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Um lugar de observação astronômica no Sertão
O céu é próprio para a astronomia devido ao clima seco e à pequena poluição luminosa. 
Tal cenário tem viabilizado a operação do Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica 
(OASI), localizado em uma serra afastada, em local escuro, sem a luz da cidade, no municí-
pio de Itacuruba. O trabalho científico insere o Brasil nos programas internacionais de busca 
e seguimento de asteroides e cometas em risco de colisão com a Terra. Semiárido > Pág .12

Gastronomia

Ideais sertanejos

Semiárido  > Pág. 8

Cabrobó

Por cada Canto > Pág. 10 e 11

Nesta edição, a sessão Por cada canto
passa pela cidade conhecida como
"Terra do Arroz e da Cebola". O município 
ganha novos atrativos com a chegada do 
projeto Rota da Manga, que fomenta o 
turismo baseado na fruticultura irrigada

Festival, em Petrolina, reúne chefs de cozi-
nha do Nordeste em aulas shows e degus-
tações só de frutos e produtos da caatinga

Bárbara de Alencar, matriarca e líder política, 
responsável por levar a Revolução de 1817 até 
o Crato (CE), era do Sertão do Araripe e teve 
participação de destaque na insurreição

Semiárido > Pág. 8

Sistema Digipare

Esportes > Pág. 14

Em Arcoverde, venda de ticket de estaciona-
mento com pagamento pela internet coloca 
município na condição de pioneiro com a 
instalação de parquímetros e Zona Azul
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Quinzenalmente, 
apresentamos  à to-

dos vocês ,  queridos 
leitores, uma nova edição do  
Jornal do Sertão. Para nós 
é muito gratificante poder 
desbravar  e mostrar  fatos e 
acontecimentos que constro-
em  uma sociedade e que se 
fortalece  e cresce com o pas-
sar do tempo.   O Sertão é uma 
região repleta de grandes po-
tencialidades e que precisa  ser 
desbravada.  Como periódico 
noticioso e informativo, somos 
atores  coadjuvantes de seu de-
senvolvimento, interpretando 
de forma  correta e confiável,  
fatos e acontecimentos.  Neste 
mês de março, completamos 
mais um ano de atividade inin-
terrupta, inicialmente, circu-
lando mensalmente e, a  mais 
de 1 ano  com circulação quin-
zenal, perfazendo um total 11  
anos ininterruptos circulando  
na região. Assim, vivenciamos  
todos os  momentos e transfor-
mações ocorridas  na  última 
década.  Nesta edição, traze-
mos como matéria de capa um 
observatório Astronômico em 
pleno Sertão de Itaparica, loca-
lizado no município de Itacu-
ruba (PE),  Sertão do Araripe. 
Um local totalmente apropria-
do para esse tipo de atividade. 
Uma serra afastada da cidade, 
com o clima seco e ausência 
de poluição luminosa. No es-
pecial, “Por Cada Canto”,  es-
tamos passando esse mês pelo 
município de Cabrobó,   para  
mostrar um pouco de suas 
características e potencialida-
des. Ponto de partida do eixo 
norte da Transposição do Rio 
São Francisco, o município 
também é se caracteriza como 
grande produtor de cebola e 
arroz do estado, conhecido 
como a terra do Arroz e da 
Cebola. Municípios pernam-
bucanos tem nova chance de  
fazer parte do mapa de turis-
mo Brasileiro. A próxima re-
abertura será em junho deste 
ano. Atualmente, 57 municí-
pios de Pernambuco integram 
o Mapa do Turismo Brasileiro, 
distribuídos em 14 regiões, 
cinco delas, localizadas no 
Sertão do Estado. Sejam bem 
vindos, Boa Leitura!!!

Fique por Dentro

Observatório JS Felicidade Interna Bruta // FIB

“Adianta ser 
um profissional 

eficiente e bem-
-sucedido se o preço 

disso é desaprender a ser feliz? 
”´. Esse questionamento nos 
remete a uma reflexão: Quan-
tos de nós, por força das cir-
cunstâncias, dedicamos nossas 
vidas em realizar atividades 
profissionais que não nos rea-
lizam? Por vezes, satisfazendo 
sonhos e desejos dos nossos 
pais, seja em nome da tradição 
da família, ou exigindo que se-
jamos o profissional que eles, 
muitas vezes, não conseguiram 
ser, ou, até mesmo, que siga-
mos uma profissão que remu-

nera melhor, ou com mais pres-
tígio profissional. Esquecem-se, 
no entanto, que alguns dos fato-
res que fazem a vida valer a pena 
não estão à venda, nem podem 
ser contabilizados. Afinal, quais 
são esses fatores? Existe alguma 
forma de medi-los?

A resposta a esta pergunta 
poderá ter origem no reino do 
Butão. Lá, em 1972, o rei Jigme 
Singye resolveu criar um método 
para medir a felicidade dos seus 
súditos. Para isso se empenhou 
na elaboração de um questioná-
rio que, literalmente, mediria a 
felicidade da população butane-
sa. Nascia assim a Felicidade In-
terna Bruta (FIB), e é a partir da 

discussão dos resultados da FIB 
que se estabelecem uma agenda 
pública e o ritmo dos investimen-
tos econômicos, nesse pequeno 
país asiático. E você, profissional 
de vendas, como anda a sua FIB? 
A quanto está o seu nível de feli-
cidade por estar na profissão que 
você sempre sonhou e com a qual 
você está realizado por desem-
penhar? Essa pergunta gera um 
novo questionamento: quantos 
de nós quando crianças sonha-
mos em ser vendedores? Posso 
apostar que nenhum. A profissão 
não possui atrativos a ponto de 
fazer parte do imaginário infantil. 
A grande maioria dos profissio-
nais iniciou no ofício por falta de 

opção, por não encontrar co-
locação no mercado em outras 
profissões. No entanto, dificil-
mente iremos encontrar uma 
profissão tão apaixonante, 
que exige um profissional tão 
completo em sua preparação, 
quanto a de vendas. Um misto 
de habilidades pessoais e téc-
nicas caracterizam e destacam 
esses profissionais de forma 
marcante. Portanto, vendas 
não é profissão para qualquer 
um que caia de paraquedas 
nela. É preciso se aprimorar 
e se entregar de corpo e alma 
para atingir o sucesso.
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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.

Impressão: Brascolor Gráfica & Editora
Av. Governador Eraldo Gueiros Leite, 03,
Distrito Industrial, Abreu E Lima / PE 
Cep: 53520-800
Tiragem: 50.000 exemplares
Formato: 27 x 30 cm 
Distribuição:   Juliana Vieira de Lima | Fone (87) 9.9927-2931

O Jornal do Sertão é uma publicação 
quinzenal da Edicom Editora Comunicação 
Ltda. Rua Cornélio Soares, 436/03 - CEP: 
56903-440
Fone: 81 3052.2719 / 81 99974.8312
Centro - Serra Talhada - Pernambuco

Os textos, fotos ou ilustrações nos espaços 
das colunas são de inteira responsabilidade 
dos respectivos colaboradores.

Editor
Antônio Jose Bezerra de Melo
Fone: 81. 9.9974.8312
antonio@jornaldosertaope.com.br
Redação
Ana Luiza Melo
Fone: 81. 9.9816.0173
redacao@jornaldosertaope.com.br
Depto. de Marketing 
Hélida Enes
Fone: 81. 9.9927.6863
marketing@jornaldosertaope.com.br

Wilton Vianna Jr 
www.cabecadevendedor.com.br

Criação - Diagramação
Dayana Denise 
Colaboradores desta Edição: Wilton 
Viana Jr, Ana Thereza Ramos Lira, Bel 
Wanderley,  Alberto Ursulino, 
Janko Moura, Wagner Miranda
E-mail: jornaldosertaope@
jornaldosertaope.com.br 
   www.facebook.com/Jornaldosertao

"Patrocínio Brascolor"

Circulação: Sertão de Pernambuco | Arcoverde, Sertânia, Custódia, Cabrobó, Serra Ta-
lhada, São José do Egito, Afogados da Ingazeira, Floresta, Petrolândia, Salguei ro, 
Araripina, Petrolina, Triunfo, Juazeiro - Ba Sta. Cruz da Baixa Verde Recife, Olinda 
| Governo do Estado - Assembléia Legislativa Secretarias de Estado | Brasília-DF | 
Ministério da Integração Nacional 
Distribuição gratuita

A Associação Municipa-
lista de Pernambuco (Amu-
pe) comemora, no dia 28 de 
março, os 50 anos de sua 
fundação. A solenidade será 
realizada às 18h30, na sede 
da instituição, na Avenida 
Recife, em Jardim São Pau-
lo, na Capital pernambu-
cana. Na ocasião, também 
ocorrerá a posse dos novos 
membros da mesa diretora, 

Em Arcoverde, curso vai 
ensinar como fabricar doces 
e geleias em compota para 
atividade lucrativa, envol-
vendo apresentação e comer-
cialização dos produtos. A 
iniciativa é da prefeitura da 
cidade e é gratuita. A inscri-
ção é realizada no Centro de 
Inclusão, localizado na Ave-
nida José Bonifácio, 603, São 
Cristóvão. As aulas aconte-

