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Natural de Salgueiro, Jesuíta Barbosa conquistou 
prêmio no Domingão do Faustão, concorrendo com 
veteranos, como Cauã Reymond e Lázaro Ramos

Em Triunfo, a desfile do bom velhinho, no dia 25, começa 
às 16h, saindo da Fábrica  de Criação Popular e seguindo 
pelas principais ruas. E tem atrações musicais 

Cinco alunos da cidade sertaneja ficaram entre os oito 
melhores do mundo em competição, no continente 
asiático, na categoria matemática

Os 104 anos de nascimento do Rei 
do Baião foram comemorados, em 
Exu, onde ocorre o Festival Viva 
Gonzagão. No Parque Asa Branca, 
várias apresentações marcaram o 
calendário.

Municípios sertanejos 
são premiados pela Unicef

Ao todo, 35 municípios pernambucanos conquistaram reconhecimento por avanços em 
áreas sociais, entre eles, 19 cidades do Sertão. A agraciadas foram: Arcoverde, Breji-
nho, Cedro, Flores, Salgueiro, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Terezinha, Ibimirim, 
Serra Talhada, Sertânia, Tuparetama, São José do Egito, Cabrobó, Itacuruba, Lagoa 
Grande, Petrolândia, Petrolina, Tacaratu, Santa Maria da Boa Vista. Semiárido > Pág.8
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Dezembro, mês de 
festa e também de ba-

lanço sobre as ativida-
des e acontecimentos do ano 
que finda. O ano de 2016 se 
consagra como um ano atípico 
em todos os setores de ativida-
de; a falta de definição política  
dificultou o desenvolvimento 
econômico, que sem sinali-
zação de rumos,  retardou os 
investimentos privados. Os 
escândalos se sucederam em 
cascata, envolvendo em des-
mandos,   empresários e polí-
ticos de todos os níveis.  Diante 
desse cenário de indefinições 
o Brasil caminhou  atônito 
em busca de medidas capazes 
de resolver seus problemas 
políticos e dar um novo dire-
cionamento à economia . Fi-
nalmente, já no soar do gongo,   
o governo conseguiu aprovar 
a (PEC) Proposta de Emenda 
Constitucional dos gastos e 
apresentou as primeiras  me-
didas de estímulo à economia. 
Um ano atípico. Neste mês 
de dezembro,  Michel Temer  
(PMDB) fez sua primeira visita 
ao Nordeste como presidente 
da República e visitou o Sertão  
do Pajeú, tendo passado antes 
pelo município de Surubim, no 
Agreste do estado. No estado o 
peemedebista assinou duas or-
dens de serviço destinando R$ 
45.7 milhões à obras hídricas 
em Pernambuco. A (Unicef) 
Fundo das Nações Unidas para 
a Infância premiou 35 municí-
pios pernambucanos que apre-
sentaram avanços em áreas 
sociais. O Selo “Unicef Muni-
cípio Aprovado “ é uma forma 
de estímulo a gestores  no im-
plemento de políticas  visando 
diminuir as desigualdades e 
garantir o direito de crianças e 
adolescentes. Se o sanfoneiro 
Luiz Gonzaga estivesse vivo, 
estaria neste mês completando 
104 anos, leiam nesta edição.  
Mais um ano que finda , mais 
experiência, mais maturidade, 
mais  bom senso. Esse é um 
aprendizado de toda a equipe 
que faz o Jornal do Sertão cada 
vez mais seu.  Muito grato a 
todos e, por tudo. Emanamos 
desejos de  Feliz Natal e um 
Grandioso Ano Novo! 
Entre: você é nosso convidado.

Fique por Dentro

Observatório JS Mudança Programada

Um dia não 
é papel carbono 

do outro, ou, vale 
dizer, a cada ama-

nhecer temos que nos preparar 
para desafios inusitados, muito 
além da simples rotina, embora 
esta, pelo seu mesmismo, re-
queira enfrentamento liderado 
pela persistência que buscará 
dominar conceitos intrínsecos 
à nossa formação, os quais po-
derão ser bons ou distorcidos. 
Assim, as nossas experiências 
boas são as que nos fazem de-
senvolver nosso caráter e ética 
– tão em falta no nosso país, 
atualmente. Porém, não deve-

mos esquecer que os momentos 
negativos embora nos levem à 
uma insegurança que deve ser 
combatida, também nos fazem 
acumular uma experiência va-
liosa para embasarmos o nosso 
futuro. E toda essa teoria deve 
ser colocada em prática, mesmo 
cometendo alguns erros, numa 
pequena margem dentro do acu-
mulado de acertos. Ou seja, deve-
mos sempre nos programar para 
mudar, em todas as formas des-
se verbo. Afirmo isto porque há 
exatos vinte dias vivenciei uma 
mudança fundamental na minha 
vida. Após vinte e cinco anos mo-
rando no mesmo apartamento, 

desloquei-me para outro, em ou-
tro bairro, sendo este de caracte-
rísticas completamente diferentes. 
Mudança fundamental em nossa 
vida, à qual estamos enfrentando, 
minha esposa e eu, com galhar-
dia. Nada simples, muito pelo 
contrário. O maior espanto foi a 
quantidade de bugigangas junta-
das, muitas sumidas nas gavetas 
que não abríamos rotineiramente. 
A expressão “desapego” tem que 
ter prioridade nesses momentos, 
pois coisas e coisas que acumu-
lamos por anos a fio têm que ter 
um desses destinos: trazer para o 
novo endereço, fazer doações ou, 
o mais impactante, jogar no lixo. 

E estamos falando de roupas, 
livros, fotos do casal e de pes-
soas queridas na família, algu-
mas até que já passaram para a 
outra dimensão. Saímos de um 
bairro elitista para um de clas-
se média, margeado por várias 
comunidades de menor renda. 
Porém, o que importa nessas 
ocasiões é o ambiente interno 
da família. Se há paz de espírito, 
boa convivência e todos estão 
satisfeitos com a nova situação, 
o resto não interessa. É tocar a 
bola para frente e curtir a vida.
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A Praça Arruda Câmara, 
em Afogados da Ingazeira, en-
trou no clima natalino de for-
ma sustentável. A prefeitura 
empregou na decoração peças 
reaproveitadas do ano ante-
rior. Além disso, cerca de 30 
mil garrafas PETs foram re-
cicladas pelos alunos da rede 
municipal de ensino e se tor-
naram peças decorativas. Ou-
tras peças como velas, papai 

A partir de 2017, estu-
dantes de Sertânia, no Ser-
tão do Moxotó, passam a 
contar com cinco cursos 
de ensino superior da Uni-
versidade de Pernambuco 
(UPE). O deputado estadu-
al e prefeito eleito Angêlo 
Ferreira solicitou ao reitor 
da UPE, Pedro Falcão, uma 
extensão da instituição no 
munícipio. A iniciativa sur-

A estudante Maria Larissa 
Melo, aluna do primeiro ano 
do Ensino Médio do Instituto 
Federal do Sertão pernambu-
cano, Campus Serra Talhada, 
ganhou medalha de bronze 
na Olimpíada Pernambuca-
na de Física (OPEF). A pro-
va, promovida pelo IPFPE – 
Campus Recife, contou com a 
participação de cinco mil es-
tudantes de escolas públicas 

A prefeita de Arco-
verde, Madalena Britto, 
prorrogou, por mais dois 
anos, o prazo de valida-
de do Concurso Público 
Nº 001/2014 (homologa-
do em 10 de dezembro de 
2014) para provimento de 
cargos efetivos da prefei-
tura municipal. O decreto 
de nº 220/2016 foi assina-
do, no último dia 08, e pu-

noel, bonecos de neve e árvo-
re de Natal foram elaboradas 
por artesãs, convidadas pela 
Secretaria de Assistência So-
cial. Uma novidade na cidade 
é o presépio confeccionado em 
madeira, produzido pelo ar-
tista plástico Luciano Pires. A 
beleza da obra ganha destaque 
durante a noite, quando fica 
iluminada por luzes de cores 
diversas. 

giu a partir da dificuldade 
enfrentada por sertanienses 
que precisam viajar a cida-
des vizinhas para ter aces-
so ao curso universitário. A 
parceria com a Universida-
de já é realidade através de 
cinco cursos EAD confirma-
dos. De acordo com Ângelo 
Ferreira, a educação será 
uma das maiores priorida-
des da gestão. 

e particulares e foi realizada 
em outubro. A premiação 
aconteceu no dia 08 de de-
zembro. Apenas os melhores 
colocados de cada ano rece-
beram medalhas. O professor 
de Física do Campus Serra 
Talhada, Daniel Souza, des-
tacou ainda que a existência 
do campus do Instituto em 
Serra Talhada beneficia toda 
a região. 

blicado no mesmo dia. De 
acordo com a Secretaria de 
Administração Municipal, 
entre os cargos previstos 
no concurso estão: os de 
auditor fiscal, professor, 
psicólogo, odontólogo e 
outros. Os profissionais 
selecionados serão chama-
dos e efetivados de acordo 
com as demandas da ges-
tão municipal. 

