal Masqué, no Clube 
Internacional no Recife/PE.

 Quem esteve nas suas merecidas férias em Pernambuco foi a apre-
sentadora do programa Encontro, Fátima Bernardes, na foto com 
o Maestro Spok, da Spok Frevo Orquestra no Paço do Frevo no Re-
cife/PE. Políticos estudam a entrega de título de cidadã pernambu-
cana. Vamos aguardar!

As bloggers Bárbara Soeiro e Carla Rocha foram acessadíssimas em 
suas redes sociais ultimamente com ensaio sensual e emponderado. 
Confira! nos respectivos instagrans @ba.soeiro e @carlarocha_blog
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A 20ª edição do Baile Municipal 
de Petrolina, Será na sexta-feira, 
02 de fevereiro, na casa de even-
tos Coliseu Hall, com as seguin-
tes das atrações musicais Silvana 
Salazar, Orquestra Philarmônica 
21 de setembro e convidados. 
 

A Orquestra Fernando Júnior, os 
cantores Taline clara, Luan Esti-
lizado, Sem Radar, Super banda, 
Guerber Pereira, Pedrinho Pe-
gação, Matheus Torres, Fabiana 
Santiago, Trio Granah, Douglas 
Pegador, Dalmo Natan, Samba 
de Mezza, Voa Voa e Jonathan 
Araújo são atrações do Carnaval 
2018 de Petrolina, a homenagea-
da será a colunista social e foliã, 
Inah Tôrres. A festa será de 10 a 
13 de fevereiro em toda cidade. 

Durante todas as quintas-feiras 
de fevereiro acontece o proje-
to 'Quinta Clonada' com ensaio 
aberto da Orquestra de Frevo do 
bolinha no espaço cultural, Cubí-
culo em Petrolina/PE.

Carnaval de Petrolina 2018

"A Folia Começa Aqui"

Frevo de Graça!

***

***

***
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Polo Gesseiro do Araripe é 
beneficiado com novo incentivo

O Polo Gesseiro do Araripe 
recebe novo incentivo para o 
desenvolvimento de negócios 
na região, através do decreto 
assinado no último dia 31 de 
janeiro pelo governador em 
exercício, Raul Henry, em Ara-
ripina.  O decreto n° 45.574, 
de 25 de janeiro, institui nova 
Sistemática Especial de Tribu-
tação para Gipsita, Gesso e seus 
derivados. A medida permite a 
concessão de novos benefícios 
fiscais para a restruturação do 
recolhimento do Imposto So-
bre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) de toda a pro-
dução do polo gesseiro, como 
também a postergação da pri-

meira parcela e a possibilidade 
de parcelamento do ICMS em 
até 12 vezes.  

A extração da gipsita movi-
menta mais de R$ 70 milhões 
por ano na economia do Estado, 
colocando a região como um 
importante indutor econômico 
e comercial do estado. “Esta é 
uma reivindicação que recebe-
mos há dez meses e que se apre-
senta como uma solução que 
simplifica a arrecadação e bai-
xa a carga tributária”, declarou 
Raul Henry. 

A novidade beneficiará dire-
tamente os municípios de Ara-
ripina, Bodocó, Ipubi, Ouricuri 
e Trindade, sendo este último, 

A nova Sistemática vai possibilitar o parcelamento do ICMS sobre os estoques em 
até 12 parcelas, além de mudanças no prazo de recolhimento do referido imposto
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Elidaine De Oliveira
Diretora Executiva

PNL

Coach, Consultora Empresarial, Empresária, Practtioner e Palestrante.
Bacharel em Administração de Empresas.
Bacharel em licenciatura em Biologia.

Planejamento é o grande responsável por nossos 
avanços. As nossas conquistas estão intimamente ligadas 
ao planejamento que fazemos para nossa vida. A melhor 
forma de realizar nossos sonhos é planejar. 