Até o dia 24 deste mês, 
alunos matriculados no IF 
Sertão-PE Petrolina nos 
níveis Médio Integrado, 
Subsequente, Proeja ou Su-
perior, podem se inscrever 
para o processo seletivo do 
Programa de Assistência 
Estudantil da Instituição. 
Há modalidades relativas 
a auxílios transporte, ma-

O Projeto de Lei 1077/2016, 
aprovado neste mês, reforça a 
fiscalização contra maus-tratos 
de animais, determinando que 
médicos veterinários que exer-
çam atividades profissionais 
em hospitais, clínicas e consul-
tórios veterinários, bem como 
em pets shops, ficam obrigados 
a comunicar, imediatamente, à 
Delegacia de Polícia Civil e aos 

que tem o prefeito de Afo-
gados da Ingazeira, José 
Patriota, a vice, Ana Célia  
Farias, prefeita de Surubim,  
e o tesoureiro, João Batis-
ta de Triunfo. A entidade, 
que não tem fins lucrativos, 
busca articular e orientar 
os municípios, funcionando 
como um elo entre eles, os 
poderes governamentais e a 
sociedade.

cem de 03 a 05 de abril, no 
Centro Comercial Regional, 
o Cecora, pela manhã e à tar-
de, em horário integral. Os 
documentos necessários são 
cópia de identidade, CPF e 
comprovante de residência. 
A única exigência é que o 
participante tenha mais de 
18 anos. Mais informações 
podem ser obtidas através do 
telefone (87) 3822-4557.

terial didático, moradia, 
creche e alimentação. Os 
benefícios são destinados 
a estudantes que se encon-
tram em situação de vulne-
rabilidade socioeconômica. 
Para os alunos veteranos, 
as inscrições ocorrem no 
período de 8 a 24 de março 
e para os novatos, de 11 a 
25 de maio. 

órgãos de fiscalização ambien-
tal federal, estadual e muni-
cipal, a ocorrência de indícios 
de maus-tratos nos animais 
atendidos. A proposição é do 
deputado Zé Maurício e surge 
como reforço a Lei Estadual 
nº 15.226/2014 - que institui 
o Código Estadual de Proteção 
aos Animais no âmbito do Es-
tado de Pernambuco.

Solenidade
Amupe celebra 50 anos de fundação

Renda Extra
Curso ensina a fabricar doces e geleias

Processo Seletivo
Abertas inscrições para assistência estudantil

Projeto
Lei combate maus-tratos a animais
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Política

Em Brasília, prefeito busca recursos 
para Petrolina em ministérios

Lista de Janot inclui ex-
presidentes e ministros 

Fortalecer o turismo da região é uma das metas

Em périplo recente pela 
Esplanada dos Ministérios, o 
prefeito de Petrolina, Miguel 
Coelho, esteve com os minis-
tros Mendonça Filho (Educa-
ção), Roberto Freire (Cultura) 
e Dyogo Oliveira (Planejamen-
to).

O gestor também foi à 
mesa com o vice-presidente 
da Caixa Econômica Federal, 
José Henrique Marques. Na 
pauta, a liberação de R$ 92 
milhões para obras de mobi-
lidade e infraestrutura, além 
de recursos para o Minha Casa 
Minha Vida na zona rural. 
Miguel aproveitou a ocasião e 
solicitou o patrocínio da CEF 
para o São João do município. 

No Ministério da Educa-
ção, com Mendonça Filho, o 
prefeito solicitou a liberação 
das 13 obras de construção 
de novas escolas e creches 
(que estavam paradas desde 

Depois que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) re-
cebeu do procurador-geral 
da República, Rodrigo Ja-
not, os 83 pedidos de aber-
tura de investigação con-
tra políticos no exercício 
de seus cargos, citados nas 
delações de ex-diretores 
da empreiteira Odebrecht, 
o passo seguinte ficou com 
o ministro Edson Fachin, 
relator da Operação Lava 
Jato. Cabe a ele autorizar 
a abertura de inquéritos 
e as diligências solicita-
das por Janot. O relator é 
quem decide também se o 
sigilo do conteúdo das de-
lações será mantido.

Ao todo, o material so-
bre as delações da Ode-
brecht envolve 320 pedi-
dos ao STF, com base nas 
delações premiadas de 78 
executivos. Além dos 83 
pedidos de abertura de in-
quéritos, existem mais 211 
solicitações para investi-
gações na primeira instân-
cia da Justiça, 19 pedidos 
de cautelares de providên-
cias e sete arquivamentos.  
A lista oficial é divulgada a 
partir do momento em que 
Fachin conceder a retira-
da do segredo de Justiça. 
Apesar dos nomes estarem 
sob sigilo, pelo menos cin-

a gestão anterior), além do 
investimento de R$ 1,1 mi-
lhão para material de cozinha 
para a rede de ensino. "O mi-
nistro garantiu investimentos 
em nossa cidade ainda este 
ano. Acredito que ainda no 
primeiro semestre já teremos 
liberação de recursos para a 
rede municipal de ensino", diz 
o prefeito. Ao Ministro Dyo-

Miguel Coelho visitou uma série de ministros, além do vice-presidente da Caixa Econômica Fede-
ral, com quem tratou da liberação de R$ 92 milhões para obras de mobilidade e infraestrutura

go Oliveira (Planejamento), 
Miguel e o senador Fernando 
Bezerra Coelho pediram a li-
beração de terrenos da União e 
créditos para investimentos. Já 
a agenda com Roberto Freire, 
visava reivindicar verbas fede-
rais para a construção de um 
teatro, ampliação da biblioteca 
municipal e para a realização 
de uma nova feira literária.

co ministros, seis sena-
dores, dois ex-ministros 
e dois ex-presidentes, 
Luiz Inácio Lula da Silva 
e Dilma Rousseff, foram 
confirmados na relação 
da PGR. Os ministros Eli-
seu Padilha (PMDB), da 
Casa Civil, Moreira Fran-
co (PMDB), da Secretaria-
-Geral da Presidência, 
Gilberto Kassab (PSD), 
das Comunicações, Bru-
no Araújo (PSDB), das 
Cidades, e Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB), das Re-
lações Exteriores também 
estariam na lista de Janot.

 Além dos ministros, 
também apareceram ci-
tados na lista de Janot, 
os presidentes da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), e do Senado, Eu-
nício Oliveira (PMDB), 
além dos senadores Edison 
Lobão (PMDB), Romero 
Jucá (PMDB), Aécio Ne-
ves (PSDB) e José Serra 
(PSDB). As caixas com do-
cumentos e pedidos para 
investigar políticos citados 
nas delações ainda não fo-
ram entregues no gabinete 
do ministro Edson Fachin. 
A previsão é que o material 
seja encaminhado ao ma-
gistrado a partir da segun-
da-feira (20).

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Durante a agenda em Brasí-
lia, o prefeito de Petrolina se reu-
niu também com o Ministro do 
Turismo, Marx Beltrão. Na oca-
sião, Miguel Coelho pediu apoio 
para a construção de novos equi-
pamentos de lazer e infraestru-
tura como uma nova rodoviária 
e um parque municipal. O gestor 
destacou as potencialidades na-
turais da região e falou sobre as 

dificuldades estruturais da cida-
de para recepcionar visitantes 
e turistas. "Com financiamento 
do Governo Federal, queremos 
transformar a rodoviária em 
um novo espaço de uso público 
e construir em outro local um 
terminal mais estruturado para 
receber melhor os turistas em 
nossa cidade", explica Miguel 
Coelho.  A pauta de turismo foi 

extensa e contou também com 
pedido de recursos para requa-
lificar o Parque Josepha Coelho, 
reformar o complexo da Orla I, 
além de investimentos para o 
terminal de barquinhas e a área 
gastronômica à beira do Rio São 
Francisco.  Para transformar o 
São João de Petrolina, Miguel 
reivindicou apoio do Ministério 
do Turismo para a descentrali-
zação do ciclo junino no muni-
cípio. De acordo com Miguel, a 
prefeitura pretende fortalecer o 
principal polo de shows, reali-
zando também eventos nos bair-
ros. Para garantir a realização 
da ideia, o prefeito fez a solicita-
ção formal de apoio financeiro 
do Ministério para a execução 
do São João nas comunidades. 
"Essa é outra prioridade nossa. 
Com o apoio do Governo Fede-
ral, queremos fazer o maior e 
mais democrático São João de 
Petrolina", declara o prefeito.

Entre os pedidos, a liberação da construção de 13 novas escolas  e creches

O procurador-geral Rodrigo Janot solicitou a retirada do sigilo da lista

Divulgação

Agência Senado

Miguel quer  reestruturar o polo gastronômico e  descentralizar o São João de Petrolina
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Economia

pagam nada. Pela proposta 
da reforma, essa contribui-
ção passaria a ser direta e 
individual, por cada mem-
bro da família. Cabral reite-
ra que não é sempre que o 
trabalhador rural consegue 
colher o que plantou para 
poder pagar a contribuição. 
“O Nordeste, por exemplo, 
há seis anos é castigado 
por uma forte seca. Como 
o agricultor da região po-
deria contribuir, a partir de 
sua produção, se não está 
conseguindo plantar e co-
lher?”, questiona.

