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Exportação Caixa

Política > Pág. 5

Vale do São Francisco assina acordo
de exportação de manga para a Coreia do Sul, 
cuja população é de 50,2 milhões de pessoas e 
consome, anualmente,10 mil toneladas da fruta.

Por orientação da CNM, prefeitos de todo o Brasil 
estão ingressando na Justiça com ações individu-
ais como forma de receber parte do valor arreca-
dado pela União com a multa da da repatriação.

Estreia

Ajuste Fiscal

Calendário

#ForçaChape

Gastronomia > Págs. 15

Economia > Pág. 7

Primeiro foodtruck de comida  árabe 
de Petrolina terá no cardápio kibe fri-
to, kibe de forno, esfirra, kafta, charu-
to de repolho e sobremesas árabes.

Governadores do Nordeste pressio-
nam Governo Federal e não aceitam 
exigências feitas pela União para 
ceder multas da repatriação.

Segunda parcela do 13º deve ser Paga 
pelo Estado no dia 20. Isso somado ao 
repasse da folha de novembro represen-
ta injeção na economia de R$ 1,6 bi.

Tragédia com avião da Chapecoense
deixou a torcida e um País inteiro com um 
grito preso na garganta. Dois pernambuca-
nos estavam entre os passageiros

Divulgação

MP REAGE E TENSÃO ENTRE 
OS PODERES AUMENTA

Economia > Pág. 9

Esporte > Pág. 14

Economia > Pág. 9

Luis Acosta / AFPDivulgação
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Atento às inovações e 
exigências tecnológi-

cas do mercado gráfico 
e editorial, o Jornal do Sertão 
dá mais um passo à frente em   
seu processo produtivo  e ado-
ta o  uso ecologicamente cor-
reto da tinta (Agri-Web). Essa 
tinta é produzida pelo Flint 
Group com matérias-primas 
renováveis, biodegradáveis e 
que emitem menos compos-
tos orgânicos voláteis (VOC) 
na atmosfera. Fundamentado 
nessas informações, o Jornal 
l do Sertão priorizou adotá-
-la;  agora, sua impressão es-
tará   ecologicamente correta. 
Entendemos que essa mudan-
ça contribuirá decisivamente  
com o meio ambiente e gerará 
melhor qualidade gráfica de 
nossas edições.   Um selo de 
qualidade internacional fará 
parte do  expediente de nossas 
edições. ( Qualidade e uso de 
tinta ecologicamente correta 
em sua  impressão gráfica). 
Na madrugada do  último dia 
29  de novembro acordamos 
com a trágica notícia de uma 
acidente aéreo envolvendo  
a delegação chapecoense de 
futebol.  O acidente ocorreu 
próximo ao aeroporto de Me-
delín na Colômbia e deixou o 
mundo atônito pelo momento 
e forma como aconteceu. Mais 
difícil ainda é entender como 
uma aeronave detentora de 
alta tecnologia, cai por falta  
de combustível segundo as  úl-
timas informação dadas  pelas 
autoridades colombianas.  A  
equipe disputaria a primeira 
final da Copa Sul-Americana 
de futebol e desapareceu su-
mariamente em um acidente 
aéreo  deixando o mundo en-
lutado. No Vale do São Fran-
cisco é só alegria; o município 
de Petrolina (PE) recebeu no 
último dia 24/11 a visita de 
uma comitiva de asiáticos e vai 
iniciar exportação de manga 
para a Coréia do Sul. Segundo 
a (Valexport) - Associação dos 
Produtores e Exportadores de 
Hortifrutigranjeiros e Deriva-
dos do Vale do São Francis-
co, o vale produz atualmente, 
95% da manga e 99.7% da uva 
exportada no Brasil. 
Boa Leitura!!!

Fique por Dentro

Observatório JS Observando Escondidinho...

Sendo esta co-
luna um observató-

rio, e do Sertão, não 
vejo como não men-

cionar uma experiência vivida 
por mim, que moro na capital, 
mas que amo as coisas do nosso 
sertão, do nosso Pernambuco. 
Estou falando de comida boa. 
Boa não, excelente, daquelas 
que a gente lembra logo do in-
terior e de como a nossa gas-
tronomia é rica e deliciosa. Tô 
falando de sarapatel, buchada, 
macaxeira com charque, fava, 
mocotó, caldinho, galinha cabi-
dela, enfim, daquelas coisas que 
se você estiver lendo esta coluna 

antes do almoço vai salivar. Não 
sou crítica gastronômica, muito 
pelo contrário, sou uma cliente, 
que era até chata pra comer até 
pouco tempo atrás e que por cau-
sa do trabalho como consultora 
de qualidade em atendimento, 
passei a experimentar e me inte-
ressar por essa viagem que são 
os sabores da nossa gastronomia. 
Não conhecia o chef responsável 
pelo restaurante pessoalmente, 
apenas ouvi falar bastante dele e 
de suas peripécias na cozinha e 
também, não fui convidada a ir lá 
para dar opinião. Cheguei como 
cliente normal e assim fui tratada, 
claro. Mas, a qualidade da comida, 

o ambiente despojado e a simpatia 
e disponibilidade do chef nos fize-
ram amar a casa. No meu trabalho 
faço muitas ações de cliente oculto, 
que é quando vamos ao estabeleci-
mento identificar pontos positivos 
e de melhorias, porém, sem que 
os atendentes saibam. Lá não fui 
como consultora, mas, sem que-
rer, fazemos essas análises, qua-
se que automaticamente. Sem 
mais mistérios, tô falando de uma 
casa simples, amarela, lá em Casa 
Amarela, pertinho do mercado e 
em uma área residencial que ain-
da resiste à especulação imobiliá-
ria e seus paredões. Estou falando 
do Cozinhando Escondidinho, 

um local agradável, comanda-
do pelo Chef Rivandro França, 
sempre com seu chapéu de 
couro e sorriso no rosto. Após 
prêmios e muitos elogios, ele 
mantém uma simpatia e dispo-
nibilidade que encantam. Ele 
estava lá cozinhando pra gen-
te, ele foi perguntar se a comi-
da estava boa, ele fez questão 
de tirar uma foto conosco. Ele 
encantou seus clientes! E tudo 
isso sem saber, que nós está-
vamos ali, sem intenção, mas, 
observando escondidinhos.
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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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O Educa Mais Brasil, pro-
grama de inclusão educacio-
nal do País, está selecionando 
estudantes que não possuem 
condições de pagar 100% da 
mensalidade, em faculdades 
particulares, e concedendo o 
benefício de bolsas com até 70% 
de desconto. A seleção vale para 
o semestre de 2017.1.

Em Arcoverde, por exemplo, 
são oferecidas oportunidades 

A Secretaria de Educação 
iniciou processo de matrículas 
da Rede Estadual para o ano 
de 2017 e abriu mais de 105 mil 
vagas para estudantes novatos 
no ensino fundamental e no 
médio, incluindo Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). Antes 
do sistema ser aberto, já haviam 
sido reservadas outras 91.043 
para estudantes vindos das re-
des municipais, que não pre-

Há 37 anos proporcio-
nando aulas de ballet clássico 
à população do Vale do São 
Francisco, a Escola de Ballet 
Valdete Cezar realiza, entre os 
dias 3 e 4, o XIII Festival de 
Ballet de Petrolina, no teatro 
Dona Amélia – Sesc Petrolina. 
Com o tema "Jardim Secreto", 
a apresentação reunirá em um 
só espetáculo, as pequenas 
bailarinas do Baby Class até 

O município de Serra Ta-
lhada conquistou o Selo Unicef 
– Município Aprovado. O cer-
tificado é um reconhecimento 
internacional concedido aos 
municípios do semiárido e da 
Amazônia que alcançam os in-
dicadores estabelecidos pelo 
Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) a partir da im-
plementação e fortalecimento de 
políticas públicas voltadas para 

para graduação, pós-graduação, 
educação básica, cursos técni-
cos, idiomas, preparatório para 
concursos, cursos profissionali-
zantes e pré-vestibular/Enem. 
Para se candidatar, é preciso 
atender a alguns critérios es-
tabelecidos no regulamento, 
entre eles o de não poder pagar 
a mensalidade integral. Mais 
informações pelo site www.edu-
camaisbrail.com.br 

cisarão participar do processo 
na internet, pois já estão, auto-
maticamente, matriculados na 
rede estadual. Pelo segundo ano 
consecutivo, a matrícula será 
feita, exclusivamente, pela in-
ternet, no endereço www.matri-
cularapida.pe.gov.br. O serviço 
de atendimento telefônico con-
tinuará disponível apenas para 
dúvidas e informações: 0800 
286 0086.

as bailarinas do Ballet Adulto, 
mostrando todos os momen-
tos da aprendizagem da técni-
ca. Desde o primeiro festival, o 
evento marca o encerramento 
do ano letivo e apresenta à so-
ciedade e aos pais dos alunos 
o resultado do trabalho reali-
zado durante o ano. Ingressos 
à venda na escola. Mais in-
formações pelo telefone (87) 
3861.5636.

os direitos de crianças e adoles-
centes. Ao aderir à Edição do 
Selo 2013/2016, Serra assume 
o compromisso de desenvolver 
um conjunto de ações estratégi-
cas de políticas públicas, promo-
vendo os direitos das crianças e 
adolescentes de se desenvolver, 
aprender, ser protegido do HIV/
AIDS, crescer sem violência, 
divertir-se e ser prioridade abso-
luta nas políticas públicas.