Decoração de Natal
Peças reaproveitadas em Afogados da Ingazeira

Campus Serra Talhada
Aluna do IF Sertão-PE é medalha de bronze

Concurso
Validade prorrogada por mais dois anos

Sertânia
Cursos da UPE devem estar à disposição em 2017



Jornal do Sertão 10 anos integrando a região - De 16 à 31 de Dezembro de 2016 / Edição 150  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 3

Política

A nossa Empresa deseja aos Clientes e amigos um Natal cheio de Amor, Paz, 
Alegria e Boas Festas!

Av. Auspicio Valgueiro Barros, Petrolândia - PE, n° 441 - Centro
Fone: 87. 3851-1129

Grupo Sanfrancisco www.gruposanfrancisco.com.brGrupo SanfranciscoGrupo Sanfrancisco

A nossa Empresa deseja aos Clientes e amigos um Natal cheio de Amor, Paz, 
Alegria e Boas Festas!

acabar com a crise hídrica em 
todo o Nordeste está num pas-
so avançadíssimo", declarou o 
presidente. A obra da Barragem 
de Jucazinho será executada em 
duas etapas: a primeira orçada 
em R$ 12 milhões, com a recu-
peração e reforço das estruturas. 
Sua conclusão está prevista para 
junho de 2017. A segunda etapa, 
que ainda será submetida a um 

Temer libera R$ 45 milhões e 
vistoria obras em Floresta

Previsão de água no Eixo Leste 
da transposição para 2017

Recursos foram destinados à recuperação da Barragem de Jucazinho e à construção de aduto-
ra emergencial que interligará o Sistema Siriji aos Sistemas Integrados Palmeirinha e Jucazinho

Em sua primeira visita ao 
Nordeste como presidente da Re-
pública, Michel Temer (PMDB), 
fez uma visita no dia 09 a Flores-
ta, no Sertão do Pajeú, passando 
antes, por Surubim, no Agreste. 
No Estado, o peemedebista as-
sinou duas ordens de serviço, 
destinando R$ 45,7 milhões a 
obras hídricas em Pernambuco. 
Os recursos visam à recuperação 
e modernização da Barragem 
de Jucazinho e à construção de 
uma adutora emergencial que 
interligará o Sistema Siriji aos 
Sistemas Integrados Palmeiri-
nha e Jucazinho. 

Durante a visita ao Reserva-
tório Salgueiro, Temer destacou 
o estágio avançado da obra. "Es-
tou entusiasmado com o ritmo 
das obras. É uma satisfação sa-
ber que nosso projeto de tentar 

A segunda ordem de ser-
viço assinada por Temer, no 
valor de R$ 33,7 milhões, re-
ferente à construção de uma 
adutora emergencial, que in-
terligará o Sistema Siriji aos 
Sistemas Integrados Palmei-
rinha e Jucazinho, é uma obra 
que tem previsão de conclusão 
em abril de 2017. Segundo o 
Ministério da Integração, a 
obra possibilitará a reativação 
do Sistema Palmeirinha, que, 
atualmente, abastece apenas 
Bom Jardim, João Alfredo e 
Orobó, e sua integração ao 
Sistema Produtor de Siriji e 
de Jucazinho. Com a aduto-
ra em funcionamento, muni-
cípios que, hoje, dependem 
de atendimento da Operação 
Carro-Pipa federal serão abas-
tecidos, tais como: Casinhas, 
Cumaru, Frei Miguelinho, 
Passira, Riacho das Almas, 
Salgadinho, Santa Maria do 
Cambucá, Surubim, Toritama, 
Bezerros, Gravatá, Caruaru, 

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

edital, contará com investimen-
tos nas obras do reservatório 
que somarão um total de R$ 52 
milhões. Hoje, em colapso total, 
a barragem de Jucazinho con-
ta com apenas 0,1% de água. A 
barragem - que tem capacidade 
para 327.036.000 m³ de água 
- abastecia 11 cidades. Os inves-
timentos beneficiarão cerca de 
850 mil pessoas. 

Santa Cruz do Capibaribe, Ver-
tente do Lério e Vertentes. No 
município de Floresta, sertão 
pernambucano, o presidente 
Michel Temer e o Ministro da 
Integração Nacional, Helder 
Barbalho, vistoriaram a Esta-
ção de Bombeamento (EBV-3) 
e o Reservatório de Salgueiro, 
localizados no Eixo Leste do 
Projeto de Integração do Rio 
São Francisco. A previsão do 
Ministério é de que este eixo, 
que já apresenta 95,6% de exe-
cução operacional, tenha água 
correndo nas estruturas no 
primeiro trimestre de 2017. A 
expectativa é de que, quando 
concluído, o empreendimento 
levará água para mais de 12 
milhões de pessoas nos esta-
dos de Pernambuco, Ceará, 
Paraíba e Rio Grande do Nor-
te. Segundo informações do 
Ministério da Integração Na-
cional, o índice geral de avan-
ço do Projeto São Francisco é 
de 90,8% de execução.
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Temer em Surubim, ao lado de funcionários da unidade, do 
governador Paulo Câmara e dos ministros do governo
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primeiro ano de vigência da 
PEC, será definido com base 
na despesa primária paga em 
2016 (incluídos os restos a pa-
gar), com a correção de 7,2%, 
a inflação prevista para este 
ano.

Já a partir de 2018, os 
gastos federais só poderão 
aumentar de acordo com a in-
flação acumulada conforme o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 
A inflação a ser considerada 
para o cálculo dos gastos será 
a acumulada em 12 meses, até 
junho do ano anterior. Assim, 
em 2018, por exemplo, a in-
flação usada será a medida 
entre julho de 2016 e junho 
de 2017.

O novo regime será valido 
para os orçamentos fiscal, da 
seguridade social e para todos 

PEC do Teto de Gastos Públicos 
é promulgada e entra em vigor
O órgão que desrespeitar o teto ficará impedido de, no ano seguinte, fornecer aumento sala-
rial, contratar pessoal, criar novas despesas ou conceder incentivos fiscais, no caso do Executivo

No último dia 15 dezem-
bro, o Congresso Nacional 
promulgou a Emenda Cons-
titucional 95, que limita por 
20 anos os gastos públicos. 
A aprovação da PEC 55/2016 
pelos senadores ocorreu no 
último dia 13. Em sessão pre-
sidida pelo senador Renan 
Calheiros, também foi pro-
mulgada a Emenda Consti-
tucional 94, que institui um 
novo regime de pagamento de 
precatórios (PEC 159/2015).

Encaminhada com obje-
tivo de equilibrar as contas 
públicas por meio de um rí-
gido mecanismo de controle 
de gastos, a PEC do teto dos 
gastos públicos foi aprovada 
depois de muita discussão en-
tre os senadores. De acordo 
com o texto, o teto para 2017, 

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br os órgãos e Poderes da Repú-

blica. Dentro de um mesmo 
Poder, haverá limites por ór-
gão. Existirão, por exemplo, 
limites individualizados para 
tribunais, Conselho Nacional 
de Justiça, Senado, Câmara, 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), Ministério Público da 
União, Conselho Nacional do 
Ministério Público e Defenso-
ria Pública da União.

De acordo com o texto, o 
órgão que desrespeitar o teto 
estabelecido ficará impedido 
de, no ano seguinte, fornecer 
aumento salarial, contratar 
pessoal, criar novas despe-
sas ou conceder incentivos 
fiscais, no caso do Executi-
vo. A partir do décimo ano, 
o presidente da República 
poderá rever o critério uma 
vez a cada mandato presi-

dencial, enviando um pro-
jeto de lei complementar ao 
Congresso Nacional. Uma 
grande polêmica foi criada 
entre governistas e oposição 
em torno dos investimentos 
em saúde e educação. Entre-
tanto, estes dois pontos te-
rão tratamento diferenciado. 
Para 2017, a saúde terá 15% 
da Receita Corrente Líquida, 
que é o somatório arrecada-
do pelo governo, deduzido 
das transferências obrigató-
rias previstas na Constitui-
ção. A educação, por sua vez, 
ficará com 18% da arrecada-

ção de impostos. A partir de 
2018, as duas áreas passarão 
a seguir o critério da inflação 
(IPCA).