O deputado federal Be-
tinho Gomes (PSDB/PE) 
também apresentou emen-
da, em caráter modifica-
tivo, defendendo que há 
inúmeras diferenças entre 
essas categorias de segura-
dos: "Esses aspectos distin-
tivos perpassam a capaci-
dade econômica, portanto, 
a capacidade contributiva 
para a previdência – o tipo 
de regularidade da renda 
do trabalho, as particulari-
dades do ambiente laboral, 
o momento de ingresso na 
atividade laboral, que, no 
meio rural, é extremamente 
precoce – por volta dos 14 
anos de idade”.

Deputados se mobilizam pela 
aposentadoria do trabalhador rural

A polêmica Proposta 
da Emenda à Constituição 
(PEC) 287, da Reforma da 
Previdência prevê uma sé-
rie de mudanças nas regras 
para aposentadoria, entre 
elas, algumas que atingem 
o trabalhador rural, estabe-
lecendo obrigatoriedade da 
contribuição individual. De 
Pernambuco, boa parte dos 
deputados já se posicio-
nou contra tais mudanças. 
Acreditam que equiparar 
as regras da Previdência do 
campo com a urbana é ex-
cluir as diferenças sociais 
existentes entre estes tra-
balhadores.

Danilo Cabral, que in-
tegra a bancada do PSB na 
Câmara Federal, apresen-
tou quatro emendas, entre 
elas, uma específica relativa 
aos direitos dos trabalha-
dores rurais. “A atividade 
rural requer uma discussão 
em separado em função da 
sua peculiaridade. A con-
dição de trabalho no cam-
po é diferente da urbana, 
uma situação de vida mais 
complexa e que exige uma 
atenção maior do Estado”, 
afirma Danilo. O deputado 
avalia ainda que as mudan-
ças propostas pelo Governo 
Federal podem impactar di-
retamente na economia dos 
municípios menores. Dani-
lo tem feito vários questio-
namentos à proposta origi-
nal da Reforma e defende a 
necessidade de se "abrir a 
caixa preta da Previdência 
no Brasil”. 

 Pelo Regime Geral da 
Previdência Social, os pro-
dutores rurais familiares 
recolhem, a título de con-
tribuição previdenciária, 
2,1% sobre a receita bruta 
da venda de sua produção. 
Quando não vendem, não 

 Betinho defende a ma-
nutenção da idade mínima 
para aposentadoria dos tra-
balhadores rurais em 60 
anos, para homens, e 55 
anos, para mulheres, como 
ocorre no regime atual. O 
parlamentar concorda com 
a ampliação do tempo de 
contribuição de 15 para 25 
anos. 

 A proposta original 
estabelece idade mínima 
de 65 anos para homens e 
mulheres se aposentarem 
e tempo mínimo de contri-
buição de 25 anos. A regra 
valerá para homens com 
idade inferior a 50 anos e 
mulheres com menos de 45 
anos. 

Até o prazo final para 
sugestão de emendas 
(14/03), foram entregues 
146 propostas de alteração, 
inclusão ou retirada de ar-
tigos da reforma. Diversas 
dessas emendas defendem 
a manutenção das regras 
atuais onde o trabalhador 
rural está inserido como 
segurado especial, ou seja, 
ele pode contribuir, mas é 
beneficiado por um regime 
que garante a aposenta-
doria rural para quem não 
contribuiu.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Sertão Esportivo
Cultura

Wagner Miranda Lima
Escritor, musico, compositor e cineasta
Fundador do grupo Matingueiros
matingueiros@gmail.com

O fim das tradições 
Longe do puritanismo e das mentalidades engessadas, 

desconsiderando a reflexão do que é bom ou ruim, indo 
além da diversidade de gostos que as pessoas têm; lamen-
to profundamente o fim de algumas boas tradições criadas 
pelo povo brasileiro, por vê-las desvalorizadas e descarac-
terizadas. No ultimo carnaval, diversas prefeituras divul-
garam suas atrações principais, na grande maioria bandas 
de “forró” elétrico, arrocha e brega. Atrações estas que já 
deturparam o próprio São João preenchem também as fes-
tas de Momo. Lamentável mesmo é ver que não há mais 
sentimento de pertencimento com esses valores, nem dos 
secretários de eventos, nem da grande massa populacional 
que consome avidamente esses estilos o ano inteiro. Sem 
esquecer da febre nacional do sertanejo “universitário” que 
ocupa um espaço enorme nas programações municipais do 
nordeste. Aquela riqueza estética e rítmica, típica do perí-
odo, como o xote, côco, galope, rojão, baião, xaxado, boi e 
tantos outros, perdeu-se. Os elementos linguísticos, antro-
pológicos caracterizantes das festas nordestinas foram jun-
to, contudo o que mais fere é ouvir nas letras a depreciação 
da mulher, a erotização das crianças, conhecidas nas musi-
cas como ‘novinhas’ e o incentivo ao consumo exagerado de 
bebidas alcoólicas. Como disse, sem puritanismos, afinal 
festas populares e bebidas combinam perfeitamente, mas 
nunca se precisou tanto afirmar essa prática nas canções. 
Além disso, milhos assados e cozidos, canjicas, pamonhas 
e pés de moleque perderam seus lugares para as barracas 
andarilhas de cachorro quente, espetinhos, hambúrgueres 
e batatas fritas. A cada ano menos fogueiras são acesas nas 
noites de São João, e aquele vinculo ancestral que tínhamos 
com o fogo vai se perdendo. É como se jogássemos no lixo 
a cristaleira antiga esculpida em jacarandá, que herdamos 
da nossa avó, de valor inestimado. Em tempos que um ser 
humano acusa o outro, por ser diferente, de apropriação 
cultural por usar um turbante, o que diremos do que está 
acontecendo com as tradicionais festas populares ? Desa-
propriação cultural ?

Há deputado avaliando, inclusive, que as mudanças propostas pelo Governo Federal podem 
impactar diretamente na economia dos municípios menores. Parlamentares de Pernambu-
co apresentaram emendas à proposta original

Betinho Gomes (PSDB/PE) apresentou emenda ao projeto original da reforma
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rios podem adquirir os tickets de 
estacionamento por aplicativo 
para smartphone e tablets (An-
droid, IOS e Windows Phone), 
por meio de envio de mensagem 
SMS do seu celular, pela central 
de atendimento via telefone, ou 
ainda pelo site do sistema no en-
dereço www.digipare.com.br. O 
download do programa é gratuito 
em todas as plataformas.  "O sis-
tema informa ao usuário, através 

Em Arcoverde, estacionamento 
pode ser pago pela Internet
O município é considerado pioneiro no Sertão com a instalação de parquímetros e Zona Azul na 
cidade. A plataforma está disponível em aplicativo para smartphones e tablets, telefone e site

Com objetivo de modernizar 
o serviço e facilitar o cotidiano 
da população, a prefeitura de 
Arcoverde implantou um novo 
sistema virtual de venda de ti-
cket de estacionamento com 
pagamento pela internet. A pla-
taforma está disponível também 
em aplicativo para smartphones 
e tablets, SMS, telefone e site. 

De acordo com a prefeitu-
ra, o sistema chamado Digipare 
oferece vantagens como a emis-
são do ticket de estacionamento 
em qualquer lugar. Além disso, 
o sistema desobriga a colocação 
do ticket de estacionamento no 
painel do veiculo e os créditos 
são virtuais e pré-pagos. A com-
pra dos créditos pode ser feita 
com cartão de crédito, cartão de 
débito ou boleto bancário.

  Segundo a gestão munici-
pal, a partir de agora, os usuá-

do seu aplicativo para smartpho-
ne e tablet o limite do seu ticket 
de estacionamento dez minutos 
antes do horário do vencimento, 
permitindo a emissão de outro 
ticket direto pelo Digipare sem a 
necessidade de retornar ao veícu-
lo”, informa a prefeitura. O site e 
o aplicativo também apresentam 
relatórios do histórico com uso 
do cliente, permitindo a gestão 
dos seus créditos virtuais.

Mega Promo baixa os preços 
para o consumidor em Petrolina

Entre os dias 07 e 09 
de abril, o Sindicato do 
Comércio Varejista de Pe-
trolina (Sindilojas) e Câ-
mara de Diretores Lojistas 
(CDL) realizam a 2ª edição 
da Mega PROMO Petrolina, 
no Vale do São Francisco. 
Para marcar o lançamento 
da liquidação, as entidades 
promoveram evento no Ho-
tel Grande Rio, durante um 
café da manhã voltado para 
empresários e imprensa.

 De acordo com o presi-
dente do Sindilojas Petro-
lina, Joaquim de Castro, a 
expectativa para esta edi-
ção é oferecer mais produ-
tos e serviços ao consumi-
dor. “Sem dúvida alguma, a 
Mega Promo se constitui em 
uma boa oportunidade para 
o empreendedor, na medida 
em que ele divulga seu tra-
balho, e é excelente possibi-
lidade para o público parti-
cipante adquirir produtos 

de qualidade a preços mais 
acessíveis”, pontua o repre-
sentante. Segundo a orga-
nização do evento, a edição 
deste ano, que ocorrerá no 
Centro de Convenções, deve 
ter maior participação das 
empresas locais. A inicia-
tiva, que tem objetivo de 
aquecer a economia, facili-
tar o acesso do consumidor 
a produtos e serviços em um 
único espaço, além de dar 
visibilidade aos mais varia-
dos seguimentos que atuam 
no varejo local. “Convida-
mos os lojistas a se engaja-
rem no evento. A edição de 
2016 trouxe resultados sur-
preendentes. Quem partici-
pou, aprovou. Mesmo com 
a economia brasileira ainda 
passando por variações, a 
gente sabe o quanto é im-
portante estar promovendo 
ações que possam estimular 
o consumidor”, destaca o 
presidente do Sindilojas.