Seleção
Ofertas de bolsas com até 70% de desconto 

Matrículas
Processo abre 105 mil vagas na rede estadual

Petrolina
Festival de ballet no Sesc Petrolina

Serra Talhada
Cidade leva certificado por atingir indicadores
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Indignados, procuradores ameaçaram abandonar 
Lava Jato. Pressão, agora, é sobre Temer

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

A Câmara Federal aprovou, 
na noite do último dia 29, por 
450 votos a 1 (e 3 abstenções) 
o texto-base do pacote que re-
úne um conjunto de medidas 
de combate à corrupção, pro-
posto pelo Ministério Público 
Federal (MPF). Entretanto, 
poucos pontos do projeto origi-
nal foram mantidos pelos par-
lamentares. Após a aprovação 
do texto-base, os deputados 
passaram a madrugada votan-
do emendas, que desfiguram o 
texto original, o qual recebeu 
2,5 milhões de assinaturas em 
todo o Brasil. 

Uma das emendas propõe 
punir juízes e membros do 
Ministério Público por abuso 
de autoridade, sob o argumen-
to de que não se pode admitir 
“privilégios a ninguém”. Em 
votação nominal, a emenda re-
lativa ao abuso de autoridade, 
uma das mais polêmicas, foi 
aprovada por 313 votos a favor, 
132 contrários e cinco absten-
ções. Dos deputados pernam-
bucanos, 16 foram favoráveis à 
emenda, quatro foram contra e 
um se absteve. O presidente do 
Senado, Renan Calheiros, ain-

Como votaram os deputados pernambucanos em 
relação à emenda de abuso de autoridade

Sim

Carlos Eduardo Cadoca PDT-PE

Augusto Coutinho SD-PE

Ricardo Teobaldo PTN-PE

Silvio Costa PTdoB-PE

Adalberto Cavalcanti PTB-PE

Jorge Côrte Real PTB-PE

Zeca Cavalcanti PTB-PE

Jarbas Vasconcelos PMDB-PE

Kaio Maniçoba PMDB-PE

Creuza Pereira PSB-PE

Danilo Cabral PSB-PE

João Fernando Coutinho PSB-PE

Marinaldo Rosendo PSB-PE

Tadeu Alencar PSB-PE

Eduardo da Fonte PP-PE

Fernando Monteiro PP-PE

Não 

André de Paula PSD-PE

Severino Ninho PSB-PE

Betinho Gomes PSDB-PE

Daniel Coelho PSDB-PE

Abstenção

Wolney Queiroz PDT-PE

da fez tentativa de manobrar 
o processo e impor um reque-
rimento de urgência para que 
o projeto fosse votado pelos 
senadores ainda na noite do 
dia 30, mas não obteve suces-
so. A aprovação na Câmara e 
tentativa de votação no Senado 
gerou uma crise institucional e 
acirrou a tensão entre os Pode-
res, pois diversos profissionais 
da área jurídica como juízes, 
procuradores e tribunais supe-
riores criticaram as mudanças 
que dizimaram o pacote an-
ticorrupção. Por esse motivo, 
juízes e integrantes do Minis-
tério Público realizaram, no dia 
primeiro, um ato no Supremo 
Tribunal Federal (STF) con-
tra a corrupção e em protesto 
à ação do Congresso. Em nota 
de repúdio, a Associação Na-
cional do Ministério Público de 
Contas (AMPCON), declarou 
que a categoria “não se dobra-
rá e continuará a lutar por um 
Brasil que orgulhe ao seu povo, 
onde a decência seja a nota 
principal da conduta pública”. 
A nota ainda destacou que 
apenas 132 deputados federais 
mantiveram conexão com a 
vontade popular. Já o procura-
dor-geral da República, Rodri-

go Janot, disse ter ficado “es-
tupefato” com o formato que 
a Câmara deu ao documento. 
Para ele, "as 10 medidas con-
tra a corrupção morreram e, 
ao invés delas, o que veio foi 
um instrumento de pressão 
sobre o Ministério Público e 
a magistratura", declarou. Os 
procuradores que integram a 
força-tarefa da Operação Lava 
Jato ameaçaram abandonar 
as investigações, caso o presi-
dente Michel Temer sancione 
o projeto. A presidente do Su-
premo Tribunal Federal e do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), ministra Carmen Lú-
cia, lamentou as mudanças no 
texto e declarou que se pode 
"calar o juiz", mas não se con-
seguirá "calar a Justiça". Além 
de incluir punição aos magis-
trados, os deputados ainda 
derrubaram, por exemplo, a 
criminalização do enriqueci-
mento ilícito de agentes públi-
cos, a criação do "reportante 
do bem", e o aumento do tem-
po de prescrição de processos 
de casos de corrupção. Em 
uma análise geral, a maioria 
das alterações deixa o pacote 
de medidas contra a corrupção 
menos rígido.

Rodrigo Janot declarou que está "estupefato" com as emendas feitas ao Pacote

Juízes e promotores protestaram no Supremo Tribunal Federal contra proposta de abuso de autoridade

Em nota, a Associação Nacional do Ministério Público de Contas destaca que apenas 132 deputados mantive-
ram conexão com a vontade popular. Procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se disse “estupefato”

Divulgação

Divulgação
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CNM orienta prefeitos a irem 
à Justiça por multa da repatriação
O valor corresponde a uma parcela do FPM e poderia amenizar o quadro financeiro dos municí-
pios. Ao todo, a União arrecadou R$ 46,8 bi com regularização de recursos mantidos no exterior

Por orientação da Confede-
ração Nacional dos Municípios 
(CNM), prefeitos de todo o Bra-
sil estão ingressando na Justiça 
com ações individuais como 
forma de garantir o direito de 
receber parte do valor arrecada-
do pelo Governo federal com a 
multa da Lei de Repatriação. No 
site da CNM, os gestores muni-
cipais têm orientações de como 
proceder para reivindicar uma 
fatia dos R$ 4,7 bilhões do total 
de R$ 46,8 bilhões arrecadados 
pela União. De acordo com o 
prefeito de Ingazeira e presi-
dente da Associação Municipa-
lista de Pernambuco (Amupe), 
Luciano Torres (PSB), o valor é 
correspondente a uma parcela 
do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) e aliviaria 
o quadro financeiro crítico de 
muitas cidades. “Sem dúvida 
seria uma grande conquista, se 
somarmos a multa o que já foi 
recebido da repatriação e a par-
cela de 1% do FPM, que todos 
recebem em janeiro. Daria para 
organizar as contas de vários 
municípios”, explica Torres.  
Em nota enviada a imprensa, a 
CNM destaca que o momento é 
delicado e que os gestores mu-

nicipais de todo o País enfren-
tam inúmeras dificuldades para 
fechar as contas corretamente. 
“Com a desaceleração da eco-
nomia, o corte de gastos teve 
impacto direto nas atividades 
locais. Uma medida que pode-
ria trazer alívio aos cofres das 
Prefeituras seria a repatriação 
de recursos do exterior. Duran-
te a primeira fase do programa, 
o montante obtido com o Im-
posto de Renda (IR) foi parti-
lhado entre a União, os Estados 
e os Municípios. Já os valores 
da multa, ficaram apenas com a 
União”, diz o texto.

Estados 
 No último dia 22, o presiden-

PSB recorre ao STF em 
favor dos municípios

te da República, Michel Temer, e 
o ministro da Fazenda, Henri-
que Meirelles, se reuniram com 
governadores e representantes 
de 24 Estados, mais o Distrito 
Federal, para discutir o acordo e 
demais propostas para solucio-
nar a crise financeira das unida-
des da federação. No debate, foi 
acordado que o Governo federal 
vai destinar, aos estados, cerca 
de R$ 5, 2 bilhões oriundos dos 
recursos obtidos com as multas 
da repatriação. Em contraparti-
da, foi exigido que os governado-
res continuassem lutando com o 
ajuste fiscal, para equilíbrio das 
contas públicas, e apoiando for-
temente o Governo Federal na 
reforma da Previdência.

A luta dos municípios para 
receber o valor referente à multa 
da repatriação ganhou reforço, 
no último dia 22, com uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) movida pelo Partido Socia-
lista Brasileiro (PSB), no Supre-
mo Tribunal Federal (STF). Na 
análise do presidente nacional do 
PSB, Carlos Siqueira, a situação 
das cidades brasileiras está mais 
difícil que a dos Estados. O parti-
do tomou a iniciativa de recorrer 
ao judiciário porque tem legitimi-
dade, de acordo com a Constitui-
ção, para pedir em nome de todos 
as cidades do País, coisa que as 
associações, a exemplo da Fren-
te Nacional dos Prefeitos e da 
Amupe, não têm. A ADI defende 
que os municípios, assim como 

os Estados, têm direito ao mon-
tante arrecado com as multas da 
repatriação. O PSB quer que R$ 
5,7 bilhões sejam destinados aos 
mais de 5,7 mil municípios brasi-
leiros. “Não vai resolver todos os 
problemas, mas o que entrar, vai 
melhorar a situação dos municí-
pios”, defende Siqueira. O STF 
congelou o valor das multas, pro-
visoriamente, até decidir quem 
tem razão. Na ADI, o partido 
quer 24,5% do volume arrecada-
do com as multas. Esse dinheiro 
seria incluído diretamente na 
base de cálculo do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios (FPM). 
Em caráter liminar, o PSB solicita 
que os valores sejam depositados 
em uma conta judicial até o julga-
mento final da demanda. 