Também estão previstas 
exceções em algumas despe-
sas, que não ficarão sujeitas 
ao teto. É o caso das transfe-
rências de recursos da União 
para estados e municípios. 
Também ficam de fora gastos 
para realização de eleições e 
verbas para o Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e Valo-
rização do Profissionais da 
Educação Básica (Fundeb).

Renan Calheiros (PMDB) presidiu a sessão da votação da 
PEC do Teto dos Gastos Públicos no Congresso Nacional

Agência Senado
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cerias com os 184  municí-
pios pernambucanos para 
2017.   

Ao longo dos dois dias 
de evento, convidados re-
gionais e nacionais apre-
sentaram palestras aos 
participantes. No dia 06, o 
governador realizou apre-
sentação com uma detalha-
da prestação de contas de 
sua gestão (2015 e 2016), 
incluindo os desafios e me-
tas para o próximo ano. Ele 
reforçou a abertura para 
o diálogo e construção de 
parcerias com os municí-
pios. Ao longo da palestra, 
o público questionou o go-
vernador sobre o Fundo 
Estadual de Apoio ao De-
senvolvimento Municipal 
(FEM), iniciativa e fonte 

Seminário da Amupe reúne 
governador prefeitos e secretários 
Paulo Câmara, um dos palestrantes, apresentou balanço da gestão e planejamento para 2017. 
Na ocasião, garantiu a continuidade do FEM e renovou o Plano de Combate às arboviroses

A Associação Munici-
palista de Pernambuco 
(Amupe), em parceria com 
o Governo do Estado, pro-
moveu, nos dias 05 e 06 
de dezembro, o Seminário 
Novos Gestores, no Ho-
tel Canariu’s de Gravatá. 
O evento contou com mais 
de 800 participantes e teve 
como público alvo os ges-
tores eleitos, secretários e 
assessores municipais. A 
iniciativa contou com apoio 
da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), Cai-
xa Econômica Federal e Se-
brae, além das Secretarias 
do Estado. Na ocasião, o 
governador Paulo Câmara 
reafirmou o compromisso 
de manter um trabalho in-
tegrado e de fortalecer par-

de renda presente apenas 
no estado de Pernambuco. 
Câmara confirmou a con-
tinuidade do Fundo, con-
quistando vários aplausos.

Na oportunidade, o go-
vernador fez importantes 
anúncios, como a renova-
ção do Plano de Combate às 
Doenças Transmitidas pelo 
Aedes aegypti e assinou o 
decreto que prorrogou a Si-
tuação de Emergência em 
Saúde por mais 180 dias. 
“Os prefeitos eleitos e ree-
leitos têm o desafio muito 
grande de trabalhar pelo 
seu município em um mo-
mento de crise econômica 
tão difícil. Então, a gente 
se prontifica a continuar 
com as parcerias e a buscar 
soluções. Os enfrentamen-

tos vão continuar a existir, 
porque os recursos finan-
ceiros são escassos, diante 
de tanto serviço, mas o Go-
verno do Estado se coloca 
à disposição, como sempre 
esteve, dos 184 municípios 
pernambucanos“, ressaltou 
o governador. Para o Pre-
sidente da Amupe, Luciano 
Torres, também prefeito de 
Ingazeira, o Seminário for-
taleceu o trabalho da enti-

dade. “Sem dúvidas, o even-
to foi de um sucesso maior 
do que o esperado, o que re-
flete senso de responsabili-
dade e as perspectivas para 
as futuras gestões. A Amu-
pe estará presente e engaja-
da para continuar a sua de-
fesa à causa municipalista, 
assim como atender às ne-
cessidades dos municípios 
com seriedade e atenção”, 
declarou.

Seminário da Amupe contou com mais de 800 participantes

Amupe
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Sertão Esportivo

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

Retrospectiva 2016: Os melhores 
produtos e serviços 

O ano de 2016 passou rapidinho e por isso chegou a 
hora da retrospectiva!

Vamos agora conhecer os melhores produtos e os servi-
ços que se destacaram esse ano. Foi um ano intenso para a 
tecnologia com muitas novidades e polêmicas.

Vamos ao resultado:

Inovação: UBER – Polê-
mica a parte, esse serviço 
revolucionou o mundo dos 
transportes.

Multifuncional: Epson L375 
de tanque – O sistema de 
tanque da Epson aprovou!

Game: PlayStation 4  - 
Não tem o melhor custo 
mas o design moderno e 
qualidade incrível.

Carros autônomos: O 
mundo sem motorista. 
2017 promete!

Site de relacionamento: 
Facebook – Todo ano?! Já 
está ficando sem graça.

Whatsapp: O melhor! – 
Mudou a forma como nos 
comunicamos.

Feliz Natal e um Ano Novo com muita saúde, paz, amor e 
muito sucesso a todos. 

Celular: Família Iphone 
7 - Aparelhos resistentes à 
água e câmeras melhoradas

Realidade Virtual: O futu-
ro a vista – Em 2017 va-
mos falar muito sobre isso.

Após reação negativa da 
população, o Governo de Per-
nambuco voltou atrás na deci-
são de adiantar o pagamento do 
Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
para janeiro de 2017. Agora, to-
dos os proprietários de veículos 
usados deverão pagar o imposto 
em fevereiro. A notícia foi dada 
pelo governador Paulo Câmara 
no último dia 8, após reunião 
com o secretário da Fazenda, 
Marcelo Barros. 

O contribuinte ainda possui 
a opção de parcelar o débito. 
Entretanto, optando pela cota 
única, terá desconto ampliado 
de 5% para 7%. “A decisão foi 

tomada com o objetivo de per-
mitir que o contribuinte possa 
planejar melhor seus pagamen-
tos no início do ano e reconhe-
cendo o curto prazo existente, 
do anúncio até o pagamento 
em janeiro”, disse o governa-
dor Paulo Câmara. Câmara 
lembrou ainda que 50% dos re-
cursos obtidos com o IPVA são 
repassados para os municípios, 
ajudando-os, neste momento 
de escassez de recursos. “Foi 
uma forma que encontramos 
de também ajudar os municí-
pios pernambucanos, neste iní-
cio de 2017. A crise econômica 
nacional tem levado muitas 
prefeituras a suspenderem, por 

exemplo, serviços de Saúde, o 
trabalho de combate às arbovi-
roses. A antecipação desse di-
nheiro chegará num momento 
importante”, argumentou Pau-
lo. O que também sofreu uma 
redução foi o valor do próprio 
IPVA em 2017: dados da Fun-
dação Instituto de Pesquisas 
Aplicáveis (FIPE) mostram que 
o valor venal dos veículos caiu 
3,8% em 2016 em comparação 
com 2015.  No caso dos automó-
veis, a redução foi de 4,5%. Já 
para caminhões, o preço dimi-
nuiu, em média, 6,3%. O valor 
do IPVA ficará menor porque 
ele tem como base os preços di-
vulgados na Tabela FIPE.

Pagamento do IPVA, depois de
antecipado, fica para fevereiro
O contribuinte tem a opção de parcelar o débito. Mas optando pela cota única, terá 
desconto ampliado de 5% para 7%. Do total arrecadado, 50% vai para os municípios

Economia

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Prazo para recolhimento do IPVA relativo a veículos usados -  Exercício de 2017

Número do úmtilo dígito da 
placa identificadora do veículo

Cota única
( com desconto) 1° Cota 2° Cota 3° Cota

1 e 2 09.02.2017 09.02.2017 09.03.2017 11.04.2017

3 e 4 14.02.2017 14.02.2017 14.03.2017 18.04.2017

5 e 6 17.02.2017 17.02.2017 17.03.2017 20.04.2016

7 e 8 21.02.2017 21.02.2017 21.03.2017 25.04.2017

9 e 0 24.02.2017 24.02.2017 31.03.2017 28.04.2017

Oswaldo Corneti/ Fotos Públicas
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Bruno Baptista, presidente da CAAPE, comemora o bom resultado de 2016
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CAAPE comemora ações de 2016

Tendo promovido uma série de ações em benefício da advo-
cacia do Estado, a Caixa de Assistência dos Advogados de Per-
nambuco (CAAPE), comemora o ano de 2016. Dentre as inicia-
tivas da CAAPE está o acordo firmado, no início do ano, com a 
Ortoclin, possibilitando o atendimento odontológico gratuito 
para os advogados. Vale destacar que a exigência para renovação 
do convênio foi a gratuidade dos serviços para os advogados e a 
manutenção de profissional em cada Subseccional da OAB-PE.