Após o lançamento, prefeita efetuou cadastro e testou novo serviço
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Descontos de até 60% no Centro Comercial de Arcoverde

Pagamento do Chapéu de Palha 
da Fruta foi iniciado em março

Com objetivo de incentivar 
as vendas e auxiliar os empre-
endedores do Centro Comer-
cial Regional de Arcoverde, a 
partir do dia 24 de março, tem 
início a Liquida Cecora, com 

A partir do dia 20 de mar-
ço, os trabalhadores rurais do 
Chapéu de Palha da Fruticul-
tura Irrigada 2017 começaram 
a receber os benefícios. De 
acordo com o Governo de Per-
nambuco, o cronograma segue 
o programa Bolsa Família do 
Governo Federal. Segundo a 
Secretaria de Planejamento de 
Gestão (Seplag), a expectativa 
é de que os investimentos ape-
nas nesta modalidade sejam de 
quase R$ 1,8 milhão. Petrolina 
e Lagoa grande foram os mu-
nicípios do Sertão que mais ca-
dastraram benefícios.

 As inscrições da modali-
dade Chapéu de Palha Fruta 
foram feitas em 14 polos dis-
tribuídos nos municípios de 
Belém do São Francisco, Ca-
brobó, Lagoa Grande, Orocó, 
Petrolândia, Petrolina e Santa 
Maria da Boa Vista, entre 23 e 
27 de janeiro. O total de inscri-
tos foi de 9.016 trabalhadores e, 
entre os municípios com mais 
cadastros, se destacam Petro-
lina, com 7.287 beneficiários, e 
Lagoa Grande, com 1.476.

 De acordo com o Governo 
do Estado, a demanda pelo pro-
grama não alcançou as inscri-
ções de 2016. “A procura foi me-

descontos que variam de 10 a 
60%. A promoção tem apoio 
da prefeitura do município, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e segue 
até o dia 03 de abril. As lojas 

participantes serão identifica-
das com as etiquetas Compre 
do Pequeno (Sebrae) e com a 
marca do Liquida Cecora.  

 Segundo a prefeita de Ar-
coverde, Madalena Britto, o Li-
quida Cecora se torna uma boa 
chance de negócio para lojistas 
e consumidores. Ela acrescenta 
ainda que o Centro Comercial 
apresenta uma boa estrutura 
para receber os consumido-
res, já que tem recebido inves-
timentos desde a sua gestão 
anterior, através de reformas 
estruturais ou de campanhas 
publicitárias, que incentivam 
as comercializações.

As datas para cadastramento dos trabalhadores da Cana de Açúcar e da Pesca já estão 
definidas. O Sertão e o Agreste cadastram entre 3 e 6 de abril e o Litoral, entre 24 e 27

nor do que o esperado. Tivemos 
uma queda de 9%, tanto nos 
trabalhadores que procuraram, 
quando no número final de ca-
dastrados. Isto prova que outras 
ações do Governo do Estado es-
tão impactando positivamente 
na economia da região do São 
Francisco”, destacou Hum-
berto Viana, gerente geral de 
Articulação Institucional da 
Seplag, responsável pela coor-
denação do programa.  Nesta 
edição, puderam se inscrever 
trabalhadores rurais, auxilia-
res de câmara fria e de casa 
de embalagem, embaladores 
ou tratoristas, maiores de 18 
anos, que tenham trabalhado 
com registro em carteira pelo 
período mínimo de 30 dias 
corridos entre 1º de junho e 
31 de dezembro de 2016. O 

Governo destaca ainda que só 
foram inscritos moradores de 
um dos sete municípios con-
templados no programa, não 
sendo aceitos trabalhadores 
residentes em outras cidades.

 
Cadastro da Cana e Pesca

 Pelo cronograma de ins-
crições do Governo, as datas 
para a o cadastramento do 
Chapéu de Palha para os tra-
balhadores da Cana de Açúcar 
e da Pesca já estão definidas. 
Para a modalidade da Pesca, o 
Sertão e o Agreste cadastram 
entre 3 e 6 de abril e o Litoral, 
entre 24 e 27 do mesmo mês. 
Já os trabalhadores da cana da 
Mata Norte poderão se inscre-
ver no programa de 8 a 12 de 
maio, e na Mata Sul entre 22 e 
26 de maio. 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Vazamento de dados na internet: 
dicas de como se prevenir 

São poucas as pessoas e empresas que não temem em ter suas 
informações vazadas na internet. Mas, também podemos dizer 
que são poucas as pessoas e empresas que se preocupam em fazer 
algo para se proteger. O país tem acompanhando inúmeros casos 
de vítimas que tiveram suas fotos ou vídeos íntimos divulgados 
na internet e empresas que, após um vazamento de informações, 
perderam milhões e milhões.

Todos nós possuímos, em nossos computadores e celulares, 
informações privadas, sejam elas fotos, vídeos e/ou dados ban-
cários, e é por esse motivo que hoje vamos ver algumas dicas de 
como dificultar a ação de criminosos.

Dica número um: tenha o máximo de cuidado com vírus. 
Ele é o grande vilão.

Mantenha seu antivírus atualizado e NUNCA abra links em e-
-mail ou mensagens que você não sabe do que se trata, por mais 
tentador que seja.

Para empresas também é bom ter um bom Firewall ativo e 
bem configurado.

Dica número dois: cuidado com “nudes” (termo usado para 
fotos íntimas na internet). Em mãos erradas, “nudes” podem ser 
usados para humilhar pessoas, e costumam se propagar com uma 
rapidez incrível, principalmente pelo WhatsApp. Evite-as.

Dica número três: Compartilhe com segurança. Sempre 
use serviços de compartilhamento seguro e, de preferência, com 
senha. 

Dica número quatro: NUNCA deixe seu computador pes-
soal ou celular sem senha. Isso evita que pessoas mal intenciona-
das acessem seus dados facilmente em caso de perda ou mesmo 
no local de trabalho.

Dica número cinco: se desconfia de algo ou perdeu seu ce-
lular, mude imediatamente suas senhas. Bancos, redes sociais e 
etc.

E se você for vítima? Faça um boletim de ocorrência, e, em ca-
sos mais graves, procure um advogado. Essas são dicas simples 
que ajudam muito, pois todo cuidado é pouco.

Pagamentos aos benecifiários começam no dia 20

Lojas serão identificadas com a marca do Liquida Cecora
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Temer fez terceira visita à 
Transposição do São Francisco

Lula chega a Monteiro 10 
dias depois para grande ato

O presidente comandou a abertura simbólica da comporta do reservatório Campos, terceiro 
a receber a água em Sertânia e que fará a ligação com o açude Barra, o principal da cidade

Na terceira visita ao pro-
jeto da Transposição do Rio 
São Francisco, o presiden-
te Michel Temer esteve em 
Monteiro, no cariri paraiba-
no.  Temer fez ainda uma pas-
sagem por Sertânia, no Sertão 
do Pajeú, após o vazamento 
que ocorreu na barragem do 
município. O governador de 
Pernambuco, Paulo Câmara, 
além de outras autoridades, 
como o ministro da Integra-
ção Nacional, Helder Barba-
lho, o deputado federal Gon-
zaga Patriota e o presidente 
da Compesa, Roberto Tavares 
também acompanharam a 
agenda no Estado. A comitiva 
foi recebida pelo prefeito da 
cidade, Ângelo Ferreira.

 Em Pernambuco, o presi-
dente da República fez a aber-
tura simbólica da comporta 
do reservatório Campos, ter-
ceiro a receber a água em Ser-
tânia e que fará a ligação com 
o açude Barra, o principal da 
cidade, responsável por cer-
ca de 30% do abastecimento.  
O prefeito Ângelo Ferreira 
destacou o desenvolvimento 

O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, que tem 
reivindicado a paternidade 
da Transposição, visita as 
obras do projeto no municí-
pio de Monteiro, na Paraíba, 
no dia 19, dez dias após a 
passagem de Temer. A agen-
da de Lula se dá na compa-
nhia da ex-presidente Dilma 
Roussef e de comitiva inte-
grada por governadores Rui 
Costa (Bahia), Flávio Dino 
(Maranhão), Camilo Santa-
na (Ceará), Wellington Dias 
(Piauí), além do governador 
da Paraíba Ricardo Couti-
nho. O grupo envolve ainda 
25 deputados federais e 10 
senadores, entre eles, Hum-
berto Costa, de Pernambuco 

trazido pelo projeto. “Vamos 
progredir e esse progresso 
não é apenas econômico. Es-
tamos falando do desenvolvi-
mento das pessoas. Elas vão 
ter uma qualidade de vida 
melhor. A partir de hoje, a 
vida das pessoas vai se trans-
formar. Esse é um momento 
histórico. Vamos ter água no 
açude Barra e ainda contamos 
com obras complementares 
que vão levar água encanada 
para a Zona Rural”, avalia.