Anchieta Santos

Arquivo PSB

O CCCIPE, como doravante passará a ser designado o CLUBE DOS 
CRIADORES DE CANÁRIOS DO INTERIOR DE PERNAMBUCO, 
fundada aos dez(10) dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis 
(2016), conforme ATA DE FUNDAÇÃO, APROVAÇÃO DO ESTATUTO, 
ELEIÇÃO E POSSE DA 1ª DIRETORIA E CONSELHO FISCAL, registrado 
no 1º Ofício de Tabelionato de Notas, Protesto de títulos, Registro de 
títulos, Documentos e Pessoa Jurídica, sob protocolo nº 4.031, Fls 32v do 
Livro "A" , registrado/averbado sob o nº 1.472 Fls 86v, do A-4, terá sede e 
foro na cidade de Sertania, no Estado de Pernambuco, no Largo da Santa 
Cruz, 39, Centro, CEP -56.600-000,  sendo uma associação de direito 
privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de 
caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo 
e educacional, sem cunho político ou partidário.
O CCCIPE, inscrito no Ministério da Fazenda sob o nº  26.407.071/0001-
05,  tem por finalidade precípua incentivar a canaricultura e a ornitologia 
sob todas as suas formas, regendo-se por este Estatuto e pela legislação 
em vigor no que lhe for aplicável.

CLUBE DOS CRIADORES DE CANÁRIOS DO INTERIOR DE 
PERNAMBUCO-CCCIPE
CNPJ - 26.407.071/0001-05

COMUNICADO

Luciano Torres garante que recursos ajudariam a regularizar as contas das prefeituras

O presidente nacional  do PSB, Carlos Siqueira,  declarou 
que a situação dos municípios é pior que os Estados
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Insatisfeitos com União, 
governadores do NE pressionam
Após reunião com Temer, em Brasília, gestores não digeriram bem exi-
gências de ajustes feitas pelo Planalto para ceder multas da repatriação

Os governadores Nor-
deste divulgaram uma carta 
aberta ao presidente Michel 
Temer, no último dia 26, 
onde cobraram ao Governo 
Federal autonomia dos esta-
dos e ações integradas com a 
União e municípios. O texto 
foi redigido após reunião no 
Palácio do Campo das Prin-
cesas, sede do Governo de 
Pernambuco, no último dia 
25. Deu-se como uma con-
sequência do encontro ocor-
rido, pouco antes, no Palácio 
do Planalto, com Temer, para 
tratar de ajuste fiscal. Após a 
reunião, chefes dos executi-
vos estaduais ficaram com a 
sensação de que União esta-
ria com “duas conversas”.

No texto, os chefes esta-
duais destacaram a concor-
dância e compromisso com 
o equilíbrio fiscal nos res-
pectivos Estados, mas fri-
sam: “Não podemos deixar 
de esclarecer todo o conjunto 
de esforços que já vem sen-
do realizado pelos Governos 
Estaduais”. Segundo a carta, 
os ajustes fiscais já vêm sen-

do realizados desde 2015 e o 
conjunto de Estados saiu de 
um déficit primário de R$ 
9,5 bilhões em 2014 para um 
resultado positivo de R$ 6,5 
bilhões no final de 2015. Os 
gestores ainda cobram ao 
Governo Federal, mais ações 
de convivência com a seca, a 
retomada da Transposição do 
Rio São Francisco, a retoma-
da das obras da Transnordes-
tina, além do direito de fazer 
cumprir a receita da multa da 
repatriação como assegura a 
lei. 

Leia abaixo a íntegra do 
documento:

Carta dos Governadores do 
Nordeste

Reunidos na cidade do 
Recife (PE), no dia 25 de 
novembro de 2016, os go-
vernadores do Nordeste vêm 
a público informar a sua con-
cordância e compromisso com 
o necessário equilíbrio fiscal 
em nossos respectivos Estados, 
tão necessário à retomada do 
crescimento, e nos associamos 
à preocupação do Governo Fe-
deral, mas não podemos deixar 
de esclarecer todo o conjunto de 

esforços que já vem sendo reali-
zado pelos Governos Estaduais. 
Números apurados pela União, 
divulgados pela Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN), refle-
tem a estratégia adotada pelos 
Estados em seu esforço fiscal, 
tanto em relação às despesas 
quanto às receitas, e demons-
tram que o ajuste é uma realida-
de, não uma promessa. O con-
junto dos Estados saiu de um 
déficit primário de R$ 9,5 bi-
lhões, em 2014, para um resul-
tado positivo de R$ 6,5 bilhões 
ao final de 2015. Além disso, a 
despesa primária, que a União 
pretende atrelar ao Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), cresceu apenas 2,36% 
entre 2014 e 2015 – bem abai-
xo do IPCA, que ficou em 6,41% 
em 2014. Enquanto a despesa 
primária cresceu apenas 2,36%, 
a receita bruta cresceu 5,38% 
em 2015. Destaque-se neste 
resultado o crescimento de 7% 
das receitas de arrecadação pró-
pria. Enquanto isso, as receitas 
provenientes das transferências 
da União aos estados cresceram 
apenas 1% nominal no período. 
Diante do exposto, chamamos 
atenção, também, para a impor-

tância do diálogo sobre as recei-
tas públicas, com a redução da 
taxa de juros, além de medidas 
de combate à sonegação fiscal 
e de justiça tributária. Do mes-
mo modo, sublinhamos nosso 
interesse em ver o andamento 
de temas essenciais ao desen-
volvimento da Nação e de modo 
especial para o povo do Nordes-
te brasileiro e da retomada da 
geração de emprego e renda, 
tais como: a) ações de convivên-
cia com a seca e a retomada da 
Transposição do Rio São Fran-
cisco e demais obras hídricas; b) 
a retomada das obras da Trans-
nordestina e de outras obras de 
infraestrutura; c) a liberação 
de empréstimos; d) a liberação 
dos recursos do fundo peni-
tenciário e ações de segurança 
pública; e) o fortalecimento do 

Banco do Nordeste e do Fundo 
Constitucional do Nordeste; f) 
a apresentação de alternativas 
para o subfinanciamento do 
SUS e o enfrentamento das ar-
boviroses; e g) a priorização da 
Região Nordeste no programa 
de concessões e novos leilões 
da ANP. Por fim, abertos ao 
diálogo e integrados ao Fórum 
dos Governadores do Brasil, 
defendemos ações integradas 
com a União e municípios, 
sempre respeitando a auto-
nomia das unidades da Fede-
ração, como o direito de fazer 
cumprir a receita da multa da 
repatriação como assegura a 
lei, e compromisso de traba-
lhar pelo equilíbrio fiscal para 
ampliar investimentos volta-
dos para o desenvolvimento 
econômico e social.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Aluísio Moreira/SEI

Gestores  destacaram que já vem buscando realizar ajustes fiscais em seus governos
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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

Ceia saudável
Manter uma alimentação saudável mesmo nas festas é um de-

safio. Mas comer bem sem ter problemas com a balança depois 
pode sim ser possível! O cardápio ideal para uma ceia saudável 
deve priorizar as saladas, queijos brancos, molhos à base de azei-
te, limão e vinagre, arroz integral e carnes magras, como peru, 
chester, peito de frango ou bacalhau. As frutas são a opção mais 
saudável para a sobremesa, além de servirem de decoração, por 
exemplo, as frutas ricas em antioxidantes, como ameixa, uva, ce-
reja, nectarina, pêssego e frutas secas, e ingredientes com gordu-
ras boas, como nozes, amêndoas e castanhas. O segredo também 
está em fracionar as refeições, não comer tudo de uma vez, não 
beliscar e começar a ceia pela salada, mastigando bem. Na hora 
de comer, elabore o seu prato com uma pequena porção de cada 
preparação. 
A receita abaixo ensina como combinar sabor com alimentos sau-
dáveis. Boas Festas!
Peito de Peru ao molho de laranja 

¾ xícara de suco de laranja
2 colheres sopa de suco de limão 
¼ xícara de azeite
½ xícara de mel orgânico
1 colher chá de sal rosa 
½ colher chá de pimenta cayena
1 colher chá de açafrão
1/2 colher chá de páprica
4 filés de peito de peru sem pele e sem osso
1 colher sopa de amido de milho diluído em 100ml de água

Modo de preparo
Junte os sucos de laranja e limão, o azeite, o mel, o sal, a pi-

menta, o açafrão e a páprica. Misture e adicione o peru, cobrindo 
bem com os temperos e deixe marinar na geladeira por pelo me-
nos 3 horas. Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte uma assadeira. Em 
uma grelha ou frigideira com azeite sele os peitos de peru e depois 
coloque-os na assadeira com a marinada. Leve ao forno e asse por 
15 minutos. Transfira a marinada para uma panela e a engrosse 
com o amido de milho. Regue os peitos de peru e sirva. 