Antes de ler este artigo, pare por alguns minutos e 
reflita sobre o que está faltando em sua vida, HOJE, para 
que você se sinta realizado e pleno?

Acredito, que você deve ter pensado em várias coisas, 
seja para sua vida pessoal ou profissional. Talvez, mudar 
de emprego, viver um relacionamento perfeito, trocar de 
carro, comprar uma casa, fazer a viagens dos sonhos, ga-
nhar mais dinheiro, entre outros. E, como você se sente 
ao pensar nisso tudo? Sente-se pleno e realizado? Você 
está muito distante dos seus sonhos? Como será a sua 
vida sem essas conquistas?

Você pode ter tudo o que deseja em sua vida, e para 
que isto torne-se realidade, não basta você apenas acre-
ditar ou desejar muito; é preciso definir seu objetivo, es-
tabelecer as metas e planejar como pretende chegar lá. 
Absolutamente, nada acontece sem um bom planejamen-
to e muita dedicação para cumpri-lo à risca.

Podemos utilizar como metáfora para exemplificar 
um bom planejamento uma viagem. Quando vamos reali-
zar uma viagem, planejamos com antecedência o destino, 
qual a distância, qual o meio de transporte que usare-
mos, quanto vamos gastar, onde nos hospedaremos e as-
sim por diante, quanto maior for o planejamento, maio-
res são as chances de sucesso da viagem, concorda?

Com os nossos objetivos e metas, devemos ter o mes-
mo cuidado. Planejar não é bicho de sete cabeças, não 
existe o método certo é único. A única coisa que deve ser 
respeitada é: PLANEJAMENTO É FEITO NO PAPEL! 

De repente, você não entende nada de planejamento, 
porém, tenho certeza que você sabe bem o que é bom 
para você. 

Então, de forma simples e objetiva escreva numa fo-
lha todos os seus sonhos e desejos, e comece a traçar as 
ações, por menor que seja e vá anotando e monitorando 
cada passo dado e conquistado. Um bom planejamento 
evita desperdício e faz com que você não perca o FOCO 
em qualquer situação. Assim, seu tempo e energia serão 
destinados ao que realmente importa, a busca pela reali-
zação dos seus sonhos.

Pense nisso!

A simplicidade de um Planejamento!

SEmiárido

conhecido como a capital bra-
sileira do gesso.  "Essa é uma 
ação importante porque simpli-
fica a cobrança dos impostos e 
dá uma organização no sentido 
de toda a cadeia produtiva do 
gesso, na medida em que de-
sonera os derivados da gipsita. 
Outro fator importante é que 
as empresas acabam querendo 
se regularizar. Havia uma in-
formalidade grande no setor, e 
essa informalidade tende a di-
minuir na medida em que essa 
cobrança se dá na base do se-
tor, na matéria-prima do setor. 
Então, a gente comemora esse 
momento”, informou o prefeito 
Raimundo Pimentel.

A extração da gipsita movimenta mais de R$ 70 milhões por ano na economia do Estado
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Gravatá sedia terceiro Festival de Jazz
Nesta edição, o festival participa de um Prêmio Nacional que acontecerá em Brasília de 
16 a 21  de abril deste ano. Iniciativa destaca as ações de empreendedorismo musical

Pelo terceiro ano conse-
cutivo, durante o período de 
carnaval,  o município de Gra-
vatá no Agreste pernambucano 
realizará  o  3º Gravatá Jazz 
Festival.  Evento já consagra-
do no calendário cultural do 
estado, será   realizado entre 
os dias 10 e 13 deste mês.  Essa 
é uma opção para aqueles que 
querem fugir do carnaval e cur-
tem  um clima de montanha  ao 
som desse encantador ritmo 
norte-americano.  Durante os 
quatro dias de folia de momo, 
a cidade se transforma na capi-
tal do Jazz e Blues com grandes 
atrações nacionais e interna-
cionais. Uma das novidades 
deste ano é que, nesta edição, o 
Gravatá Jazz Festival está dis-
putando o Prêmio Nacional de 
Profissionais da Música, que 