Também de forma gratuita foram disponibilizados e requali-
ficados os acessos aos estacionamentos de vários fóruns no Reci-
fe, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão e, mais re-
centemente, à sede da Subseccional OAB de Pesqueira. “Outros 
estacionamentos serão inaugurados, em breve, criando grande 
impacto no cotidiano dos advogados, uma vez que facilita suas 
atividades de forma cômoda e segura”, frisa o presidente da 
CAAPE, Bruno Baptista.

Campanhas de vacinação contra a Gripe H1N1 e de combate 
ao Aedes Aegypiti; distribuição gratuita de livros sobre o novo 
Código de Processo Civil (CPC); palestras sobre “Direito Inter-
temporal e o Novo CPC”; ações do Outubro Rosa, com realização 
de mamografias e palestras; passeios ciclísticos reunindo advo-
gados e seus familiares; e apoio em campeonatos de futebol fora, 
algumas das ações realizadas ao longo de 2016.

E mais. A CAAPE ampliou sua carteira de empresas conve-
niadas, fechando o ano com mais de 240, oferecendo produtos 
e serviços em diversas áreas, dentre elas lazer, gastronomia, tu-
rismo, saúde e educação. “Do total de convênios, 42 foram fe-
chados com apoio de nossos representantes nas Subseccionais 
OAB-PE”, destaca Bruno Baptista.

Ele lembra, ainda, que especialmente para os advogados 
que residem no interior do Estado, em viagem de negócios ao 
Recife, foi firmado convênio com o Vela Branca Praia Hotel, 
com hospedagem subsidiada pela CAAPE. A lista completa 
dos parceiros está disponível no site (http://caape.org.br) e no 
aplicativo CAAPE para celular (sistema ANDROID e Apple). “O 
foco de nossa gestão, no triênio 2016-2018, será voltado para 
os jovens advogados, com até cinco anos de inscrição, e aos co-
legas do interior”, conclui o presidente da CAAPE.

Entenda a Reforma da Previdência 
proposta pelo Governo Federal
Entre outras coisas, o projeto sugere idade mínima de 65 anos para se reivindicar 
aposentadoriaa e uma regra de transição para quem já está perto de se aposentar

Economia

Governo avalia liberar FGTS para trabalhador 
O Governo Federal vem 

anunciando uma série de medi-
das para ajudar na recuperação 
econômica do País. Um delas, 
que ainda está sendo avaliada, 
é a possibilidade de autoriza-
ção do saque de até R$ 1 mil do 
Fundo de Garantia pelo Tem-
po de Serviço (FGTS) para que 
trabalhadores possam quitar 
empréstimos com bancos e se 
livrar das dívidas. Segundo pes-
quisa da Serasa Experian, havia 
59,3 milhões de inadimplentes 
no País em agosto, o que repre-
senta cerca de 40% da popula-
ção acima de 18 anos. 

Também se encontra sob 
análise do Palácio do Planal-
to a liberação de recursos que 
os grandes bancos depositam, 
obrigatoriamente, no Banco 
Central, os chamados depósi-
tos compulsórios, para usá-los 
no refinanciamento de dívidas 

de pessoas jurídicas e físicas. 
As duas medidas ainda depen-
dem de um alinhamento entre 
Michel Temer e o ministro 
Henrique Meirelles (Fazen-
da), que buscam combater um 
dos principais entraves para 
a retomada do crescimento: o 
endividamento de empresas 
e consumidores. De acordo 
com assessores presidenciais, 
Temer deseja anunciar, ain-
da neste ano, um conjunto de 
medidas para mostrar que seu 
governo não está parado até 
que as reformas estruturais, 
de médio e longo prazo, te-
nham efeito sobre a economia 
do País. Na avaliação da equi-
pe econômica e do mercado, 
o País está demorando para 
sair da recessão por causa do 
elevado endividamento de 
empresas e consumidores, que 
estão passando por um proces-

so de reestruturação de suas 
dívidas, mas que ainda não se 
completou.Isso levou, segun-
do assessores presidenciais, a 
um travamento do mercado de 
crédito, não confirmando a ex-
pectativa inicial do governo de 
que o País voltaria a crescer já 
no fim deste ano. Em outubro, 
o juro médio do cheque espe-
cial atingiu o maior patamar 
em mais de 20 anos (328,9% 
anuais). O do cartão de crédi-
to, de 475,8%, está próximo 
do recorde. A medida depen-
de, por exemplo, do Conselho 
Curador do FGTS, órgão com 
representantes de trabalha-
dores, empregados e governo. 
Nesta semana, o conselho re-
gulamentou o uso do Fundo 
como garantia de novos em-
préstimos, mas os bancos já 
informaram que não têm inte-
resse nesse formato.

No dia 5, o Governo 
Federal anunciou pontos 
da reforma da Previdência 
Social enviada ao Congres-
so Nacional, que sugere, 
entre outras propostas, o 
estabelecimento de idade 
mínima de 65 anos para 
os contribuintes reivin-
dicarem aposentadorias. 
O texto foi elaborado por 
uma equipe multiministe-
rial e, antes de ser envia-
do ao Congresso, foi apre-
sentado por Michel Temer 
aos líderes partidários no 
parlamento. A Proposta 
de Emenda à Constituição 
foi protocolada como PEC 
287. 

Serão afetados todos os 
trabalhadores ativos. Ho-
mens a partir de 50 anos e 
mulheres com 45 anos ou 
mais serão enquadrados 
em normas mais suaves. 
Não serão afetados apo-
sentados e os que comple-
tarem requisitos para pedir 
benefício até aprovação da 

reforma, que vai depender 
do Congresso Nacional.

Caso sejam aprovadas, 
as novas regras irão atin-
gir trabalhadores dos se-
tores públicos e privado e, 
de acordo com o Governo, 
a única categoria que não 
será afetada é a dos mi-
litares. Pelas regras pro-
postas, o trabalhador que 
desejar se aposentar re-
cebendo a aposentadoria 
integral deverá contribuir 
por 49 anos. A reforma 
prevê mecanismo de ajus-
te automático da idade 
mínima de acordo com o 
aumento da chamada "so-
brevida" da população bra-
sileira. O tempo mínimo de 
contribuição para a Previ-
dência Social passará de 15 
para 25 anos.  Além disso, 
os direitos e benefícios de 
trabalhadores do setor pri-
vado e do público serão 
equiparados. Trabalhado-
res rurais passarão a con-
tribuir, mas a ideia é que 

a alíquota seja baixa. Para 
ser cobrada, terá de ser en-
viado um projeto de lei ao 
Congresso após a eventual 
promulgação da PEC da re-
forma da Previdência.

Haverá uma regra de 
transição para quem está 
perto da aposentadoria. 
Homens que estiverem 
com 50 anos ou mais e 
mulheres com 45 anos ou 
mais poderão se aposentar 
pelas regras atuais, pagan-
do pedágio de 50% sobre o 
tempo que faltava para a 
aposentadoria. A estima-
tiva é de que as mudanças 
propostas possibilitem que 
o Governo Federal deixe 
de gastar cerca de R$ 740 
bilhões em 10 anos, entre 
2018 e 2027. Do valor to-
tal, as alterações no INSS 
e nos benefícios por pres-
tação continuada (BPC) 
representariam uma eco-
nomia de R$ 678 bilhões e, 
nos regimes próprios, cer-
ca de R$ 60 bilhões. 
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SEmiárido

Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

O Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) pre-
miou, no dia 12 de dezembro, 
em uma solenidade no Teatro 
Santa Isabel, no Recife, 35 mu-
nicípios pernambucanos que 
tiveram avanços reconhecidos 
em áreas sociais. Entre eles, 19 
cidades do sertão pernambuca-
no. O "Selo Unicef Município 
Aprovado" é uma metodologia 
utilizada pela entidade para 
estimular os gestores a imple-
mentarem políticas públicas 
para diminuir as desigualda-
des e garantir os direitos de 
crianças e adolescentes. A cer-
tificação é um destaque inter-
nacional aos esforços estadual 
e municipal para manter ações 
na Saúde, Educação, proteção 
e participação social. O gover-
nador Paulo Câmara ressaltou 
a importância do planejamento 
para a implantação de políticas 
públicas. "Apesar de todos os 
desafios do ano de 2016, nós 
chegamos, aqui, no mês de de-
zembro, podendo comemorar o 
Selo da Unicef para muitos mu-
nicípios. Mas, acima de tudo, 
um trabalho de cada um dos 
senhores e das senhoras em 
favor das nossas crianças, em 
favor dos nossos jovens", frisou 
o governador.