 O vazamento, que ocorreu 
no dia 03 de março, foi con-
tido na madrugada do dia se-
guinte. O problema ocasionou 

atraso na chegada de água a 
Monteiro, que estava prevista 
para o dia 09 e só ocorreu no 
dia 11.  De acordo com o Mi-
nistério da Integração Nacio-
nal, o vazamento não repre-
sentou riscos estruturais ao 
reservatório, que tem capa-
cidade total para 2.612.000 
metros cúbicos, e as causas 
do problema ainda não foram 
identificadas. O açude fica 
entre as estações de bombe-
amento 5 e 6 do Eixo Leste, 
que capta água do reservató-
rio de Itaparica, no município 
de Floresta, no Sertão de Per-
nambuco. 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

SEmiárido

O prefeito de Sertânia, Ângelo Ferreira, recebeu o presidente Michel Temer

e a senadora Vanessa Gri-
zziotin (PCdoB-AM).  Havia 
expectativa de que 50 mil 
pessoas comparecessem ao 
ato na cidade paraibana, que 
tem apenas 33 mil habitantes 
e 2,5 mil leitos de hospeda-
gem. A obra, que deveria ser 
entregue em 2012, já tem or-
çamento estimado em R$ 9,6 
bilhões, mais que o dobro do 
projeto inicial, orçada em R$ 
4,7 bilhões.  A visita de Lula 
ocorre também no momento 
em que ele é citado na Lista 
de Janot, entre os novos pe-
didos de abertura de inqué-
rito da Operação Lava Jato. 
Programação em Monteiro 
incluiu carreata pelo centro 
de Monteiro. 

Lula e Dilma fizeram a reinauguração popular da Transposição
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Revolução teve uma participação 
feminina sertaneja determinante

Só frutos e produtos da 
caatinga para degustação

Dia Mundial da Água marcado 
por celebrações nos municípios

No mês de março, Per-
nambuco celebrou a passa-
gem da data magna do Esta-
do pela Revolução de 1817, 
também conhecida como 
Revolução Pernambucana. O 
contexto que levou à eclosão 
deste acontecimento envolvia 
justamente às ideias liberais 
francesas que se espalharam 
pelo mundo ocidental, pro-
vocando também revoluções 
nos Estados Unidos, Fran-
ça, Haiti e em outras áreas. 
Entre os personagens envol-
vidos na insurreição, uma 
mulher do Sertão do Araripe 
ganhou destaque por levar 
os ideais revolucionários até 
o Crato. Bárbara de Alencar, 
matriarca e líder política, foi 
a responsável por levar a Re-
volução até o Crato (CE), jun-
tamente com seus filhos.

 De acordo com George 
Cabral, Professor de História 
da UFPE e Presidente do Ins-
tituto Arqueológico, Históri-
co e Geográfico Pernambu-
cano (IAHGP), a Revolução 
Pernambucana aconteceu 
pela insatisfação das elites 
locais, que fomentaram os 
planos de derrubar a monar-
quia, libertar o país e fundar 
uma República. “Desde 1808 
a corte portuguesa estava no 
Rio de Janeiro, onde se abri-

Petrolina vai sediar, em 
abril, o primeiro evento 
gastronômico especializa-
do em frutos e produtos da 
caatinga: o festival ‘Umbu-
Pancs’. Pela programação, 
estão previstas degustações 
de pratos típicos do semi-
árido e dos vinhos do Vale 
do São Francisco. Também 
serão realizadas aulas sho-
ws, palestras, apresentações 
artísticas, seminário gastro-
nômico e um jantar magno 
no Restaurante Flor de Man-
dacaru.

A iniciativa tem apoio do 
Sebrae e do Senac e será rea-
lizada na Praça 21 de Setem-
bro no próximo dia 2, com 
uma feira que vai expor a 
cultura regional, artesanato 
e apresentações artísticas, a 
partir das 17h. Nos dias 03 
e 04, a partir das 14h, uma 
série de aulas shows serão 
oferecidas no auditório do 
Senac, com nomes reconhe-
cidos da gastronomia nor-
destina. Participarão chefs 
de cozinha e professores co-
nhecidos pela atuação e valo-
rização da culinária regional. 
As inscrições para o seminá-
rio gastronômico custam R$ 
50,00 e podem ser feitas no 
Sebrae e no Senac. Entre os 

Pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU), o 22 de 
março foi adotado para mar-
car o Dia Mundial da Água. 
Para comemorar a data e 
também para conscientizar 
a população sobre o uso ra-
cional do recurso, a Agência 
Pernambucana de Águas e 
Clima (Apac), realiza, de 20 
a 23 de março, uma série de 
eventos em todo o Estado. De 
acordo com o órgão, a água é 
um recurso limitado com uma 
demanda mundial crescen-
te. Por este motivo, é preciso 
reduzir e reutilizar as águas 
residuais.

  No Sertão pernambuca-
no, os Comitês de Bacia Hi-

gou após deixar Portugal, 
que foi invadido pelos fran-
ceses. Para manter a corte, os 
impostos cobrados em Per-
nambuco foram aumentando 
cada vez mais”, explica.

 Em relação à atuação de 
Bárbara, ele enaltece: “É o 
maior exemplo da participa-
ção feminina no movimento”. 
De acordo com o professor, 
eles acabaram ficando pre-
sos durante quatro anos após 
o final da revolução. Além 
dela, os principais persona-
gens da Revolução foram os 
Padres Roma, João Ribeiro, 
Miguelinho e Pedro Tenó-
rio, o militar Domingos Te-
otônio Jorge, José de Barros 
Lima (Leão Coroado) e Pe-
dro Pedroso, e o comerciante 
Domingos José Martins. O 
principal legado da Revolu-
ção, na opinião de Cabral, foi 
o exemplo de coragem para 
tomar a iniciativa na cons-
trução de um País melhor, 
mesmo que isso significasse 
colocar a vida em risco. “A 
defesa de um projeto de Es-
tado que estivesse a serviço 
do povo, e não que o extor-
quisse com altos impostos 
para manter os privilégios de 
alguns poucos. A defesa da 
igualdade de todos perante a 

Além dos personagens como os Padres Roma, João Ribeiro e Miguelinho, o movi-
mento também teve a participação de Bárbara de Alencar, do Sertão do Araripe

lei, da liberdade de imprensa 
e de religião”, defende o pro-
fessor. Outra herança da Re-
volução é a bandeira de Per-
nambuco, que foi oficializa-
da como símbolo do estado 
em 1917, quando a revolução 
completou 100 anos.  O his-
toriador conta ainda como 
foi o estopim da insurreição. 
“O Padre João Ribeiro se 
destaca como sendo o gran-
de ideólogo do movimento. 
Domingos José Martins fez 
a articulação política entre 
os grupos que desejavam re-
alizar a revolução em várias 
cidades do Brasil. José de 
Barros Lima (Leão Coroado) 
ao matar seu comandante, 
em 6 de março, deu início à 
Revolução”, conta Cabral. 
O professor George Cabral, 
acrescenta que o IAHGP está 
realizando cursos, palestra e 
exposição histórica ao longo 
de todo o ano (até março de 
2018) para divulgar a histó-
ria de 1817. “Os interessados 
em realizar eventos nas cida-
des do interior em parceria 
com o IAHGP podem entrar 
em contato conosco para 
planejar ações educativas”, 
informa. O e-mail para con-
tatar a instituição é o iahgp.
info@gmail.com.

convidados, Paulo Machado 
e Moacir Sobral, que, além 
de aulas shows, vão minis-
trar palestras sobre os te-
mas ‘Valorização da comida 
brasileira’ e ‘A cozinha nor-
destina revisitada’. O públi-
co também poderá conferir 
as apresentações dos chefs 
e professores Robson Trin-
dade, Clodomiro Tavares e 
João Barreto (Cumpade). 
O encerramento do even-
to ocorre no dia 5, com um 
Jantar Magno no Restauran-
te Flor de Mandacaru, onde 
serão servidas iguarias com 
produtos do bioma Caatin-
ga.  As chefs Jucilene Melo 
e Geórgia Romero são as 
coordenadoras da primei-
ra edição do UmbuPancs. 
Segundo Jucilene, o obje-
tivo do evento é promover 
a diversidade gastronômi-
ca originária do semiárido, 
a exemplo do umbu, queijo 
de cabra, peixes do Rio São 
Francisco e outras plantas 
não convencionais (Pancs) 
como a coroa de frade, man-
dacaru e a palma. “O festival 
ressalta a importância desses 
produtos, buscando integrar 
os diversos aspectos sociais, 
econômicos e ambientais”, 
avalia a chef.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

drográfica e Conselhos Gesto-
res de Açudes de todo o Esta-
do realizam atividades como 
visita ao Açude Jazigo, em 
Serra Talhada, no dia 21. No 
dia 22, em Triunfo, no Sertão 
do Pajeú, acontece o Abraço 
ao Açude de Triunfo e Semi-
nário sobre “Reuso da Água”. 
Em Afogados da Ingazeira, no 
dia 23, será realizada visita 
ao Açude Brotas e a palestra 
“Como garantir água por mais 
tempo”. Já em Ouricuri, uma 
visita ao Açude Engenhei-
ro Camacho, no dia 22, e um 
concurso de redação realizado 
na Escola Rural do município 
encerram a programação no 
Sertão pernambucano. 