acontecerá em Brasília entre os 
dias 16 a 21 de abril deste ano. 
O festival pernambucano par-
ticipa na categoria Festival, na 
quarta edição do evento nacio-
nal. Segundo a organização do 
Gravatá Jazz Festival, o prêmio 
contempla 54 categorias com 
uma programação que destaca 
ações e realizações bem-suce-
didas do empreendedorismo 
musical nos setores público, 
privado e digital. O festival per-
nambucano foi idealizado pe-
los Produtores Giovani Papaléo 
e Jackson Rocha. “Participar 
desse prêmio já é um grande 
reconhecimento que aprova  
esse projeto, como vitorioso, e 
mostra o quanto ele é impor-
tante para economia de Gra-
vatá. Vale a pena salientar que 
esse é um projeto alternativo 

ao carnaval tradicional do Es-
tado e que impulsiona o turis-
mo mundial em Pernambuco”, 
afirma Giovani Papaléo. Para 
votar, os interessados devem se 
cadastrar no site www.ppm.art.
br  e participar de uma votação 
online que será aberta ao públi-
co a partir do dia 18 de feverei-
ro. Sobre o Jazz - Estilo musi-
cal moderno, com origem nos 
bairros com maior predomi-
nância de negros nos Estados 
Unidos da América, difundida 
no pós-guerra de 1914 a 1918, 
é caracterizado pelo improviso 
e pelas sonoridades e ritmos 
sincopados (som intensamente 
marcado), basicamente extra-
ídos do ragtime (outro gênero 
musical norte-americano) e do 
blues. Programção: www.
gravatajazz.com.br

Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

Sabe aqueles lugares simples e de um encanto que impres-
siona. Essa é a praia de Calhetas, localizada no município do 
Cabo de Santo Agostinho a cerca de 50km de Recife. A praia é 
considerada uma das mais belas do mundo. A Praia de Calhetas 
possui uma pequena faixa de areia sendo cercada por rochas 
e coqueiros; suas águas mornas e transparentes são perfeitas 
para aquele banho relaxante de mar, onde também é bastante 
procurada para a prática de mergulho e pesca submarina. No 
período de baixas chuvas a água do mar ganha belos tons azuis 
e verdes. Uma das maiores atrações do local é a Tirolesa que 
leva os turistas do alto do morro até o mar, essa mesma tiro-
lesa é usada como um tipo de teleférico, que ao contrario da 
tirolesa, leva os turistas até as areias da praia, mas claro que 
sem toda aquela emoção. Uma ótima opção para aqueles que 
gostam de uma aventura e contato direto com a natureza, é fa-
zer a trilha (de nível fácil) que sai da praia de Gaibu e leva os 
turistas até Calhetas. A trilha começa com uma subida pelas 
rochas a beira mar e segue por uma estrada de barro, tendo 
duração de cerca de 20 minutos de caminhada. O local possui 
paisagem rústica, onde encontramos bares e casas simples e 
modestas, com venda de artesanato sendo feita nessas peque-
nas casas. Um dos bares mais famosos da praia é o Bar do Ar-
tur, com deques sobrepostos, que terminam direto na areia da 
praia e deliciosos pratos de frutos do mar que dão água na boca. 
Por ser um local pequeno, existem poucas pousadas na praia, 
a mais próxima é a Pousada Acgua Residenz que fica a poucos 
quilômetros de Callhetas é tem um ambiente acolhedor e conta 
com uma bela visão da praia, outra opção para os turistas é se 
hospedar na praia vizinha de Gaibu, que fica muito próxima e 
tem fácil acesso ao local. Por ser uma praia de fácil acesso e pró-
xima a Capital, vale à pena tirar um dia para visitar a pequena e 
charmosa praia de Calhetas ou até mesmo passar um belo final 
de semana relaxando e aproveitando a tranquilidade e beleza 
que o local tem a oferecer.