Um dos 35 agraciados na 
quarta edição do Selo, o pre-
feito de Salgueiro, Marcones 
Libório, afirmou que o foco 

na Educação foi primordial no 
processo. "Conseguimos ser 
premiados em todas as cate-
gorias graças a nossa política 
de base da Educação. Agora, a 
gente parte para uma parceria 
com o Governo do Estado para 
a universalização do ensino in-
tegral", afirmou o gestor serta-
nejo. 

Os munícipios do Sertão 
que conquistaram o selo fo-
ram: Arcoverde, Brejinho, Ce-
dro, Flores, Salgueiro, Santa 
Cruz da Baixa Verde, Santa 
Terezinha, Ibimirim, Serra Ta-
lhada, Sertânia e Tuparetama, 
São José do Egito, Cabrobó, 
Itacuruba, Lagoa Grande, Pe-
trolândia, Petrolina, Tacara-
tu, Santa Maria da Boa Vista. 
O representante da Unicef no 
Brasil, Gary Stahl, exaltou o 
avanço de Pernambuco em di-
versos segmentos. "A morta-
lidade infantil caiu quase 14% 

nos municípios certificados em 
Pernambuco - dobro da redu-
ção da média nacional. Isso sig-
nifica que 62 bebês deixaram 
de morrer em cada ano nesse 
período", informou Gary, para-
benizando ainda os esforços do 
Estado e dos municípios ava-
liados pela entidade. Os 308 
municípios certificados pela 
entidade integram o grupo dos 
que se destacaram na corrida, 
realizando, pelo menos, 70% 
das ações previstas na meto-
dologia do Selo Unicef. A enti-
dade desenvolve ações em 190 
países. Além do Sertão e do São 
Francisco, as regiões do Agres-
te e da Zona da Mata também 
receberam o selo. São elas: 
Águas Belas, Bezerros, Boni-
to, Caruaru, Casinhas, Itambé, 
João Alfredo, Limoeiro, Orobó, 
Panelas, Poção, São Bento do 
Una, São Caetano, Surubim, 
Tacaimbó, Venturosa.

Munícipios do Sertão premiados 
por avanços em áreas sociais
A certificação, promovida pela Unicef, é um destaque internacional aos esforços estadual e 
municipal para manter ações na Saúde, Educação, proteção e participação social

Na rota do verão – Boa Viagem 

Não tem como falar em praias da nossa região e não se 
lembrar dela, que foi eternizada em versos e canções, Boa 
Viagem. Levando o nome do próprio bairro a praia de Boa 
viagem é a queridinha da capital pernambucana e ao longo 
dos seus aproximados 7km de orla a praia conta com diver-
sos atrativos e encantos.

Com uma boa localização e infraestrutura o local atrai 
turistas de diversos lugares. Devido a sua grande oferta de 
hotéis, bares e restaurantes, a região se torna bastante mo-
vimentada. Uma praia de águas esverdeadas e mornas é um 
local ideal para curti um belo dia diversão e lazer. A faixa 
de areia é longa em vários trechos, no calçadão os visitantes 
encontram diversos quiosques e na faixa de areia há várias 
barracas de praia e ambulantes que vendem de tudo, desde 
caldinho e queijo coalho na brasa até pipas e óleos para 
corpo. A região é bastante visitada pelos amantes de espor-
tes. Com um calçadão bem estruturado a turma adepta de 
caminhadas e corridas pode aproveitar a bela paisagem. Já 
para a turma do tênis, vôlei e futebol a praia conta com 
algumas quadras e áreas destinadas a essas modalidades e 
tantas outras que encontramos. 

A praia também conta com uma extensa faixa de arre-
cifes naturais, sendo eles a origem do nome da capital per-
nambucana. Esses arrecifes protegem os banhistas contra 
os ataques de tubarões. Toda a orla é sinalizada com placas 
alertando para o risco. É sempre bom ficar alerta a esses 
avisos antes de se aventurar no mar e tomar alguns cui-
dados como: evitar o mergulho em horários de maré alta, 
evitar o mergulho se estiver com sangramentos, não usar 
objetos brilhantes ao entrar no mar e não se afastar muito 
da areia. Tomando todos esses e outros cuidados seu pas-
seio e divertimento estarão garantidos. 

E para você que ainda não se decidiu por um local para 
passar a virada do ano, a praia de Boa Viagem é a escolha 
certa. Palco da maior festa de Réveillon de Pernambuco, 
conta com diversas atrações e shows pirotécnicos. No ano 
passado a queima de fogos durou cerca de 15 minutos. Caso 
esteja no Recife durante o Révellion, não perca a oportuni-
dade de conferir essa linda festa. 

O município de Arcoverde foi um dos que recebeu o selo. A pre-
feita Madalena Brito recebeu o título representando a cidade

Ascom PMA

A cerimônia realizada no Teatro de Santa Isabel conferiu a 35 municípios o selo de Município Aprovado

Ascom PMA
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cultura

Música e missa para celebrar
os 104 anos de Luiz Gonzaga
No Parque Asa Branca, apresentações de sanfoneiros e missa em memória de Luiz Gonza-
ga marcam o calendário. Subiram ao palco, o grupo Fulô de Mandacaru e Jorge de Altinho

Um ícone da cultura 
popular nordestina e da 
música brasileira. Um dos 
músicos mais conhecidos 
e reverenciados. O volume 
de informação cresceu, a 
tecnologia evoluiu e, ainda 
assim, Luiz Gonzaga ainda 
tem suas músicas presentes 
e lembradas entre os jovens. 
Conhecido carinhosamente 
por Seu Lua, Luiz Gonzaga, 
teve os 104 anos de seu nas-
cimento comemorados, na 
cidade de Exu, distante 537 
quilômetros do Recife. Uma 
série de homenagens em 
todo Estado e Encontro de 
Sanfoneiros em sua cidade 
natal compuseram a progra-
mação. As comemorações 
em homenagem ao Rei do 
Baião fazem parte do calen-
dário de muitos nordestinos 
e, em Exu, acontece o Festi-

val Viva Gonzagão. No Par-
que Asa Branca, apresenta-
ções de sanfoneiros, artistas 
locais e missa em memória 
de Luiz Gonzaga marcam o 
calendário. Entre os nomes 
que subiram ao palco do es-
paço fundado por Luiz Gon-
zaga estão o grupo Fulô de 
Mandacaru, Jorge de Alti-
nho e Flávio Leandro. 

Nasce o Rei do Baião
Filho de José dos San-

tos, músico, tocador de fole 
de 8 baixos, e de Dona Ana 
de Jesus, cabocla nascida e 
criada no sopé da Serra do 
Araripe, Luiz Gonzaga Nas-
cimento nasceu e cresceu na 
fazenda Caiçara, terras do 
barão de Exu, o segundo dos 
nove filhos do casal. Com 
apenas oito anos de idade, 
Luiz Gonzaga substitui um 

sanfoneiro em festa tradi-
cional na fazenda Caiçara, 
no Araripe, Exu, a pedido 
de amigos do pai. Canta e 
toca a noite inteira e, pela 
primeira vez, recebe o que 
hoje se chamaria cachê; o 
dinheiro – 20$000 (vinte 
mil réis). A partir daí, os 
convites para animar festas 
tornam-se frequentes. Antes 
mesmo de completar 16 anos, 
“Luiz de Januário”, “Lula” ou 
Luiz Gonzaga já é nome co-
nhecido no Araripe e em toda 
a redondeza.