Vitral do Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo de Pernambuco

Sertaneja Barbára de Alencar é íco-
ne sertaneja da Revolução
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 GADOS DO BRASIL
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SEmiárido

Melhor clima para operação
de um observatório astronômico

Do céu de Noronha para o da caatinga

O céu é próprio para a astro-
nomia, devido ao clima seco e à 
pequena poluição luminosa. E 
esse é um dos pontos fortes do 
Sertão, o que tem viabilizado a 
operação do Observatório Astro-
nômico do Sertão de Itaparica 
(OASI), localizado em uma serra 
afastada, em local escuro, sem a 
luz da cidade. “A existência des-
sa estrutura aqui em Pernam-
buco é motivo de orgulho para 
a nossa terra, além de ser uma 
missão muito importante”, ava-
lia o professor Antônio Miranda, 
do departamento de Física da 
Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE). De acor-
do com ele, o “sertão é a região 
ideal para a pesquisa”. E, em 
razão disso, um trabalho cientí-

Em Itacuruba, vem sendo desenvolvido um trabalho científico que insere o Brasil nos programas 
internacionais de busca e seguimento de asteróides e cometas em risco de colisão com a Terra

fico que insere o Brasil nos pro-
gramas internacionais de busca 
e seguimento de asteroides e 
cometas em risco de colisão com 
a Terra, vem sendo desenvolvido 
em Itacuruba, a 466 km da Ca-
pital pernambucana. No OASI, 
o projeto, dedicado à pesquisa 
de pequenos corpos do Sistema 
Solar, é intitulado IMPACTON 
OASI. Além de pesquisas cien-
tíficas, a instituição promove 
também ações para fornecer 
conhecimento à população de 
forma gratuita. No dia 31 de 
maio, será realizada a Semana 
de Popularização da Ciência do 
Semiárido Brasileiro (SPCSB), 
evento aberto à comunidade.  
O OASI é vinculado ao Obser-
vatório Nacional (ON), insti-
tuição de pesquisa do Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, com sede no Rio de 

Janeiro. De acordo com a Dra. 
Teresinha de Jesus Alvarenga 
Rodrigues, uma das respon-
sáveis pela pesquisa, o sertão 
apresenta o melhor clima no 
Brasil para a operação de um 
observatório astronômico. “A 
escolha de Itacuruba deveu-se, 
além do clima, às condições 
logísticas no local e ao acordo 
de parceria com a Prefeitura e 
outras instituições. O telescópio 
é o segundo maior instalado no 
Brasil, com espelho principal de 
um metro de diâmetro”, explica 
a pesquisadora. A infraestrutura 
de pesquisa é do Governo Fede-
ral em parceria com o Governo 
de Pernambuco. Além das ativi-
dades científicas, o OASI promo-
ve atividades de divulgação cien-
tífica na região e recebe visitantes 
de escolas e universidades, além 
da população local. 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Plano odontológico gratuito para o 
advogado pernambucano

Dentre uma série de benefícios oferecidos pela CAAPE, os 
advogados pernambucanos adimplentes com a OAB-PE têm 
direito ao plano odontológico da Ortoclin, sem precisar pagar 
nada. Já o dependente do advogado titular paga apenas R$ 
25,00 por mês. Acordo neste sentido foi firmado com a diretoria 
da Ortoclin no início da atual gestão da CAAPE, em janeiro de 
2016. Desde então, a CAAPE vem expandindo o serviço para o 
interior do Estado.

Em Araripina, por exemplo, o atendimento é feito pelo odon-
tólogo Mauro César Magalhães de Carvalho, em seu consultório, 
que fica na Rua Vereador José Barreto de Alencar, 67, Centro. A 
unidade disponibiliza os procedimentos de cirurgia buco-maxi-
lo-facial, dentística, endodontia, odontopediatria e periodontia. 
O telefone do consultório é (87) 3873.4050.

Para aderir ao plano, basta acessar o site http://portal.pla-
noortoclin.com.br. Depois clicar em “quero um plano”, na se-
quência em “convênio CAAPE” e fazer a adesão, preenchendo o 
formulário e anexando a cópia da carteira da OAB. Concluído 
este processo, a Ortoclin envia por e-mail uma pré-adesão e, pos-
teriormente, a adesão. Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone de número (81) 3366.6800.

“Uma das nossas prioridades será expandir ainda mais a rede 
no interior do Estado”, enfatizou o presidente da CAAPE, Bruno 
Baptista. “Para tanto, contamos com a valorosa colaboração dos 
presidentes das Subseccionais OAB em todo Estado, bem como 
de nossos representantes, no sentido de identificar profissionais 
qualificados para integração ao plano”, frisou. “Em Araripina, ti-
vemos todo o apoio da presidente Gabriela Reis Feitosa Batista e 
sua diretoria”, complementou Bruno Baptista.

O Plano Ortoclin chega aos 20 anos de atuação, sempre 
apresentando os mais altos índices de satisfação, na avalia-
ção da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Como 
consequência, conquistou a liderança do mercado de planos 
odontológicos em Pernambuco e agora passa a atuar em ou-
tros Estados, expandindo sua rede credenciada para as prin-
cipais cidades do Brasil.

A presidente da OAB de Araripina, Gabriela Reis, e o presidente da 
CAAPE, Bruno Baptista 

Além de atrair cientistas e 
pesquisadores, o OASI também 
recebe estudantes interessados 
em conhecer e aprender sobre 
o observatório e suas atividades. 
A visita mais recente foi reali-
zada pelos alunos do Grupo de 
Astronomia de Fernando de No-
ronha, chamado "Noronha nas 
Estrelas", criado em 2008 pela 
professora Mailde Costa e pelos 
alunos Antônio Carlos, Lucas 
Tércio, Felipe Menezes, Ander-
son Ricardo e Rodrigo Lino, no 
antigo laboratório de Informáti-
ca da escola.

Após sair do Litoral para ver 
os astros no Sertão, a professora 
Mailde Costa relata a experiên-
cia. "Foi excelente. Conhece-
mos um observatório de porte, 
recebemos as explicações com 
as astrofísicas do Observatório 
Nacional, conhecemos o Proje-
to que visa a identificar corpos 
potencialmente perigosos pro 
planeta, integrando a pesquisa 
brasileira às pesquisas interna-
cionais. Também foi uma opor-
tunidade de vermos o Sertão e 
a realidade da Caatinga. O Rio 
São Francisco e canais da Trans-

posição", enumera Atualmente, 
o grupo é composto por 23 pes-
soas, entre alunos e professores. 
Entre os estudantes, estão dois 
vice-campeões Nacionais de 
Lançamento de Foguetes de gar-
rafas pet, Antony Jota de Morais 
Mendes e Matheus Macedo de 
Souza, medalhistas da Olimpí-
ada Brasileira de Astronomia e 
Foguetes. O Grupo Noronha nas 
Estrelas trabalha projetos para 
divulgar a Astronomia, como a 
Semana da Astronomia na Es-
cola da Ilha e Oficinas e Projeto 
de Lançamento de Foguetes. 

Observatório Nacional
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Passando por Cabrobó

Só na cidade, agência de turismo 
vende 400 pacotes ao ano

"Terra do Arroz e da Cebola" é também 
ponto do Eixo Norte da Transposição

O município de Cabrobó, distante 531 km da Capital pernambucana, está localizado no Sertão do 
São Francisco e inserido na Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina/
PE e Juazeiro/BA. Com uma área de 1.658,075 km², o município possui 33.557 habitantes, sendo 
considerado o 58º mais populoso do Estado. A sua principal fonte de renda é a agricultura e o forte 
de sua produção tem sido o arroz e a cebola.

Cabrobó faz divisa com o município de Terra Nova ao norte, com o Estado da Bahia ao sul, com 
Salgueiro e Belém do São Francisco ao leste e com Orocó e Parnamirim ao Oeste. A cidade também 
é o ponto inicial do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco. Apesar de ser conhecida como 
"Terra do Arroz e da Cebola", a região promete ganhar mais atrativos com o projeto da Rota da 
Manga, que envolve iniciativa pública e privada para fomentar o turismo em municípios marcados 
pela fruticultura irrigada. A cidade pertencia à antiga Boa Vista (atualmente Santa Maria da Boa 
Vista) e, segundo registros históricos, na região, viviam índios das tribos Pankararus e Truká. E o 
nome "Cabrobó" vem justamente da origem indígena e significa "árvore ou mato de urubus". Hoje, 
o município se divide, administrativamente, pelo distrito sede e pelos povoados da Aldeia N. S. da 
Assunção, Ilha de Assunção, Mãe Rosa e Murici. Através da Lei Estadual nº 597, de 07 de maio de 
1903, Cabrobó foi elevada à categoria de cidade.