Como estamos no início de mais um ano e esse será nosso 
primeiro texto, desejo a todos os leitores boas energias e que 
seja um ano repleto de realizações. 

Na rota do verão – Calhetas

Durante os quatro dias de folia de momo, a cidade se transforma na capital do Jazz e Blues
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Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição

#nutriçãoemfoco

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

Você já deve ter ouvido falar que tomar água com li-
mão em jejum emagrece! O consumo de limão todos os 
dias pode sim trazer muitos benefícios à saúde, principal-
mente físicos e mentais, mas não necessariamente é um 
indutor da perda de peso.

 Um dos grandes poderes do limão é sua capacidade de 
contribuir para a alcalinização do sangue. Em geral, a nos-
sa alimentação e hábitos de vida propiciam um aumento 
de acidez sanguínea. O consumo excessivo de proteína 
animal está entre os hábitos que mais acidifica o sangue. 
Essa acidez faz com que o organismo não funcione de ma-
neira adequada, sendo uma grande causadora de doenças. 
Os sintomas relacionados com este estado ácido são: falta 
de disposição e concentração, dor de cabeça, mau hálito, 
problemas digestivos e intestinais.

Além do consumo do limão, é importante equilibrar a 
alimentação para que haja mais alimentos de efeito básico 
do que ácido. Notem que o efeito no organismo é o que im-
porta, já que o limão é um alimento ácido com um efeito 
alcalinizante.

Rico em ácido cítrico, vitamina C e vitaminas do com-
plexo B, o limão é desintoxicante e adstringente. Auxilia 
na digestão e atua como um antibiótico natural. Até quem 
tem gastrite pode se beneficiar desse suco, pois ele alcali-
niza o organismo, fortalecendo a imunidade e cicatrizan-
do tecidos e mucosas. O limão ainda ajuda na fixação dos 
sais minerais, como ferro, cálcio e magnésio, fazendo com 
que o metabolismo funcione de forma harmônica.

O limão pode ser consumido em forma de sumo, água 
com limão, suco de limão, chá de limão ou como tempero 
de salada e de outras preparações. O limão ajuda a nutrir 
todas as células e sistemas, por isso vale a pena ter esse 
poder todos os dias, sim!

O poder do limão

Arcoverde sedia encontro de 
atenção à criança com Microcefalia

Durante a realização da Se-
mana de Ações da Terra, pro-
movida pela Fundação Terra, 
no município de Arcoverde, de 
29 de janeiro a 02 de fevereiro, 
a cidade sedia o I Encontro da 
Rede de Atenção à Saúde da 

Criança com a Síndrome Con-
gênita do Zika Vírus da III Mi-
crorregião de Saúde de Pernam-
buco, no último dia do evento. 
Em 2017, a iniciativa promoveu 
um amplo atendimento à popu-
lação. Entre os benefícios leva-

dos pelo mutirão, 736 consultas 
médicas, 226 consultas odon-
tológicas, 538 procedimentos 
e outras ações de saúde. A me-
dida, realizada duas vezes por 
ano, reuniu médicos, odontólo-
gos, fisioterapeutas, fonoaudió-
logos, entre outros, que prestam 
atendimento voluntário na sede 
da instituição e no distrito de 
Umburanas, zona rural situada 
na divisa de Arcoverde, Buíque 
e Sertânia, além do Centro Es-
pecializado em Reabilitação 
Mens Sana. “O principal obje-
tivo do evento é proporcionar 
a troca de informações e expe-
riências sobre a síndrome entre 
a Rede de Atenção Primária e a 
Rede de Atenção à Pessoa com 
Deficiência”, explica, em nota, a 
instituição. Ao todo, profissio-
nais de 22 cidades pernambu-
canas participam da programa-
ção, que faz parte da Semana de 
Ações da Terra.  