Depois de uma carreira no 
serviço militar, Luiz Gonzaga 
inicia, enfim, sua carreira no 
final da década de 1930. Em 
1947, ele grava, em 78 rpm, o 
que se tornaria um clássico da 
música brasileira: ‘Asa Bran-
ca’, sua terceira parceria com 
Humberto Teixeira, inspira-
do no repertório de tradição 
oral nordestina. A partir des-
se ano, Luiz Gonzaga adota o 
chapéu de couro semelhan-
te ao usado por Lampião, a 
quem tinha verdadeira ad-
miração, assumindo a iden-
tidade nordestina no cená-
rio nacional. Seria, então, a 
consolidação de uma grande 
carreira musical, repleta de 
várias outras obras gravadas 
em parceria com outros com-
positores, tais como ‘Pagode 
Russo’, ‘Feira de Caruaru’ e 
‘Danado de Bom’.

Pela programação do Na-
tal de Coração, a população 
de Arcoverde poderá confe-
rir, no dia 24, a 53ª Festa do 
Comércio e o 2º Festival da 
Canção Popular de Arcover-
de. No dia 20, às 19h, o Padre 
Airton Freire celebra a Santa 
Missa na Praça Winston Si-
queira e em seguida, haverá 
a apresentação do Concer-
to Natalino Sanfonado, com 
o maestro Warley Ramos & 
convidados.

No último final de semana 
de dezembro, a programação 
inclui apresentação de ballet 
da Escola Rotary. No dia 17, 
foi comemorado o Dia da Bí-
blia da Igreja Evangélica As-
sembleia de Deus, organizado 
pelo Pastor Genival José Bra-

Natal do Coração movimenta 
a Praça em Arcoverde

ga. No dia 18, apresentaram-
-se o grupo de Idosos da Casa 
60 +, a Filarmônica Berlami-
no Duarte e o grupo da Fun-
dação Terra. O Natal de Co-
ração foi lançado, em 2013, 
pela prefeita Madalena Britto 
e acontece durante todos os 
finais de semana do mês de 
dezembro. De acordo com a 
prefeitura, neste ano, menos 
recursos foram empregados, 
contando com apoio de se-
cretarias municipais, igrejas 
católicas e evangélicas. “O 
que importa é celebrarmos o 
nascimento do menino Jesus 
e ofertarmos ao nosso povo a 
oportunidade de comemorar 
com a família um momento 
tão especial”, enfatizou Ma-
dalena. 

Divulgação

O sanfoneiro Luiz Gonzaga durante show em São Paulo, 1972

Foto: AE 

O Rei do Baião e o chapéu de couro, inseparável acessório que ele levou por toda carreira, como símbolo da cultura nordestina

A praça ganhou decoração com peças natalinas e iluminação especial

Crianças, jovens e adultos aproveitam a programação de Natal do município

Divulgação

Divulgação



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 10 anos integrando a região - De 16 à 31 de Dezembro de 2016 / Edição 15010

Jesuíta Barbosa eleito entre 
os "Melhores do Ano 2016" 

Sesc oferece programação 
natalina em Triunfo

A premiação, concedida no Domingão do Faustão, foi baseada na preferência do 
público. O sertanejo concorria com veteranos, como Cauã Reymond e Lázaro Ramos

Nascido em Salgueiro, 
no sertão pernambucano, o 
ator Jesuíta Barbosa brilhou 
mais uma vez no último dia 
18, desta vez no palco do Do-
mingão do Faustão, onde re-
cebeu prêmio de Melhor Ator 
de Série, Minissérie e Seriado 
concedido pela Rede Globo. A 
premiação foi baseada na pre-
ferência do público, auferida 
através de votação pela in-
ternet. Jesuíta concorria com 
colegas veteranos, como Cauã 

No dia 25, a tradicional che-
gada de Papai Noel, na cidade 
de Triunfo, ponto mais alto de 
Pernambuco, promete encantar 
crianças e adultos, além de turis-
tas. Realizado pelo Sesc Pernam-
buco, o desfile do bom velhinho 
começa às 16h, saindo da Fábrica 
de Criação Popular, seguindo pe-
las principais ruas do município 
com destino à Academia das Cida-
des, onde acontecerão apresenta-
ções artísticas.

 Animam a festa as atrações 
da terra, a exemplo da Orquestra 
Isaias Lima, dos Caretas de Triun-
fo, do Boi Diamante e da quadri-
lha Estilar, e ainda tem a Cobra da 
bexiga Lixa e o Maracatu Raízes 
do Sertão, do município de Arco-
verde. No dia 26, o Sesc participa 

Reymond e Lázaro Ramos. 
Na série Justiça, gravada em 
Pernambuco, ele interpretou 
Vicente. Agora, ele está no 
ar em Nada será como antes, 
série exibida na madrugada 
global sobre o surgimento da 
televisão brasileira.

Ao participar, pela primei-
ra vez, do programa do Faus-
tão, o ator sertanejo mostrou 
simpatia e humildade. “Bom 
conhecer você pessoalmen-
te”, disse, ao apresentador. O 

da Festa de Nossa Senhora das 
Dores, padroeira de Triunfo, le-
vando ao público a apresentação 
da Orquestra de Metais de Arco-
verde, que acontece na Igreja, às 
19h.  Já no mês de janeiro, no Dia 
de Reis (6), haverá a tradicional 
Queima da Lapinha. A Orquestra 
Isaias Lima e o Bloco das Flores, 
que é Patrimônio Cultural e Ima-
terial de Pernambuco, participam 
da manifestação folclórica na Pra-
ça Artur Ribeiro, às 20h.

pernambucano teve oportu-
nidades em inúmeras produ-
ções da emissora durante o 
ano de 2016.  No Canal Bra-
sil, Jesuíta é o filho da perso-
nagem de Hermila Guedes na 
série pernambucana Fim do 
mundo, de Hilton Lacerda, 
com base em contos de auto-
res nordestinos. No cinema, 
o pernambucano é conhecido 
por papéis marcantes como 
no filme Tatuagem, do mes-
mo diretor. 

cultura

Serviço:
Programação do Sesc no Natal 
de Triunfo
Dias: 25 e 26/12 e 06/01
Local: Triunfo
Entrada gratuita
Informações: (87) 3846.1341

O tradicional desfile do Papai Noel de Triunfo acontece dia 25 

 Rodolfo Araújo
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Jesuíta Barbosa, nascido em Salgueiro, esteve no Programa do Faustão pela primeira vez no domingo (18)
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A distribuidora Tupperware, Ângela Maria Castro, ladeada pelo gerente nacional de vendas, 
José Hermínio e a presidente da Tupperware Brasil, Paola Kiwi no evento coorporativo, Rally 
de Natal 2016  da Tupperware em Petrolina/PE.

Os empreendedores Tadeu Príncipe, Norma Santana e Edson 
Lima comemorando o pioneirismo, a confiança e o respeito do 
público, nos 20 anos da franquia CCAA Serra Talhada/PE.

O empresário Paulo Caria, enólogo da Global Wines Osvaldo Amado, gerente da loja Rio Sol 
Adriana Arruda, presidente André Arruda, enólogo da Rio Sol Ricardo Henriques no Jantar 
Palestra na Champanharia em Petrolina/PE.

Os empresários 
Maria Deusa, Flávio 
Goulart, Klébya Lu-
ciana Vieira e a filha 
Ariádny Vieira no 
coquetel de inaugu-
ração da loja de con-
veniência 'Rota 66' 
em Petrolina/PE.

A direção e staff da festa Boteco 25, a confraternização 
de fim de ano da Unimed Vale do São Francisco, na Chácara 
Boungainville em Juazeiro/BA.

***

***

O show do cantor Nando Reis e Banda Os Infernais será no sábado, 
07 de janeiro, às 22h30, na Arena do Iate Clube Petrolina. A abertura 
do show será com a banda de pop rock san franciscana Secabudega.

Os cantores Camile Yasmine, Andrezza Santos, Alessandra 
Medeiros, Manuca Almeida, Eugênio Cruz, banda Miragem, e 
compositor Nilton Freitas  são atrações do projeto dia 23 de 
dezembro, em Juazeiro/BA.

Show Eletrizante! 