Empresa com forte presença 
no município, a DVE turismo, 
fundada há sete anos, aposta 
em parcerias para fortalecer e 
aprimorar os serviços prestados. 
Criada em Belém do São Fran-
cisco, onde funciona a sede, a 
agência emprega 30 funcioná-
rios e tem abrangência em três 
Estados além de Pernambuco: 
Bahia, Ceará e Alagoas. Ainda 
no segundo semestre deste ano, 
a empresa abrirá filiais em Sal-
gueiro, Cabrobó e Euclides da 
Cunha.

O público de excursões rodo-
viárias para viagens de formatu-
ra é o maior. E a DVE já alcan-
çou a marca de três mil alunos 
transportados para destinos na-

cionais e internacionais somente 
em 2016. Apenas em Cabrobó, a 
média de vendas de pacotes em 
geral é de 400 por ano.  De acor-
do com o diretor, Diego Fonseca, 
o mercado do município é bas-
tante aquecido. “Cabrobó tem 
uma importância muito grande 
para nossa empresa, pois temos 
um grande número de clientes 
em relação a outras cidades que 
atuamos. Atraímos muitos clien-
tes porque atuamos em todo o 
território nacional e comercia-
lizamos produtos para mais de 
140 países”, destaca.

O jovem empreendedor 
conta que a empresa surgiu 
com excursões acadêmicas 
para congressos universitários. 
Antes disso, Diego Fonseca, 
de 31 anos, que é formado em 

Direito, passou por outras ex-
periências profissionais. “Co-
mecei minha vida profissional 
vendendo picolé e ajudando 
meus pais na agricultura, no 
plantio de cebola. Depois traba-
lhei como atendente em lojas e 
entregador de compras. Hoje, 
empregamos mais de 30 pes-
soas e temos uma abrangência 
em quatro Estados”, revela. A 
empresa é filiada à Associação 
Brasileira de Agências de Via-
gens (ABAV), à Embratur e à 
Sindtur-PE, conferindo maior 
segurança aos consumidores. 
De 2012 a 2017, recebeu o título 
de melhor empresa de turismo 
da região. Além disso, Diego 
Fonseca é premiado por três 
anos consecutivos como jovem 
empresário. Apesar da crise, o 

empresário revela que com jogo 
de cintura, é possível manter o 
negócio e revela uma parceria 
que promete movimentar ain-
da mais a região.  “A crise existe 
sim, porém uma boa adminis-
tração faz com que ela não atin-
ja diretamente a nossa empresa. 
Também buscamos parcerias 
para alavancar nossos negócios 

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

e beneficiar a região. Somos 
parceiros da Agrodan, maior ex-
portadora de manga do Brasil, 
na rota turística chamada Rota 
da Manga que vai impulsionar o 
turismo. Com isso pretendemos 
ajudar a população com injeção 
de renda, através dos turistas 
quem virão à nossa terra”, ga-
rante Diego.    

Cabrobó possui 33.557 habitantes e é considerado o 58º mais populoso do Estado

O empresário Diego Fonseca, ladeado por sua equipe

Ed Ramos

Divulgação
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Na Feira do Peixe Vivo, clientes 
escolhem animais no tanque

Cooperativa começa a 
processar polpa de frutas

A Associação dos Pisci-
cultores de Cabrobó (APIC) 
é responsável pela pesca de 
10 toneladas de peixes por 
mês. A entidade, criada em 
2012 para unir forças e orga-
nizar o seguimento, também 
proporciona o incremento 
da renda familiar de 21 pro-
dutores associados. No dia 
12 de abril, a APIC realiza a 
8ª Feira do Peixe Vivo, com 
a expectativa de receber um 
público de oito mil pessoas, 
entre compradores e visitan-
tes, e vender cerca de 15 to-
neladas de peixe. A entrada 
é livre e gratuita.

De acordo com o presi-
dente da APIC, Eronildes 
Araújo, o evento deste ano 
será realizado em plena Se-
mana Santa, no pátio da Fei-
ra Livre da cidade. "A edição 
deste ano está bem organi-
zada. Entre as espécies ex-
postas: Tilápia, Tambaqui, 
Carpa, Curimbatá, Surubim, 
Pirarucu e Panga. Os valo-

res variam entre R$ 12 e R$ 
20, a depender da espécie", 
informa o representante 
dos piscicultores. Além de 
movimentar a economia da 
região, a feira tem objetivo 
de ofertar peixes frescos a 
preços acessíveis.  Na feira, 
os peixes são mantidos em 

tanques de água e os clien-
tes escolhem o animal vivo. 
Após a escolha, ele é pesado, 
abatido e descamado.

Segundo Eronildes, tam-
bém conhecido como "Du 
peixe", o seguimento está 
bem aquecido. "O consumo 
do peixe aumenta a cada 
ano por ser uma proteína 
saudável e barata. Com esse 
aumento da procura, bus-
camos também investir em 
novas tecnologias para am-
pliar a produção", afirma. 
Além disso, o presidente 
destaca também o apoio que 
a APIC recebe da prefeitura 
do município, através da se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Econômico. A tradicional 
feira representa uma boa 
oportunidade para a ceia da 
Semana Santa e já faz parte 
do calendário de atividades 
econômicas do município. O 
evento será realizada no dia 
12 de abril, das 07h às 15h, 
no Pátio da Feira Livre de 
Cabrobó.

Originalmente, a Coope-
rativa Agricultora de Cabro-
bó, a Coapecal, foi criada 
para fomentar a produção 
do algodão no município, 
em 1939. Ao longo dos anos, 
diversas mudanças no obje-
to da cooperativa foram rea-
lizadas, para acompanhar a 
necessidade de cada época. 
Hoje, a entidade se prepara 
para operar com a unidade 
de processamento de polpa 
de frutas, contribuindo ain-
da mais com a economia da 
região. A expectativa é que 
a fábrica processe 600 kg de 
fruta por dia, além do fatu-
ramento de cerca de R$ 1,58 
milhões anualmente. 

De acordo com o presi-
dente da Coapecal, Ed Ra-
mos, essa novidade contará 

com a participação de 29 
cooperados, que já recebe-
ram capacitações com cur-
sos abordando os principais 
temas do setor. "O funciona-
mento está previsto para o 
final deste semestre e, entre 
os produtos, serão beneficia-
das as frutas goiaba, acerola, 
manga e umbu", declara Ra-
mos. Além disso, o dirigen-
te informa que, em breve, 
a diversidade de produção 
aumentará, contando com a 
inclusão do beneficiamento 
da castanha de caju. Para 
desenvolver o seu trabalho, 
a entidade possui convênio 
com a Secretaria Estadual de 
Ciência e Tecnologia e com a 
Agência de Defesa e Fiscali-
zação Agropecuária de Per-
nambuco, a Adagro. 

Na feira, peixes são mantidos em tanques para cliente escolher

Cerca de 15 toneladas de peixe serão comercializadas na Feira A expectativa é que Coapecal processe 600 kg de frutas por dia
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Especial dia daMulher

Pedalada em Petrolina em 
homenagem ao dia delas

Sede da Coordenadoria da Mulher é inaugurada em Arcoverde

Eventos em Custódia e 
Sertânia promovem cuidados

Outras ações também marcaram a data em municípios sertanejos, 
com palestras, ofertas de exames de saúde, e outros serviços

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Dia Internacional da 
Mulher, uma data para 
lembrar a luta por direi-
tos, por respeito, por saú-
de, segurança, cuidado, e, 
acima de tudo, pela igual-
dade social. No Sertão per-
nambucano, ações foram 
realizadas para registrar 
a passagem do dia 08 de 
março, tanto por empresas 
privadas como públicas. 
Além disso, em Petrolina, 
um grupo de pedalada fe-
minino promove evento 
especial para conscientizar 
as mulheres sobre a impor-
tância da sua participação 
social, no dia 19.

 Com o mote do empode-
ramento feminino, o grupo 
de Pedal Rosa do Vale (PRV) 
realiza uma comemoração 
dupla: o Dia da Mulher e o 
aniversário de dois anos do 
grupo. De acordo com Pa-
trícia Souza, coordenadora 

do grupo, é necessário que 
as mulheres estejam cien-
tes sobre a luta pelos seus 
direitos, como a total igual-
dade entre os gêneros atra-
vés da participação social. 
“No nosso caso, destacamos 
a necessidade de respeito 

por parte dos motoristas em 
nossos passeios de bike, seja 
em um treinamento ou em 
uma simples pedalada pela 
cidade”, afirma. A pedalada 
ocorreu no dia 19 e foi mis-
ta, com trilha e pista, com 
trajeto de cerca de 30 km.

Em Custódia, no Sertão 
do Moxotó, a empresa Tam-
baú Alimentos comemorou a 
data com suas colaboradoras, 
oferecendo cuidados à saúde, 
como exames preventivos, 
além de palestras sobre os 
cuidados para evitar doen-
ças. A empresa também rea-
lizou uma exposição durante 
toda a semana, destacando 
grandes nomes femininos 
que influenciaram a história 
das mulheres. Com ativida-
des gratuitas, a Prefeitura de 
Sertânia, também no Sertão 
do Moxotó, promoveu um 
dia repleto de opções que 

agradaram também o públi-
co da boa idade. O evento 
aconteceu na Praça de Even-
tos Olavo Siqueira e contou 
com atividades físicas, café 
da manhã, palestras sobre o 
universo da mulher incluin-
do mercado de trabalho e di-
reitos da classe. A ação teve 
também serviços de beleza, 
com cabelereiro, manicure e 
maquiagem para as mulheres 
participantes. Na secretaria 
de Saúde do município, exa-
mes, como o de prevenção do 
câncer de colo de útero e o 
autoexame da mama também 
foram disponibilizados.