Política

O plenário do Senado 
Federal aprovou em primei-
ro turno, na noite do último 
dia 29, a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC 55), 
ou PEC do Teto dos Gastos, 
como é popularmente co-
nhecida. A Proposta, que 
limita os gastos públicos 
pelos próximos 20 anos ao 
percentual da inflação nos 
12 meses anteriores, teve 
o voto favorável de 61 se-
nadores, contra 14. O texto 
ainda será submetido a uma 
segunda votação. Duran-
te a discussão da matéria, 
o senador Eunício Oliveira 
(PMDB-CE), autor do pare-
cer aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça, 
defendeu a PEC e rebateu 
as críticas de que a proposta 
vai provocar a redução das 
verbas para as áreas da Saú-
de e da Educação. "Em rela-
ção à saúde, o novo regime 
fiscal elevará o piso, já em 
2017, de 13,7% da Receita 
Corrente Líquida para 15%. 
Já em relação à Educação, 
haverá garantia da manu-
tenção do piso. Para 2017, 
o piso será aquele previsto 
no art. 212 da Constituição 
Federal, de 18% da arreca-
dação de impostos. A partir 
daí, tal como ocorrerá com 
o piso dos gastos da saúde, 
os valores serão corrigidos 
pela inflação, garantindo 

os seus valores reais", ex-
plicou. Já a senadora Gleisi 
Hoffmann (PT-PR) criticou 
o projeto. "Se nós não fôs-
semos reduzir recursos para 
a saúde e para a educação, 
não precisaríamos mexer 
na Constituição. Com essa 
PEC, vamos congelar em um 
primeiro momento e, de-
pois, se a economia voltar a 
crescer, o que for de cresci-
mento não vai mais propor-
cionalmente para a Saúde e 
para a Educação; vai para 
outras despesas, para as 
despesas financeiras, para 
as despesas com juros, que 
consumiram, só em 2015, 
mais de R$ 400 bilhões. 
Não é possível um País ter 
isso de prioridade".

Anteriormente, a PEC 
tramitou na Câmara Fede-
ral.  No último dia 10 de 
outubro, a matéria foi apro-
vada em primeiro turno, 
com 366 votos favoráveis, 
111 contrários e duas abs-
tenções. Quinze dias depois, 
a proposta passou por uma 
segunda votação, como de-
termina a legislação, sendo 
novamente aprovada. Fo-
ram 359 votos a favor, 116 
contra e duas abstenções.

Protestos
Poucas horas antes de a 

sessão no Senado começar, 
milhares de manifestantes 
tomaram as ruas no entorno 
do Congresso para protestar 
contra a PEC e pedir pelo 
fora Temer. A Polícia usou 
bombas de gás para reprimir 
a manifestação. Ao longo da 
sessão, vários senadores da 
oposição pediram ao pre-
sidente, Renan Calheiros, 
que liberasse o acesso às 
galerias do Senado. Eles 
queriam que representan-
tes de movimentos sociais 
pudessem acompanhar a 
votação. No entanto, Re-
nan manteve as galerias 
fechadas ao público, ale-
gando que a presença dos 
manifestantes poderia 
provocar tumultos no ple-
nário.

Senado aprova PEC do teto de 
gastos em primeiro turno
Nas ruas, manifestantes protestaram. Governistas defendem que ver-
bas para Saúde e Educação serão mantidas. Oposição contesta

A PEC 55 foi aprovada com 61 votos favoráveis, contra 14

Medida congela os gastos públicos pelos próximos 20 anos
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fundamental para cumprir os 
pagamentos nos prazos es-
tabelecidos. "Nós nos plane-
jamos muito para estarmos 
preparados para a finalização 
do ano e, assim, cumprirmos 
o compromisso com o funcio-
nalismo público”, explicou o 
governador, afirmando que 
tem a expectativa de que o 
próximo ano seja mais estável 
economicamente. “Eu vejo 
um certo otimismo de que 
possamos iniciar 2017 numa 
condição melhor do que está-
vamos planejando, porque o 
ano de 2016 foi muito pior do 
que nós esperávamos, como 
o de 2015 foi de muita difi-
culdade também", pontuou 
Câmara. Em meio ao cená-
rio econômico fragilizado em 
todo o País, Pernambuco tem 

Economia

Em Pernambuco, pagamento do 
13º foi assegurado pelo Estado
A segunda parcela será paga no próximo dia 20. A quitação somada ao 
repasse da folha salarial injetará mais de R$ 1,6 bilhão na economia

O governador Paulo Câ-
mara anunciou que manterá 
o compromisso de finalizar o 
ano com os salários em dia. O 
chefe do executivo garantiu, 
no último dia 21, o pagamento 
do 13º salário dos servidores 
e contratados do Estado, con-
forme o calendário regular. A 
primeira parcela entrou na 
conta dos funcionários no úl-
timo dia 30 e a segunda será 
paga no próximo dia 20. O 
valor total da folha de paga-
mento é de R$ 832 milhões. 
Dessa forma, o pagamento do 
décimo somado ao repasse da 
folha salarial, relativa ao mês 
de novembro, injetará mais 
de R$ 1,6 bilhão na economia 
de Pernambuco em menos 
de um mês. De acordo com 
Câmara, o planejamento foi 

Divulgação

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

se destacado quando compa-
rado a estados como o Rio de 
Janeiro e o Rio Grande do 
Sul, onde os governos decre-
taram estado de calamidade. 
O governo carioca declarou, 
no último mês de junho, es-
tado de calamidade pública. 
Isso permite que se extrapole 
os limites de gastos impostos 
pelo texto e se evite sanções 
como proibição de repasse 
de recursos federais. No de-
creto, assinado pelo, então, 
governador em exercício, 
Francisco Dornelles, a grave 
crise financeira; a queda na 
arrecadação, principalmente 
de ICMS e royalties do petró-
leo; os esforços de "reprogra-
mação financeira" para ajus-
tar as contas, estavam entre 
os motivos que justificariam 

o decreto. Naquele Estado, o 
governo ainda não anunciou 
como fará para pagar o 13º de 
2016.

Já no Rio Grande do Sul, 
foi decretado, no último dia 
21, estado de calamidade fi-
nanceira. O governador, José 
Ivo Sartori, anunciou pacote 
de medidas para tirar o Es-
tado do colapso econômico e 
informou que serão extintos 
11 órgãos ligados ao poder 
executivo, nove fundações, 
além de uma companhia e 

uma autarquia. Ainda foi in-
formada a redução no núme-
ro de secretarias: de 20 para 
17. O pacote inclui também a 
demissão de até 1,2 mil servi-
dores, sendo os efetivos e os 
com cargos comissionados. 
Com as medidas anunciadas 
e que entraram em vigor, já 
no último dia 22, o estado 
estima economizar R$ 146,9 
milhões por ano. Sartori ain-
da declarou que “não há pers-
pectiva de fazer pagamento 
de 13º salário”.

Os funcionários estaduais de Pernambuco têm o 13º garantido
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Economia

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

Cada vez mais a sociedade brasileira vem se apercebendo 
das benesses que o combate à corrupção traz para todo país, 
sobretudo no que toca à recuperação de valores desviados, que 
já alcançam cifra bilionária, cujas quantias deveriam ter sido 
destinadas ao bem-estar comum, na busca de se cumprir os di-
tames da nossa utópica Carta Constitucional de 1988. 

A corrupção acarreta um dano difuso, indistinto, atingindo 
toda a sociedade brasileira, mas, sobretudo, os mais pobres e 
vulneráveis, sendo este um dos motivos de vivermos num país 
rico - que já chegou a ser a quinta economia mundial - mas 
com serviços públicos paupérrimos, de fazer vergonha a países 
africanos, num completo contrassenso. 

Não é à toa que os operadores de Direito que participam 
deste processo de combate à corrupção acabam gozando de 
altos índices de popularidade, demonstrando que, realmente, 
este trabalho precisa ser mantido, já que o Brasil tem de ser 
repassado a limpo.

Acontece que, em nome deste combate à corrupção, não se 
pode permitir, nem por hipótese, seja mitigado a amplitude do 
direito de defesa e do contraditório dos acusados nos proces-
sos penais instaurados, sob pena de grande retrocesso jurídico, 
pois significar-se-ia em violar a própria defesa da sociedade.

E neste contexto se inclui o respeito às prerrogativas profis-
sionais dos advogados, que constantemente têm sido objeto de 
assaque pelas autoridades públicas em causas desta natureza, 
o que não pode ser aceito, já que a advocacia é defensora da 
cidadania, cuja atuação não pode ser minorada.

Vivemos num Estado Democrático de Direito, onde nos-
sos representantes são eleitos diretamente pelo povo e todos 
os cidadãos, sem exceção, estão submissos à legislação do país. 
Não se pode permitir que uma autoridade pública quebre o re-
gramento legal, sob o pretexto da luta contra a corrupção, pois 
o contrário seria se admitir a instauração de uma autocracia, 
onde aos ditadores - líderes supremos - tudo é permitido.

Assim, cada vez mais o combate à corrupção deve ser manti-
do e fomentado pelo Estado, mas sem arranhar o lídimo direito 
de defesa dos acusados, nem mesmo as prerrogativas profissio-
nais dos advogados constituídos, já que não se pode conceber a 
perpetração de injustiças, na sanha de se fazer justiça.  