'DiverCidades Baianas' 
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SaúdE

Mês é do combate ao câncer de pele
Dezembro Laranja, promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SDB), estimula o 
uso do fotoprotetor até mesmo em dias nublados ou em lugares mais frios, como Triunfo

A Sociedade Brasilei-
ra de Dermatologia (SDB) 
promove uma série de ati-
vidades neste mês em alu-
são ao Dezembro Laranja, 
campanha que tem como 
objetivo alertar e prevenir 
a população contra o cân-
cer de pele. Este já é o ter-
ceiro ano da iniciativa e, só 
em 2015, mais de 195 mi-
lhões de pessoas foram im-
pactadas com as ações da 
campanha. Com a chegada 
do verão, os cuidados com 
a proteção da pele devem 
ser redobrados, com foto-
protetores, camisas espe-
ciais e chapéus. 

De acordo com a der-
matologista Samara Go-
doy, especialista que atua 
no município de Serra Ta-
lhada, a fotoproteção deve 
fazer parte da rotina diária 
das pessoas. "O uso do fo-
toprotetor é essencial, até 
mesmo em dias nublados 
ou em lugares mais frios, 
como Triunfo. Os reflexos 
dos raios solares na areia, 
na água, ou em qualquer 
superfície refletora quei-

mam tanto quando a expo-
sição direta do sol. Além da 
proteção química, é impor-
tante investir também nas 
camisas de proteção solar, 
de preferência as de cores 
escuras, e dependendo da 
ocasião, até mesmo luvas 
UV", adverte Samara. 

As manchas de pele, 
os melasmas, também são 
bastante comuns no con-
sultório da dermatologista. 

Ela lembra que a aplicação 
do fotoprotetor deve ser 
feita de duas em duas ho-
ras em quantidade unifor-
me. "No caso das manchas 
instaladas, recomendamos 
o uso de protetores com 
base, que além de disfarçar 
as manchas do rosto, impe-
dirá a passagem da luz solar 
através da epiderme, impe-
dindo o estímulo à produção 
de melanina pelas células 

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

mais profundas da pele", 
acrescenta a dermatologista. 
Com relação aos melasmas, 
é importante aplicar um fil-
tro solar potente físico e quí-
mico, com FPS mínimo de 
30 nas regiões expostas do 
corpo. "Em especial, procure 
filtros que tenham proteções 
contra os raios ultraviole-
ta A (UVA) e ultravioleta B 
(UVB)", grifa Samara.

Com a chegada do ve-
rão, o cuidado com a pele 
vai além do protetor solar. 
O clima seco e a baixa umi-
dade relativa do ar trazem 
outros problemas que po-
dem, e devem ser evitados. 
Segundo a dermatologista, a 
cada 20 pacientes atendidos 

em um dia de consultório, 18 
se encontram com Dermati-
ve Atópica. "É um processo 
alérgico que acontece em pe-
les secas e irritáveis. Por isso 
as orientações básicas são a 
hidratação da pele com pro-
dutos específicos, ingestão 
de bastante água, e no am-
biente de dormir, evitar ob-
jetos que acumulem poeira", 
destaca Samara. 

As outras indicações para 
evitar a dermatite atópica 
são: evitar banhos demora-
dos e quentes, utilizar sabo-
nete em apenas um banho do 
dia (com exceção para regi-
ões íntimas), usar produtos 
que tirem o mínimo da oleo-
sidade da pele.

Alerta- Sâmara Godoy atua em Serra Talhada e percebeu mui-
tos casos de melasmas e dermatites atópicas na região

Divulgação

Reprodução Internet

Reflexos dos raios solares na areia, na água, ou em qualquer
superfície refletora queimam tanto quando a exposição direta do sol
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Dom Malan ameaça parar e 
governo reage diante de denúncias
Ofício da superintendência da unidade chegou a avisar que suspenderia atendi-
mentos ambulatoriais, mantendo apenas urgências. Deputados denunciaram

No dia 15, um ofício, as-
sinado pelo Superintendente 
do Hospital Dom Malan, Dr. 
Etiel Tavares, encaminhado 
à Secretaria Estadual de Saú-
de, informava que, devido à 
falta de recursos financeiros, 
os atendimentos a operação 
dos internamentos de obste-
trícia e pediatria, além dos 
serviços ambulatoriais, se-
riam suspensos. A Fundação 
Professor Martiniano Fer-
nandes – IMIP Hospitalar é 
a responsável pela adminis-
tração do Hospital Dom Ma-
lan, localizado em Petrolina, 
no Sertão do São Francisco. 

Após repercussão do do-
cumento em meios de comu-
nicação e na Assembleia Le-
gislativa de Pernambuco, o 

Estado efetuou o repasse do 
recurso à unidade de saúde.

Na Alepe, parlamentares 
oposicionistas se manifes-
taram criticando a gestão 
da Saúde do Estado na reu-
nião plenária do último dia 
15. Segundo a assessoria da 
deputada Priscila Krause, o 
repasse do recurso teria sido 
efetuado, ao Hospital Dom 
Malan, ainda na quinta-fei-
ra, 15. 

Os deputados Álvaro Por-
to (PSD) e Priscila Krause 
(DEM) defenderam que a 
Casa apure a situação do 
setor no Estado e pediram 
mais transparência ao Go-
verno. Priscila Krause reper-
cutiu a informação. “Essa é 
a única maternidade que faz 
atendimentos de alta com-

Redação
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João Bita

plexidade na região. Mulhe-
res com gravidez de risco já 
não sabem onde vão parir”, 
lamentou a deputada e com-
pletou: “Esta Casa não pode 
se calar diante disso. Se for 
preciso, devemos criar uma 
comissão para visitar o Dom 
Malan e todas as unidades”. 

Já Álvaro Porto, citou do-
cumentos veiculados em um 
blog que dão conta de que o 
Ministério Público Federal 
(MPF) teria instalado, na 
semana passada, inquérito 
para averiguar denúncias de 
desvio de recursos públicos 
nos hospitais Dom Helder 
Câmara, Miguel Arraes e Pe-
lópidas Silveira, na Região 
Metropolitana do Recife. 
Todos os estabelecimentos 
são geridos pela organização 

SaúdE

Priscila: “Se for preciso, devemos criar uma comissão para visitar as unidades.”

social de saúde (OSS) Ins-
tituto de Medicina Integral 
Professor Fernando Figueira 
(Imip). A investigação teria 
relação com o processo de 
compra de medicamentos 
para as unidades.

“Os resultados da má ges-
tão da saúde são cobrados 
todos os dias pela população 
e pelos profissionais”, disse 
Porto, lembrando que já ha-
via defendido, na tribuna, 

a necessidade de um olhar 
mais atento sobre a atuação 
das OSS em Pernambuco. 
O deputado comunicou ter 
protocolado pedido de in-
formação junto ao Governo, 
a partir do qual espera ob-
ter dados sobre a aplicação 
de recursos repassados pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) no Estado. “É preci-
so que se retire a cortina da 
gestão dos hospitais.”
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O secretário estadual de 
Saúde, Iran Costa, cumpriu 
agenda em Arcoverde, Sertão 
do Moxotó, no último dia 14, 
para conferir o atendimento 
no Hospital Regional Ruy 
de Barros Correia, ouvir as 
demandas e anseios dos pro-
fissionais da rede estadual, 
além de se reunir com os ges-
tores locais. A cidade é sede 
da VI Gerência Regional de 
Saúde, que engloba 13 mu-
nicípios e uma população de 
mais de 400 mil habitantes. 
O Hospital do município teve 
sua administração, recente-
mente, compartilhada com 
o Hospital Tricentenário. A 
mudança proporcionou in-
cremento nos atendimentos 
de partos em 60%. 

“Temos percorrido todo 
o Estado para ver de per-
to o funcionamento de cada 

unidade de Saúde, propor-
cionando o contato direto 
com funcionários e pacien-
tes, conferindo os serviços 
ofertados à população e 
fortalecendo a presença da 
Secretaria Estadual de Saú-
de em cada Região de Per-
nambuco”, esclarece Iran 
Costa. Na visita a VI Geres, 
os funcionários conversaram 
diretamente com o auxiliar 
e fizeram sugestões para a 
melhoria da assistência na 
região. “Acreditamos que a 
valorização do profissional 
por meio da escuta, diálogo 
e qualificação permanente 
seja um dos principais cami-
nhos para o fortalecimento 
do SUS”, complementou o 
secretário.