O I Encontro da Rede de Atenção à Saúde da Criança com a Síndrome Congênita do Zika Vírus 
da III Microrregião de Saúde de Pernambuco visa a troca de informações entre profissionais

Profissionais de 22 cidades participam da programação
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Surto da Febre Amarela: Brasil 
tem 130 casos confirmados

Nas últimas semanas, o surto 
de Febre Amarela, com origem 
do Sul e Sudeste do país, acen-
deu o alerta e trouxe preocupa-
ção à milhões de brasileiros. Até 
o último dia 24/01, foram con-
firmados 130 casos da doença, 
sendo que 53 das vítimas vieram 
a óbito. De acordo com o Minis-
tério da Saúde, ao todo, foram 
notificados 601 casos suspeitos, 
sendo que 162 continuam sob  
investigação e 309 foram descar-
tados. Em Pernambuco, desde 
1937, a partir de um surto de fe-
bre amarela em Salvador e alas-
trado para o Brasil, foram cria-
dos os primeiros protocolos de 
combate à doença, que resultou 
no desenvolvimento da primeira 
vacina e consequente eliminação 
da febre amarela urbana no país 
em 1942. Entretanto, a doença 
de ciclo silvestre conseguiu se 
preservar na Região Amazôni-
ca de forma endêmica. “No ano 
passado, o Ministério da Saúde 
foi notificado pelo Estado de 
Minas Gerais da ocorrência de 
casos de febre amarela silvestre. 

Surto da doença já levou a óbito 53 vítimas. Ao todo, foram notificados 601 casos suspeitos, 
sendo que 162 seguem em investigação e 309 foram descartados pelo Ministério da Saúde

Desde então, o país convive com 
uma epidemia, afetando os es-
tados de MG, ES, SP, RJ e BA”, 
comenta o secretário de Saúde 
de Pernambuco, Iran Costa. Se-
gundo o Ministério da Saúde, 
de julho de 2016 até 23 janeiro 
de 2017, eram 397 casos con-
firmados e 131 óbitos. “Embo-
ra a área exposta este ano seja 
muito maior e abarque grandes 
cidades com maior densidade 
populacional do que no ano 

passado, esses números de-
monstram que a situação deste 
ano está  mais controlada, se 
comparada ao ano passado”, 
explicou o ministro da Saúde, 
Ricardo Barros. Os informes de 
febre amarela seguem, desde o 
ano passado, a sazonalidade 
da doença, que acontece, em 
sua maioria, no verão. Dessa 
forma, o período para a análise 
considera de 1º de julho a 30 de 
junho de cada ano.

Pernambuco tem baixo 
risco de transmissão

Em Pernambuco, os últi-
mos casos da Febre Amarela 
confirmados datam de 90 anos 
atrás. Segundo informações da 
Secretária de Saúde do Estado, 
da Organização Mundial de 
Saúde e de técnicos do Minis-
tério da Saúde,  Pernambuco 
tem um  baixíssimo risco de 
transmissão da febre amarela, 
além de informarem que não 
existe no estado,  circulação do 
vírus até o presente momento. 
De acordo com o Secretário da 
pasta, Iran Costa, as autorida-
des sanitárias do Estado estão 
atentas e vigilantes.

Com a repercussão nacio-
nal dos casos suspeitos e da 

situação do Sudeste do país, 
uma grande parcela da popu-
lação começou a procurar pela 
vacina contra a febre amarela 
nos postos de saúde. “Mas é 
preciso alertar que o imuni-
zante só deve ser aplicado, 
aqui em Pernambuco, nas 
pessoas que vão viajar para 
outras áreas do país, ou fora 
dele, onde há a circulação do 
vírus dessa doença. O Estado 
está devidamente abastecido 
da vacina contra febre ama-
rela,  para atender o público 
que tem indicativo para o uso 
e de  todas as medidas sanitá-
rias exigidas.”, acrescenta Iran 
Costa. 

Estado criou protocolos a partir de 1937

Iran Costa: não há a circulação do vírus da doença em Pernambuco
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