O combate à corrupção e a 
defesa da sociedade

A caminho de se tornar 
uma tradição em Petrolina, 
o Bazar na Praça chega a 
sua terceira edição, vestin-
do uma roupagem natalina. 
O evento, promovido pela 
publicitária Isadora Caval-
canti, vai ser realizado entre 
os 8 e 9 de dezembro, das 
18h às 22h30, na Praça 21 
de Setembro, e contará com 
80 expositores dos mais di-
versos segmentos, 26 a mais 
que na edição realizada no 
último mês de junho. De 
acordo com a organização, 
a estimativa é de que a Feira 
movimente R$ 100 mil em 
vendas, serviços e contra-
tos temporários. “O público 
pode esperar muita anima-
ção e novidades. Teremos 
artesanato, moda, cosméti-
cos, acessórios, calçados, ali-
mentação e música”, comen-
ta Isadora. De acordo com 
a publicitária, a expectativa 
é de que cinco mil pessoas 
circulem nos dois dias de 
Bazar. “Esse é um momen-
to de lazer e descontração. 
As famílias podem e devem 
trazer as crianças, pois tere-
mos a área kids do Quintal 
de Brincar com pedagogas e 
uma equipe super responsá-

vel para cuidar e animar as 
crianças”, destaca Isadora. 
Além disso, a organizadora 
garantiu que o evento con-
tará com empresa de segu-
rança privada para dar mais 
tranquilidade aos visitantes. 
Nas atrações, o público pode-
rá assistir às apresentações 
de Camila Yasmine e Fabia-
na Santiago (cantando MPB 
e músicas natalinas), Andréia 
Victoria (The Voice Kids) e um 
coral natalino de crianças. “O 
Papai Noel também chegará 
num automóvel antigo no dia 

09. Tenho certeza de que esse 
momento será marcante para 
todos”, planeja Isadora.

 Solidariedade 
 Durante os dias do Bazar, 

dois pontos de arrecadação 
receberão doação de alimen-
tos para a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionas 
(Apae) de Petrolina, além de  
ração e material de limpeza 
para a ONG Proteger – asso-
ciação que cuida da proteção 
animal e ambiental do Vale do 
São Francisco. 

Bazar da Praça se veste de Natal
Em sua terceira edição, evento terá 80 expositores de segmentos variados, incluin-
do artesanato, moda, cosméticos, acessórios, calçados, alimentação e música

No sertão, uma unidade do BB vira posto de atendimento
No próximo ano, será 

implementado um conjunto 
de medidas de reorganiza-
ção institucional no Banco 
do Brasil aprovado, no úl-
timo dia 20, pelo Conselho 
de Administração da insti-
tuição. A medida prevê o fe-
chamento de 402 agências 
em todo o País e 379 agên-
cias serão transformadas 
em postos de atendimento, 
além de um plano de extra-
ordinário de aposentadoria 
incentivada. Em Pernam-
buco, sete agências serão 
encerradas e outras nove se 
tornarão postos de atendi-
mento. No sertão, apenas 
a unidade de Tuparetama 
passará a ser um posto de 

atendimento. De acordo 
com a instituição financei-
ra, com a nova formatação, 
estima-se uma redução de 
R$ 750 milhões em despe-
sas, sendo R$ 450 milhões 
decorrentes da nova estru-
tura e R$ 300 milhões no 
corte de gastos com trans-
porte de valores, seguran-
ça, locação e condomínios, 
manutenção de imóveis, 
entre outras. Além disso, 
caso os 18 mil funcioná-
rios habilitados optem por 
deixar o banco em troca 
de benefícios, o plano de 
aposentadoria incentivada 
pode gerar uma economia 
anual de R$ 3,7 bilhões. No 
Estado, dos 3.140 funcio-

nários, 533 poderão aderir 
à aposentadoria. 

A instituição garantiu 
ainda que as mudanças 
não vão comprometer a 
presença da instituição 
nos municípios em que 
atua e que a troca de 
agencia será automáti-
ca. Segundo o Banco, os 
clientes serão informa-
dos, sem precisar fazer 
qualquer procedimento 
adicional, mantendo seus 
cartões e senhas para re-
cebimento de salários, 
aposentadoria, benefícios 
como o Bolsa Família e 
transações, mesmo que 
haja alteração no número 
da conta.

Bazar promete movimentar R$ 100 mil na economia local
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Economia

Sebrae estimula compra 
no comércio local

É quase um consenso 
que o final do ano é uma 
das principais datas para 
presentear amigos e famí-
lia. Um detalhe a se consi-
derar é a importância de se 
realizar compras nas micro 
e pequenas empresas. De 
acordo com a analista do 
Sebrae Serra Talhada, Lei-
la Monte, a valorização do 
comércio local faz aquecer 
a economia do município e 
estimula as micro e peque-
nas empresas a investirem 
na qualidade de seus pro-
dutos. 

“Comprar produtos do 
micro e pequeno empresá-
rio é dinamizar e estimular 
o comércio local”, destaca 
Leila Monte.  Segundo o 
Sebrae, os empreendimen-
tos locais são a base da 
economia brasileira, apre-
sentando 98% do universo 
empresarial do País e res-

pondendo por 27% de tudo 
o que é produzido. São 
esses segmentos os gran-
des responsáveis pela dis-
tribuição de renda e pelo 
equilíbrio social, contri-
buindo com 52% dos em-
pregos gerados no Brasil e 
por 40% da massa salarial. 
São milhões de brasileiros 
que sustentam suas fa-
mílias com o trabalho em 
uma pequena empresa.

Leila ainda ressalta que 
é necessário que o empre-
endedor busque se capaci-
tar. “O Sebrae incentiva os 
empreendedores, promo-
vendo capacitações e con-
sultorias, além de esclare-
cer a importância no in-
vestimento em marketing. 
Tudo isso é importante 
para o micro e pequeno 
empresário tornar o seu 
produto mais atrativo para 
o cliente”, finalizou.

Manga do Vale para a Coreia do Sul
O País tem uma população de 50,22 milhões e consome 10 mil toneladas da 
fruta ao ano. Os primeiros embarques devem ocorrer em meados de 2017

O Vale do São Francisco vai 
iniciar a exportação de manga 
para a Coreia do Sul. A boa nova 
foi anunciada, no último dia 24 
de novembro, durante a visita 
de uma comitiva de asiáticos à 
cidade de Petrolina. Segundo a 
Associação dos Produtores e Ex-
portadores de Hortigranjeiros e 
Derivados do Vale do São Fran-
cisco (Valexport), o Vale produz, 
atualmente, 95% da manga e 
99,7% da uva exportada no Bra-
sil. Os maiores mercados das fru-
tas do Vale são o europeu, o ame-
ricano, japonês e o Mercosul.De 
acordo com o gerente executivo 
da Valexport, Tássio Lustoza, os 
sul-coreanos estiveram na região 
em 2012 quando apresentaram 
interesse em fazer negócios com 
os produtores de frutas.  “De lá 
para cá, fomos estreitando o re-
lacionamento que culminou com 
um acordo bilateral entre os pa-

Divulgação

íses, assinado no último dia 22, 
em Petrolina, pelo ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi”, ex-
plicou Lustoza, lembrando que 
a Coreia do Sul tem uma popula-
ção de 50,22 milhões de pessoas 
e consome, atualmente, 10 mil 
toneladas de manga por ano. O 
diretor de marketing da Valex-
port, Caio Coelho, destacou que 
os primeiros embarques de man-

ga para a Coreia do Sul já devem 
ocorrer em meados do ano que 
vem. “Temos uma região forte na 
geração de emprego e renda que 
obedece, criteriosamente, as cer-
tificações internacionais e produz 
as melhores e mais saudáveis fru-
tas do mundo. Os sul-coreanos 
já provaram e vão contar muito 
em breve com nossas delícias em 
suas mesas”, concluiu Coelho.

O Vale do São Francisco produz 95% da manga exportada no Brasil
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Com o objetivo de universa-
lizar e garantir o acesso à água 
nas comunidades do Sertão, a 
Companhia Pernambucana de 
Saneamento (Compesa) vai ini-
ciar, neste mês de dezembro, a 
primeira obra para implantação 
de Sistemas Simplificados de 
Abastecimento de Água (SAAA) 
que irão beneficiar 66 comuni-
dades rurais do Sertão do Esta-
do, a partir da Transposição dos 
Eixos Norte e Leste do Rio São 
Francisco. O primeiro SSAA vai 
beneficiar cinco mil pessoas e 
será construído em Conceição 
das Crioulas, no município de 
Salgueiro, localizada no sertão 
central. 

De acordo com o diretor de 
Articulação e Meio Ambiente da 
Compesa, Aldo Santos, ao todo, 
estão previstos 10 Sistemas em 
oito municípios do Sertão: Sal-
gueiro, Cabrobó, Verdejante, 
Sertânia, Floresta, Petrolândia, 
Custódia e Betânia. “A expec-
tativa é de que as obras sejam 
licitadas até o final de 2017”, 
explica Santos. Segundo o dire-
tor, o Sistema Simplificado pos-
sibilita uma forma sustentável 
de levar abastecimento ao meio 
rural. “Cerca de 20 mil morado-
res de 66 comunidades rurais 

serão beneficiados”, garantiu. 
Para a implantação dos SSAA’s, 
serão investidos mais de R$ 41 
milhões. As obras serão execu-
tadas com recursos previstos no 
termo de compromisso celebra-
do entre o Governo Federal, por 
meio do Ministério da Integra-
ção, o estado de Pernambuco e a 
Compesa. Os recursos, segundo 
Santos, serão liberados à medi-
da em que as obras forem avan-
çando. 

Mais Sistemas
No período entre 19 e 22, 

a Secretaria Estadual de Agri-
cultura vai realizar o processo 
licitatório de mais 42 Sistemas 
Simplificados de Abasteci-
mento de Água. As obras vão 

beneficiar 108 comunidades 
rurais, modificando a realidade 
de quase 12 mil pessoas que, 
hoje, sofrem com a estiagem 
nos municípios de Cabrobó, 
Parnamirim, Floresta, Betânia, 
Custódia, Verdejante, Salguei-
ro, Terra Nova, Mirandiba e 
Sertânia. O investimento é da 
ordem de R$ 80 milhões. “A 
segurança hídrica dos pernam-
bucanos é uma das prioridades 
do governador Paulo Câmara. 
Queremos garantir mais que 
qualidade de vida e saúde, so-
bretudo promover o resgate 
da cidadania e da dignidade de 
pessoas que lutam diariamente 
pelo acesso à água”, afirmou o 
secretário de Agricultura e Re-
forma Agrária, Nilton Mota. 