Em 19 de agosto deste 
ano, o Hospital Regional Ruy 
de Barros Correia, localizado 

Secretário de Saúde faz vistoria no 
Hospital Regional de Arcoverde
A unidade teve sua administração, recentemente, compartilhada com o Hospital Tricen-
tenário. A mudança proporcionou incremento nos atendimentos de partos em 60%

na Avenida Agamenon Ma-
galhães, no centro da cidade, 
passou a ser administrada 
pelo Hospital Tricentenário. 
No período, a unidade, que 
é referência em assistência 
materno-infantil na região, 
aumentou, em 60%, a média 
de partos, chegando a rea-
lizar cerca de 250 procedi-
mentos por mês. Além disso, 
ampliou em 61%, a média de 
atendimentos na emergência, 
que ultrapassou a marca dos 
5,5 mil/mês. Além disso, o 
Hospital retomou, em setem-
bro, a realização de cirurgias 
eletivas, que estavam sus-
pensas desde o final de 2015. 

A expectativa é de que, a 
partir de janeiro, a unidade já 
esteja realizando uma média 
de 100 procedimentos, por 
mês, nas áreas de cirurgia 
geral, pediatria, ginecologia 
e ortopedia. A agenda do se-
cretário no município incluiu 
reunião com a prefeita Ma-
dalena Britto. Segundo ela, o 
secretário afirmou que, entre 
as prioridades da pasta, estão 
previstas a reforma da emer-
gência, a ampliação dos leitos 
de UTI, além do incremento 
no atendimento nas áreas 
de cirurgia geral, pediatria e 
ginecologia, além da implan-
tação da emergência e cirur-
gia ortopédica na unidade de 
saúde. 

Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende

Pernambuco 
Esportes

A tragédia de 29 de novembro (Colômbia) que culminou 
com a morte de 71 pessoas, incluindo cerca de 80% da dele-
gação (jogadores, dirigentes e membros da comissão técnica) 
da Associação Chapecoense de Futebol, finalista da Copa Sul 
Americana, merece nosso respeito, solidariedade e carinho. 

Como apaixonado por futebol deixo aqui a minha singela 
homenagem à Chapecoense, clube talvez desconhecido ou 
não, porém que certamente, depois do ocorrido, tornou-se 
uma enorme “nação”. 

Clube brioso, guerreiro e lutador
Da tua história iremos lembrar
Teu nome marcado com amor

O mundo inteiro resolveu abraçar
De Chapecó na Arena Condá

Grandes guerreiros passaram por lá
O Verde e branco batem no peito

No campo, na vida, na arquibancada ou no leito
Mas não percam a esperança
Por mais que estejas abatido

Com tua força e pujança
Arco e flecha e lança
Não serás esquecido

A terrível tragédia que transformou 
Jogadores em Heróis

SaúdE

Secretário de Saúde Iran Costa visitou unidades de saúde ao lado da prefeita Madalena Brito

Secretário e prefeita se reuniram com gestores das unidades de 
saúde para ouvir demandas do setor
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Educação

Novos Sabores

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

Estudantes de Araripina destacam-se 
em competição de matemática na Índia
Os alunos ficaram entre os melhores do mundo e, em primeiro lugar, 
entre as 14 equipes que representaram o Brasil no continente asiático
Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Speculoos: um biscoito delicioso 
para o Natal

Recentemente tive o prazer de provar um biscoito mara-
vilhoso e fiquei bastante curiosa em como ele era feito por 
conta do delicioso sabor caramelizado e pelo fato de que ele 
não tinha leite nem ovo na sua composição. Descobri que ele 
é uma marca muito famosa na Bélgica de um tradicional tipo 
de biscoito chamado Speculoos.

O Speculoos é tradicionalmente consumido na época de 
natal na Alemanha e no dia de São Nicolau nos Países Bai-
xos e na Bélgica. São crocantes e com desenhos, cor marrom 
claro, sabor caramelizado e de especiarias — a receita origi-
nal leva canela, noz-moscada, cravo, gengibre, cardamomo 
e pimenta branca. Eles tradicionalmente são embalados in-
dividualmente e todo café que um belga pede vem com um 
destes no pires.

Como se não pudessem melhorar o que já era bom, em 
um programa de televisão belga chamado “Os Inventores”, 
havia uma competição onde pessoas comuns enviavam suas 
invenções como a melhor ideia dos Países Baixos. Em 2008 
enviaram ao programa uma receita de um creme feito com 
o Speculoos. A inventora foi às finais e a receita virou febre, 
fazendo com que as empresas fabricantes do biscoito brigas-
sem por quem teria o direito de industrializá-lo. Queriam até 
pedir patente da receita e isso foi negado pela justiça belga 
depois de dois anos de disputas. Hoje em dia, existem vá-
rias marcas do creme de Speculoos e ele é anunciado como o 
“Novo Nutella” nos Estados Unidos.  

Ainda não provei, mas já estou procurando a pasta (ainda 
não achei aqui no Brasil um lugar que vendesse) porque se 
o biscoito já é bom, imagina esse creme!! Pelo que pesquisei 
ele tem o sabor dos biscoitos e a consistência de uma man-
teiga de amendoim, acho que deve valer cada caloria. Para 
quem tiver a curiosidade de tentar uma receita, é só procurar 
na internet, parece ser fácil de fazer. Ainda não tive a oportu-
nidade de testar mas com certeza farei para este natal. 

Espero que tenham gostado e até a próxima!

Cinco estudantes do 3º ano 
da Escola de Referência Josias 
Inojosa de Oliveira, localizada na 
Vila Santa Izabel, em Araripina, 
participaram da 22ª Edição da 
QUANTA – Olimpíada Interna-
cional de Matemática, Ciências 
e Robótica e foram classificados 
entre os oito melhores do mundo 
na categoria matemática. A com-
petição, realizada entre 17 e 20 
de novembro, aconteceu em Lu-
cknow, na Índia, e os jovens fica-
ram em 1º lugar entre as 14 equi-
pes que representaram o Brasil 
no continente asiático. A disputa 
contou com mais 26 países no 
torneio, e 78 equipes disputavam 
medalhas.

A gestora Francisca Idênia 

Pereira Lima falou sobre a ex-
periência de participar junto aos 
alunos dessa viagem. “Fui certa 
de que seria uma experiência 
única para eles, sabia da compe-
tência deles, mas não imaginava 
que eles iriam chegar tão longe. 
Estar entre os oitos melhores do 
mundo é pra encher qualquer 
um de orgulho”, disse a diretora 
da unidade de ensino. Para Luís 
Gabriel Pereira de Sousa Rios, 
17 anos, viajar para à Índia foi a 
maior experiência de aprendiza-
gem da sua vida. “Foi enriquece-
dor demais, são novas culturas, 
novas teorias, novos ensinamen-
tos, além de novos conhecimen-
tos. A viagem me permitiu buscar 
mais conhecimentos nas ciências 

exatas. Hoje sou mais completo”, 
garantiu. Já o estudante Jamil-
son dos Santos Silva, também de 
17 anos, é um fã da matemática. 
Ele diz que a diversidade de cul-
turas chamou muito sua atenção. 
“Existe uma mistura muito gran-
de de culturas, tinha gente de 
todo lugar do mundo, além de ser 
tudo muito diferente do que eu 
estava acostumado. Outra coisa 
que chamou muito a minha aten-
ção foi o fato das pessoas se ad-
mirarem quando nós falávamos 
que erámos nordestinos. Nunca 
imaginaram que fosse possível 
estarmos ali”, lamentou. 

Além de Jamilson do San-
tos Silva e Luís Gabriel Pereira, 
também viajaram para a Índia 
os estudantes Franklin Regis de 
Oliveira, 16 anos, Lucas Rafael de 
Alencar, 18 anos e José Germano 
Ferraz Martins, 18 anos. Todos 
cursam o 3º ano do ensino médio 
na EREM Josias Inojosa de Oli-
veira, em Araripina.

Competição 
A QUANTA é uma competi-

ção anual de ciências, matemáti-
ca, habilidade mental e eletrônica, 
realizada pela City Montessori 
School (CMS) que inclui compe-
tições com debates, quizzes, testes 
de habilidade mental e desafios.

Após a classificação, os alunos comemoraram conhecendo o cartão-postal da Índia, o Taj Mahal

A l u n o s  c o n c e d e r a m  e n t r e v i s t a  à  r á d i o  d a  c i d a d e 
p a r a  c o m p a r t i l h a r  a  e x p e r i ê n c i a  c o m  a  c o m u n i d a d e
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 Desejamos a todos um Natal 
de muita alegria e um 

Ano Novo de boas notícias.