Sistemas simplificados de 
abastecimento para o Sertão
A primeira obra irá beneficiar 66 comunidades rurais, a partir da Transposição dos Eixos Norte e 
Leste do Rio São Francisco. Expectativa é de que cerca de 20 mil moradores sejam beneficiados

SEmiárido

Vaquejada reconhecida como patrimônio cultural
O presidente Michel Temer 

sancionou sem vetos, no último 
dia 30, a lei que eleva rodeios, 
vaquejadas e outras expressões 
artístico-culturais à condição de 
manifestação cultural nacional 
e de patrimônio cultural imate-
rial. Em julgamento, no último 
dia 06 de outubro, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) consi-
derou inconstitucional uma lei 
cearense que regulamentava 
eventos desse tipo. Desde então, 
a proposta que visava à sua le-
galização ganhou força no Con-
gresso Nacional, a ponto de ser 
aprovada no mesmo dia (1º de 
novembro) tanto na Comissão 

de Educação, Cultura e Esporte 
quanto no plenário do Senado. 

Apoiador do movimento fa-
vorável à vaquejada, o deputado 
federal João Fernando Couti-
nho, destaca que a vaquejada 
é, sobretudo, uma grande ge-
radora de emprego e renda em 
todo o Nordeste. “Queremos 
preservar a geração de mais de 
720 mil empregos que a Va-
quejada proporciona, impul-
sionando a economia de várias 
cidades do nosso interior”, fri-
sou Coutinho. De acordo com 
a gerente geral da Agência de 
Defesa e Fiscalização Agrope-
cuária (Adagro) e presidente 

do Conselho de Medicina Ve-
terinária, Erivânia Camelo, em 
Pernambuco existem mais de 
300 eventos registrados, anu-
almente, entre leilões, vaque-
jadas e exposições de animais.  
“A comissão do Conselho é 
favorável à vaquejada legal. 
Sem o uso de chicote e espo-
ra”, destacou. Para Erivânia, é 
importante ainda ressaltar que 
os eventos contribuem para o 
controle de zoonoses. “Os ani-
mais que participam dessas 
vaquejadas passam por exames 
regularmente. Isso garante a 
saúde deles e do ser humano 
também”, finalizou.

Sertão Esportivo
Cultura

Por Helena Conserva
E-mail hconserva@gd.com.br
blog: http://escrevehelena.blogspot.com

Chico Science: 50 anos

A Nação Zumbi comemora essa ano, especialmente em 
novembro, 20 anos do lançamento do álbum “Afrociberde-
lia” e os 50 anos de Chico Science, que foi em 30 de setem-
bro. e 25 anos do manifesto intitulado “Caranguejos com 
Cérebro”, que marca o início do Movimento Mangue Beat. 
O disco lançado por Chico em vida junto à Nação Zumbi, 
conquistou disco de ouro com 100 mil cópias vendidas. 
O local escolhido foi, por coincidência aqui na Bahia, na 
Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. È 
com saudade que nós, os fãs relembram o lançamento do 
segundo e último álbum que Chico gravou com a Nação 
Zumbi, “Afrociberdelia” que marcou o encontro entre as 
músicas brasileira e africana, o rock, o rap e as revoluções 
digitais que deram nova cara ao mundo nos anos 1990. 
Além de “Macô”, “Manguetown” e “Maracatu Atômico”, 
composições que nunca saíram do repertório da banda, 
Jorge Du Peixe (voz), Lúcio Maia (guitarra), Dengue (bai-
xo), Pupillo (bateria), Toca Ogan (percussão), Da Lua e 
Tom Rocha (alfaias) se reencontram com a psicodelia de 
“Samba do Lado”.

Francisco de Assis França Caldas Brandão, mais co-
nhecido pela alcunha de Chico Science foi um cantor e 
compositor brasileiro, um dos principais colaboradores 
do movimento manguebeat em meados da década de 1990 
que morreu em um acidente de carro na divisa entre Olin-
da e Recife (PE) em 2 de fevereiro de 1997. 

Atualmente a filha de Chico Sciense, Louise Taynã, 
conhecida como Lulae o filho de Jorge Du Peixe, Ramon 
Lira, estrelam clip de Um Sonho, musica da Nação Zumbi 
que eu, essa colunista, super. recomendo. 

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Comunidades rurais vão receber água da Transposição do São Francisco
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Estabelecimento familiar 
regulamentado amplia faturamento 

A possibilidade de comer-
cializar produtos da agricultura 
familiar em todo o Brasil levou 
o casal José Acácio e Edilma 
Nascimento a buscar a certifi-
cação junto à Agência de Defe-
sa e Fiscalização Agropecuária 
de Pernambuco (Adagro), ór-
gão vinculado à Secretaria de 
Agricultura e Reforma Agrária 
(Sara), e transformar o Caprigut 
no primeiro estabelecimento fa-
miliar de produtos lácteos regu-
lamentado no Estado. A ação foi 
possível graças ao Decreto Esta-
dual da Agroindústria. “Esse De-
creto abre uma janela de opor-
tunidades para os produtores, 
que poderão comercializar seus 
produtos em todo o Brasil a par-
tir do momento que o estabele-
cimento passa a atuar dentro da 
legalidade”, explica o secretário 
de Agricultura, Nilton Mota.

A pequena empresa, que 
alavancou após se adequar às 
regras do decreto, criado para 
desburocratizar o registro de 
estabelecimentos de pequenos 
produtores, serve como modelo 
de agronegócio para as famílias 
de agricultores que possuem es-
tabelecimentos de leite, lácteos 
e ovos, queijarias, mel e cera de 
abelha, pescados, abate de ani-
mais, derivados cárneos e de-
mais instalações de produtos de 
origem animal e seus derivados. 
Dentre outras vantagens, os pro-
dutores familiares conseguem 
reduzir em um terço os custos 
para implantação e/ou regula-
rização de sua atividade. Quem 
possui estabelecimento de 
100m², por exemplo, terá uma 
redução considerável de seu in-
vestimento, de R$ 120 mil para 
R$ 40 mil, em média.

José Acácio e Edilma são de 
Jataúba, no Agreste Central. O 
produto deles ganhou espaço e 
chegou à Região Metropolitana 
do Recife. A conquista mudou a 
realidade de toda a família, que 
aumentou a renda significati-
vamente e, hoje, inspira outros 
agricultores interessados em se 
regularizar. O crescimento no 
faturamento foi de aproximada-
mente 20% em dois anos, com 
expectativa de saltar para 80% 
este ano.  

O iogurte produzido pela 
marca Caprigut também é res-
ponsável por fomentar a econo-
mia local, uma vez que os atuais 
200 litros de leite de cabra uti-
lizados para a fabricação da be-
bida láctea são originados tanto 
da produção da própria família 
quanto de outros criadores da 
região. “Conseguimos a certifica-

A pequena empresa alavancou suas atividades após se adequar às regras do decre-
to, criado para desburocratizar o registro de negócios de pequenos produtores

ção há três meses e estamos mui-
to satisfeitos com os resultados, 
pois melhoramos nossa renda e 
qualidade de vida, além de estar-
mos oferecendo um produto de 
qualidade aos consumidores”, 
explicou Edilma Nascimento. 

O que fazer para ser um 
produtor rural legalizado

Para ser um produtor rural 
legalizado, garantindo a quali-
dade do produto ao público con-
sumidor, o interessado deve so-
licitar o registro junto à Adagro, 

Divulgação

que fará uma visita e prestará 
toda orientação. Caso já possua 
uma estrutura, ele será orien-
tado a fazer uma adequação de 
sua atividade num prazo de até 
um ano, recebendo um registro 
provisório enquanto aguarda a 
finalização do processo e a docu-
mentação definitiva. Nesse pe-
ríodo, a Adagro fará as análises 
da água e dos produtos comer-
cializados, sem custos. Maiores 
informações pelo número 0800 
081 1020.

Rua Enock Ignácio de Oliveira, 677 - Nossa Sra. da Penha,
 Serra Talhada - PE, 56903-400 | Fone: (87) 3831-2969

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

Caprigut é a primeira agroindústria familiar regulamentada no Estado
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SaúdE

Principal aliado do emagrecimento é 
o aumento de massa muscular
O metabolismo é diretamente proporcional à quantidade de massa muscular do corpo, 
alerta nutricionista, defendendo ganho de músculo como meio para perda de gordura
Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

A busca pelo corpo escultu-
ral, por ganho de massa mus-
cular ou redução no percentual 
de gordura, muitas vezes faz as 
pessoas optarem por exercícios 
com altos volumes, intensidade 
e, principalmente, dietas restri-
tas. Mas será que é esse o cami-
nho mais coerente? De acordo 
com o nutricionista esportivo, 
Wal Paes, é preciso manter aten-
ção nas “iscas” pelo estilo de vida 
saudável. “Na maioria das ve-
zes encontramos pessoas que, a 
procura do tão sonhado “corpo 
perfeito” ou “shape para o ve-
rão”, fazem algumas estratégias 
mirabolantes, quando na verda-
de não estão sendo nem acom-
panhadas profissionalmente”, 
alerta.

Segundo Paes, além de bus-
car um profissional para acom-
panhamento nutricional, é pre-
ciso ter cuidado para não cair nas 
armadilhas compartilhadas em 
sites. “O poder das redes sociais 

em estimular pessoas a fazerem 
coisas bizarras vai além do que 
se pode imaginar. Os padrões 
dietéticos estão completamente 
deturpados, as bases da nutrição 
estão sendo deixadas de lado, a 
interação do ser humano que 
o proporciona desejo, apreço e 
prazer pelo alimento então, nem 
se fala”, comenta o nutricionis-
ta, destacando que “estamos na 
Era em que as dietas ganharam 
vários sobrenomes: paleo, low-

-carb, high-protein, funcional, 
dukan ou até jejum intermitente, 
onde o indivíduo tem que passar 
até 12 horas sem comer para 
poder conseguir o tão desejado 
emagrecimento”.

Para o nutricionista, a me-
lhor das dietas é aquela que não 
tem sobrenome algum. “É dieta 
e ponto”, enfatiza e explica: “a 
grande dificuldade que encon-
tro, como profissional, é conse-
guir colocar na cabeça das pesso-
as que para elas emagrecerem 
elas necessitam comer mais. 
Ainda existe uma forte asso-
ciação do emagrecimento com 
a perda de peso, quando, na 
verdade, na maioria das vezes, 
esse não deve ser o parâme-
tro escolhido. Nosso principal 
aliado do emagrecimento é o 
aumento de massa muscular, 
pois o nosso metabolismo é 
diretamente proporcional à 
quantidade de massa muscu-
lar que temos, ou seja, quer 
perder gordura, ganhe múscu-
lo”, finaliza.

A chegada do verão acen-
deu o alerta para um novo surto 
de dengue, zika e chikungunya 
– doenças causadas pelo mos-
quito Aedes aegypti. Em Acor-
verde, a Secretaria Municipal 
de Saúde reuniu, no último dia 
24, a Comissão de Combate às 
Arboviroses. De acordo com 
a secretária, Andreia Karla, o 
momento é de união. “Cada um 
deve fazer sua parte para evitar 
a proliferação do mosquito, que 
se agrava nessa época do ano, 
devido à combinação de sol e 
calor.”, enfatizou.

Segundo a Prefeitura de Ar-
coverde, a Secretaria de Saúde 
já vem reforçando o trabalho 
na prevenção das arboviroses 
desde o início de novembro, 
mesmo sem notificações regis-
tradas nas unidades de saúde. 
Dentro dessa ação integrada, 
com parceiros da sociedade ci-
vil e poder público, a Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos 
e Meio Ambiente também já in-
tensificou a limpeza dos canais. 
“Não adianta nada, se a popula-
ção não colaborar. Abra a porta 
da sua casa para os agentes de 
endemias, não acumule água 
parada. Denuncie pelo telefone: 

Verão gera alerta para novo surto 
de dengue, zika e chikungunya

3822.2180, caso desconfie de 
focos pela vizinhança. A reco-
mendação é prevenir.”, alertou 
o coordenador do Centro de Vi-
gilância em Saúde, Isaac Alison.

Reincidência 
O vice-presidente de Pes-

quisa e Laboratórios de Re-
ferência da Fiocruz, Rodrigo 
Stabeli, que coordena uma rede 
de 300 pesquisadores do País 
também está preocupado com a 
incidência das doenças ligadas 
ao Aedes aegypti. Segundo ele, 
apesar dos esforços científicos 
e que relacionaram a microcefa-
lia à zika, não é possível saber se 
quem já teve a doença uma vez 
ficou imune.

“A gente viu um arrefeci-
mento da doença por causa 
da condição do vetor, mas, 
agora, chegando chuvas, tem-
peraturas mais altas, estamos 
alertando, a todo momento, 
que lidaremos com a alta do 
vetor e podemos ter os mes-
mos casos acontecendo”, 
disse Stabeli sobre a crise 
da zika em 2015, que levou 
o País a decretar situação 
de emergência por causa da 
microcefalia.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Uma boa alimentação, associada ao exercício físico, garante perda de gordura

O nutricionista esportivo, Wal Paes, diz que não existe dieta milagrosa Risco de poliferação do Aedes Aegypti aumenta no verão
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As empresárias Cibely e Cintia Valões em visitando à FIRJA 
em Angra dos Reis/RJ, na aquisição de jóias, semi jóias, relógios 
nacionais e importados para oferta de fim de ano em sua loja 
Joalheria Nossa Senhora da Penha - Serra Talhada/PE.

O Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Blairo Maggi em recente visita ao Vale do São Francisco posou 
com o presidente da GrandValle, Gilberto Secchi, ele veio 
ouvir as demandas do setor e conhecer a produção de mangas, 
de uvas e de suco 100% integral.

Os integrantes da banda Secabudega, Eduardo Brito, Alexsandro Neves, Léo Bahia e Luis 
Eduardo com suas respectivas esposas e amigos na 'Festa de 17 anos' da Secabudega na Marina 
no Iate Clube em Petrolina/PE. Parabéns meninos!

As tias Cristiana e Lúcia Galindo, os pais Adriana Cavalcante e Adolfo Bezerra com a 
empresária Débora Cavalcanti no coquetel de inauguração da escola de idiomas, CNA Petrolina.

Belo registro da 
escritora Jaquelyne 
Costa no lançamento 
do livro "Oratório 
da Moça que Sente 
Saudade" no Sesc 
Petrolina/PE, com 
renda toda revertida 
ao Movimento de 
Combate ao Câncer.

***

***

Este grande show do cantor juntamente com a  Banda Cover e 
cantor Alan Cleber é dia 03 de dezembro, na Arena do Iate Clube.

As bandas Aviões do Forró e o cantor Avine Vinny são atrações  
neste 10 de dezembro, com open bar de Ciroc e Chandon, na Mari-
na do Iate Clube em Petrolina/PE.
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Zeca Baleiro em Petrolina

Aviões Private
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Nem só os amantes do fute-
bol acordaram em choque com 
a tragédia que abateu a delega-
ção Chapecoense, na madruga-
da do último dia 29. No dia 30, 
as autoridades colombianas, 
ao apresentarem as primeiras 
conclusões sobre o acidente 
aéreo, informaram que a aero-
nave estava sem combustível 
no momento do choque, o que 
indica a possibilidade de pane 
elétrica. O avião da LaMia que 
transportava 81 pessoas, in-
cluindo jogadores, comissão 
técnica, jornalistas e nove tri-
pulantes, sofreu um acidente e 
caiu a poucos quilômetros do 
destino final, que seria a cidade 
de Medellín, na Colômbia, onde 
a equipe disputaria a primeira 
final da Copa Sul-Americana. 
Entre os jogadores, dois per-
nambucanos estavam na lista 
oficial de passageiros – o ca-

pitão do time, Cleber Santana, 
de Abreu e Lima, e o atacante 
Everton Kempes, de Carpina. 
Foram confirmadas 76 mortes. 
Seis pessoas foram resgatadas 
com vida e estão no hospital: os 
jogadores Alan Ruschel, Neto 
e Follmann, o jornalista Rafael 
Henzel, o técnico da aeronave 
Erwin Tumiri e a comissária 
de bordo Ximena Suarez. O 
goleiro Danilo também tinha 
sido resgatado com vida, mas 
morreu no hospital. O capitão 
do time tinha 36 anos e era 
pai de dois filhos, um de 14 e 
outro de 11 anos. Nascido em 
Abreu e Lima, no Grande Reci-
fe, Cleber Santana deu início a 
sua carreira no Sport Clube do 
Recife. Antes do Chepecoense, 
onde estava há dois anos, ele 
jogou pelas equipes do Vitó-
ria, Santos, São Paulo, Atlêtico 
Paranaense, Avaí, Flamengo, 
Criciúma, o japonês Kashiwa 
Reysol, e os espanhóis Atlético 

Um time abatido, uma torcida 
silenciada, um País em luto
Dois pernambucanos estavam na lista oficial de passageiros: o capitão do time, 
Cleber Santana, de Abreu e Lima, e o atacante Everton Kempes, de Carpina

de Madrid e Mallorca. O joga-
dor colecionava títulos como o 
Campeonato Pernambucano 
e Nordeste pelo Sport, Cam-
peonato Baiano e Taça Estado 
da Bahia pelo Viória, Campe-
onato Paulista pelo Santos, 
Liga Europa e Copa Intertoto 
da EUFA pelo Atlético de Ma-
drid, Campeonato Catarinense 
pelo Avaí e Chapecoense, além 
de Melhor jogador do Campe-
onato Catarinense em 2012. 
Natural de Carpina, localizada 
na Mata Norte, Everton Kem-
pes, 34 anos, tinha passagem 
pela Portuguesa, pelo Vitória, 
Ceará, América Mineiro, e pe-
los japoneses Cerezo Osaka e 
JEF United Ichihara Chiba. Ele 
disputaria a final da Copa Sul-
-americana com a camisa do 
Chapecoense.

O acidente 
 Segundo a imprensa local, 

a aeronave com o time cata-
rinense perdeu contato com 
a torre de controle às 22h15 
(local, 1h15 de Brasília) e caiu 
ao se aproximar do Aeroporto 
José Maria Córdova, em Rio-
negro, perto de Medellín. O 
Comitê de Operação de Emer-
gência (COE) e a gerência do 
aeroporto informaram que a 
aeronave se declarou em emer-
gência por falha técnica às 22h 
(local), entre as cidades de Ceja 
e La Unión. 
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Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende

Pernambuco 
Esportes

O gigante voltou? Palmeiras – O Alviverde 
imponente. Sport só depende de si para 

escapar da degola. Em duelo de Tricolores, 
O rebaixado humilhou! 

Náutico - vexame e tristeza

As eliminatórias para a Copa do Mundo deram uma pausa. 
Após o jogo contra a Argentina no Mineirão, no qual a vitó-
ria verde-amarela veio por 3x0, o Brasil enfrentou o Peru em 
Lima e venceu facilmente por 2x0, seguindo isolado como lí-
der da competição. Será que o gigante acordou? O maior ven-
cedor das copas voltou a ser temido? Desde que o mágico Tite 
assumiu frente à seleção canarinho, não houve derrotas, mas 
sim um excelente futebol, vitórias e, claro, muitos elogios teci-
dos a ele. No dia 23 de março de 2017, o Brasil enfrentará fora 
de casa, pela 13ª rodada, o Uruguai, segundo colocado com 
23 pontos. Na tarde de ontem, o Palmeiras que jogou em casa 
com o apoio da torcida, sagrou-se campeão brasileiro pela 5ª 
vez. Juntando os títulos do “Robertão” e Taça Brasil, que fo-
ram unificados ao brasileiro, já são nove títulos nacionais. O 
jogo foi contra a Chapecoense e o Verdão ganhou por 1x0, gol 
de Fabiano. Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro 
da Série A, no Independência, o time do Sport enfrentou o já 
rebaixado América Mineiro. O Leão que briga para escapar de 
vez com a possibilidade de cair, não conseguiu um bom resul-
tado. O jogo terminou 2x2 e o time do Sport apenas somou 
um ponto e ainda há chances, mesmo que remotas, de ser re-
baixado para a Série B. O Rubro Negro só depende de si para 
escapar definitivamente. No último jogo do Campeonato, o 
Leão irá enfrentar o já rebaixado Figueirense, dentro da Ilha. 

O Santa Cruz, já rebaixado, conseguiu um excelente resul-
tado diante do time reserva do Grêmio, finalista da Copa do 
Brasil e vencedor do primeiro jogo da final, dentro do Arru-
da. O time Tricolor não teve piedade do Grêmio e massacrou 
o time gaúcho por 5x1. Uma ótima despedida dos torcedores 
tricolores, que mesmo rebaixados, viram seu último jogo em 
casa ser um verdadeiro massacre. Na última rodada, o Santa 
Cruz irá enfrentar o São Paulo, no Pacaembu. 

.Já na Série B, o Náutico não conseguiu fazer o seu traba-
lho e perdeu em casa para o Oeste, que brigava para escapar 
do rebaixamento e conseguiu após vencer o Timbu, na Arena, 
por 2x0. O Náutico permanece na Segunda Divisão em 2017.

Torcedores lotaram a Arena Condá em homenagem às vítimas

Os jogadores pernambucanos Cleber Santana (esquerda) e Everton Kemps (direita) estavam entre as vítimas da tragédia
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GaStronomia

Há cerca de 100 anos, a fa-
mília Dheim chegava ao inte-
rior do Piauí. No grupo, estava 
Felipe Dheim, vindo de Kha-
bab, cidade situada no sul da 
planície de Hauran, parte da 
província de Daraa, na Síria. 
Os descendentes de Felipe se 
espalharam e chegaram tam-
bém ao interior de Pernam-
buco. É o caso de João Batista 
Ferraz Neto–Dheim, 60 anos. 
Bioquímico farmacêutico por 
formação, o descendente de 
sírio-libanês buscou, em suas 
raízes, uma forma de empreen-
der e vai lançar, no próximo dia 
08, o primeiro foodtruck de co-
mida árabe de Petrolina, no Ba-
zar na Praça. “Sempre gostei de 
cozinhar. Resolvi transformar 
essa paixão em investimento, 
então nasceu o foodtruck Kha-

bab”, explicou João Batista, 
garantindo que as receitas leva-
rão tempero árabe de verdade. 
“Será uma comida legítima”, 
frisou.  No cardápio, o público 
vai encontrar kibe frito, kibe 
de forno, esfirra, kafta, charuto 
de repolho, charuto de folha de 
uva, sobremesas árabes, pasta 

Primeiro foodtruck de comida 
árabe estreia em Petrolina

a labanier, pastel de carneiro, 
pastel de pasta árabe (a base 
de coalhada seca), entre outros 
pratos típicos da culinária ára-
be. “Além de saborear as recei-
tas, o público vai poder apreciar 
uma belíssima apresentação de 
dança do ventre”, antecipou o 
empreendedor. 

No cardápio, o público vai encontrar kibe frito, kibe de forno, esfirra, kafta, charu-
to de repolho, charuto de folha de uva, sobremesas árabes, entre outros

A Vinícola Rio Sol (Global 
Wines), localizada em Lagoa 
Grande, lançou um novo pro-
duto. Trata-se do Rio Sol Brut 
Premium, um espumante pre-
parado em método charmat 
prolongado a baixas temperatu-
ras, com uvas Arinto, Viognier e 
Touriga Nacional selecionadas, 
além de nove meses de autó-
lise em tanques (processo que 
melhora a extração de algu-
mas propriedades da levedura 
dando , mais volume de boca 
e notas aromáticas diferentes) 

e depois três meses de estágio 
em garrafa. A edição é limitada: 
apenas 2,5 mil garrafas foram 
distribuídas no país. 

O novo produto possui as-
pecto cristalino, com bolha 
fina e persistente, além de uma 
abundante coroa. Possui aro-
mas complexos, sendo rico em 
notas florais, frutos secos, bis-
coito, cereal tostado e geleia de 
frutos brancos. Na boca, possui 
boa mousse, é crocante, tem 
alguma untuosidade e volume.  
Segundo o enólogo da empresa, 

Novo espumante em edição limitada
Ricardo Henriques, “este espu-
mante foi elaborado a partir de 
uvas selecionadas, colhidas em 
perfeito estado de equilíbrio e 
maturação”. Possui complexi-
dade em boca e longevidade na 
garrafa, diz ele, “perpetuando 
sua distinção e classe”. Uma no-
vidade que não tem data marca-
da para ser repetida: uma nova 
edição só será produzida quan-
do houver uma safra de uvas 
com condições de qualidade 
especiais, que possam resultar 
num espumante Premium.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Sertão Esportivo

Por David Haluli 
CREF Nº.: 04940-G/PE

Saúde & Fitness

Projetos a vista... E muito trabalho 
pela Educação Física

A educação física sempre será uma das profissões 
que mais crescerá no mundo. Sabe porquê? Porque todo 
mundo realiza alguma atividade física, e sempre preci-
sará, mesmo que seja apenas para um conselho de exce-
lência no movimento de qualquer que seja a atividade.

Eu sempre briguei (e brigo) por uma educação física 
embasada e notadamente relacionada pela prática cor-
reta de exercícios e atividades físicas. Pois bem, como 
não diferente, novos projetos apareceram para fazer da 
educação física a melhor profissão que existe. E como 
todo projeto novo precisa de engajamento e tempo hábil 
para o mesmo. 

Nestes últimos meses (exatamente 1 ano) fiz parte 
da equipe de colunistas do JORNAL DO SERTÃO, com 
textos e resenhas sempre embasadas e, preconizando a 
satisfação em ler dos que abriam o jornal, fiz textos de 
fácil leitura e entendimento. Mas me despeço do Jornal 
com para entrar em novos mundos da educação física, 
quer seja entregando conhecimento dentro de faculda-
des, seja apenas ministrando minhas aulas dentro de 
algum centro esportivo. 

Mas o JORNAL DO SERTÃO ficará sem a coluna? 
NUNCA! Não vou deixar os leitores a ver navios. En-
tregarei o cargo para um profissional a altura, que irá 
elucidar duvidas e questionamentos acerca da prática 
embasada da atividade física! E já tenho a pessoa certa 
para isso.

Agradeço a todos do Jornal pela confiança e espero 
que tenha colocado um tijolinho neste muro de incerte-
zas que adentra a área da saúde!

E como sempre digo, antes de iniciar uma atividade 
física que você nunca tenha feito, seja musculação, cor-
rida, ou apenas uma caminhada, procure um Profissio-
nal de Educação física. Te fará um bem enorme!

Foodtruck Khabab é o primeiro de comida árabe em Petrolina
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A MELHOR GRÁFICA 
PARA IMPRIMIR 
O SEU JORNAL
Na Brascolor, homem e máquina trabalham dia e noite para dar vida 
aos mais diferentes projetos. Estamos preparados para oferecer a 
melhor solução para cada tipo de necessidade do cliente. Nossa linha 
de produção é moderna, versátil e conta com operadores altamente 
capacitados.

No comercial, nossa equipe tem autonomia para negociar os melhores 
preços e condições, além de orientar e desenvolver, junto com o cliente, 
as mais adequadas soluções para cada demanda de projeto. 

Nossa linha de impressão conta com a única impressora rotativa duplex 
heatset do estado, com 8 unidades de impressão, dobra e sheeter, 
rodando em alta velocidade. A impressora tem capacidade de imprimir 
40 mil cadernos com 32 páginas por hora no formato revista em uma 
única passagem, além de vários outros formatos. Assim, podemos 
atender mais e melhor os nossos clientes.

Av. Governador Eraldo Gueiros Leite, 03 | Lote 13 A
Distrito Industrial - Abreu e Lima/PE  |  CEP 53.520-800

+55 81 3366.9000  |  brascolor@brascolor.com  |  brascolor.com

ÚNICA IMPRESSORA
ROTATIVA HEATSET
DE PERNAMBUCO.
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