O município de Arcoverde 
também preparou uma série de 
atividades para as mulheres, en-
tre elas, a inauguração da Sede da 
Coordenadoria Municipal da Mu-
lher, que funcionará na Rua Pru-
dente de Morais, 234. “Enquanto 
mulher eu me sinto empoderada 
de podermos ofertar, às arcover-
denses, políticas públicas voltadas 
para o enfrentamento da violência 
contra as mulheres. Ainda esta-
mos engatinhando no processo, 
mas a inauguração da sede passa 
a ser um divisor de águas”, des-
tacou a prefeita Madalena Britto. 
A programação contou também 
com palestras, rodas de diálogo 
abordando, entre outros assuntos, 
o protagonismo das mulheres ru-
rais dentro das Políticas Públicas. 
Também foi momento de conferir 
apresentações de poesias e a 2ª 
Mostra das Artesãs Empreende-
doras. A Coordenadoria e o Escri-

tório da Defesa da Mulher, núcleo 
da UPE, promoverá um momen-
to de reflexão através de um 
debate sobre a importância da 
mulher na sociedade. Na Escola 
Estadual Antônio Japiassu fo-
ram realizadas rodas de debates 
com os alunos com o tema “Des-
construindo o Machismo dentro 

da Escola”. A apresentação do 
time feminino do Flamengo de 
Arcoverde, no Estádio Áureo 
Bradley também serviu para o 
lançamento da Campanha Car-
tão Vermelho para a Violência 
Doméstica, que tem como slo-
gan “A Regra é Clara: Violência 
Contra a Mulher é Jogo Sujo”.

O grupo de pedal Rosa do Vale garante energia para pedalar cerca de 30km

No Dia da Mulher, Arcoverde inaugurou Coordenadoria especializada

Saúde foi o foco do Dia da Mulher na Tambaú Alimentos

Moradoras de Arcoverde também receberam homenagem na Secretaria de Saúde

Divulgação

 Prefeitura de Arcoverde
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Os formandos em Farmácia 2016.2 pela Universidade Federal do Vale do São Francisco: Eric de Sou-
za Soares Vieira, Ferdinando Franklin Almeida Alipio, Charles Rosendo de Oliveira Muniz, Gabriela 
Olinda de Paiva, Anderson de Lavor, Leonardo Felipe Gonçalves Barbosa, Cid José Barbosa Almeida 
Sobrinho, Luana Alves Araújo, Silnava Helena de Carvalho Nogueira, Joyce Karoline Moreira Car-
doso, Valesca Resende de Oliveira e Ayla Ribeiro Santos, ladeando a cerimonialista Samara Vidal na 
solenidade de confraternização da turma no auditório do Complexo Multieventos em Juazeiro/BA.

A blogger Carla Rocha no lançamento do seu canal 'Alguém Me Chama' no Youtube ladeada pelo 
diretor do programa Beto Binga, a empresária Jannyklei Santos e gerente da lojas Rio Sol Adriana 
Arruda em Petrolina/PE.

Parabenizar o jornalista e marqueteiro Fernando Veloso que as-
sumirá a diretoria-geral da organização social Roquette Pinto, 
responsável pela TV Escola, do Governo Federal.

O prefeito de Ouricuri Ricardo Ramos e assessor de gabinete, Arão 
Silva, ladeando o Ministro da Educação Mendonça Filho, em re-
cente encontro em Brasília/DF.Assessora de planeja-

mento, Lorene Ribeiro, 
secretária de Educação 
e Juventude Lucinete 
Alves, o comandante do 
CPRN Coronel Alfredo 
Nascimento, o Major 
Mauro, a Capitã Ivana 
unidos pelo Programa 
Educacional de Resis-
tência às Drogas e a Vio-
lência e a Ronda Escolar 
em Juazeiro/BA.

***

***

O prefeito de Petrolina/PE Miguel Coelho anunciou que o 
São João serão 30 dias de festa, e de 16 de maio a 24 de junho, 
a festa será no Pátio de Eventos Ana das Carrancas.

Se apresentam dia 1º de abril, no Iate Clube em Petrolina/
PE, na ocasião será comemorado o 1º ano da nossa revista ele-
trônica no rádio.

São João do Vale 2017

Alceu Valença e Flávio Leandro
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Por  Bel Wanderley
Gastróloga

Novos Sabores

Intercâmbio e empreendedorismo social

Enem passa a ocorrer em dois 
domingos consecutivos

A vivência em um mun-
do globalizado possibilita uma 
série de experiências à socie-
dade. O compartilhamento de 
informações e conhecimento 
facilita o desenvolvimento de 
projetos que beneficiam um 
grande número da população. 
Esse é o caso da Enactus, uma 
organização internacional sem 
fins lucrativos, que fomenta 
o empreendedorismo social 
dentro das universidades. Em 
Pernambuco, seu trabalho é de-
senvolvido, há quatro anos, na 
Universidade Federal do Vale 
do São Francisco (UNIVASF). 
A primeira equipe da Enactus 
UNIVASF surgiu em 2014, no 

Neste ano, o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
será realizado em dois domin-
gos consecutivos, nos dias 05 e 
12 de novembro e não em um 
único fim de semana, como em 
anos anteriores. O Ministério 
da Educação (MEC) anunciou a 
mudança informando também 
que as inscrições serão realiza-
das entre 08 e 09 de maio. O 
resultado do exame será divul-
gado em 19 de janeiro de 2018.

De acordo com o Ministé-
rio, a medida vai beneficiar os 
sabatistas, integrantes de reli-
giões que guardam o sábado, 
reservando o dia para descanso 
e oração. De acordo com o Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep), em 
2016, foram 66 mil estudantes 
que realizaram a prova em es-
quema diferenciado. Até o ano 
passado, eles tinham que ficar 
isolados em uma sala das 13h 
(horário de início da prova) até 
o sol se pôr e faziam as provas 
de sábado à noite.

Segundo o ministro Men-
donça Filho, a alteração vai ga-
rantir mais tranquilidade aos 
estudantes. “Eles terão mais 
espaço entre uma prova e ou-

município de Petrolina. Segun-
do Aluísio Sampaio, presiden-
te local da instituição, além do 
foco no desenvolvimento das 
comunidades, as iniciativas da 
Enactus proporcionam, aos uni-
versitários participantes, que 
são todos voluntários, desenvol-
vimento de carreira e liderança, 
além de contatos com as em-
presas em busca de potenciais 
talentos. “Sem dúvida alguma, 
muitos estudantes, que estão 
hoje conosco, serão, no futuro, 
líderes, executivos, empresários 
ou políticos conscientes e inova-
dores em nossa região”, afirma. 
De acordo Aluísio, também está 
prevista a elaboração e realiza-

Alterações foram divulgadas pelo Ministério da Educação. Provas serão aplicadas 
nos dias 05 e 12 de novembro, a fim de beneficiar estudantes de religiões sabatistas

tra e, ao mesmo tempo, resolve 
uma questão histórica dos sa-
batistas, que tinham a condição 
muito desumana de ficarem 
confinados aguardando o pôr 
do sol para iniciar a aplicação 
da prova. Além de aspectos 
relativos à segurança. A gente 
amplia a segurança da aplicação 
das duas provas tendo em vista 
esse espaço de dois domingos", 
disse o ministro da Educação, 
Mendonça Filho.

Pela programação do Enem, 
no primeiro domingo, as provas 
aplicadas serão de Ciências Hu-
manas, linguagens e redação. 
No segundo, as avaliações serão 
de Matemática e Ciências da 
Natureza. Até o ano passado, o 
exame era realizado em um sá-

bado e um domingo, no mesmo 
fim de semana, e a prova de re-
dação era aplicada no segundo 
dia de exame. Com a mudança, 
no primeiro domingo os estu-
dantes terão cinco horas e meia 
de prova e, no segundo, quatro 
horas e meia.

O edital da prova com o va-
lor da taxa de inscrição 2017 
tem previsão de ser divulgado 
em 10 de abril. São isentos do 
pagamento da taxa os estudan-
tes concluintes do ensino médio 
em escolas públicas e os parti-
cipantes de baixa renda. Os es-
tudantes isentos que não com-
parecerem e não justificarem a 
ausência perderão o benefício 
em 2018, caso queiram fazer a 
prova novamente.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Educação

ção de projeto empreendedor na 
Associação Comunitária e Agro-
pastoril de Curral Novo e Jacaré, 
localizada no Distrito de Massa-
roca, em Juazeiro - BA. “Este é o 
lar de um povo que possui uma 
pequena agroindústria, compos-
ta, em sua maioria, por mulhe-
res que trabalham com o benefi-
ciamento de umbu, maracujá da 
caatinga e tamarindo, produzin-
do doces, geleias e licores dessas 
frutas”, comenta. Segundo Aluí-
sio, há uma possibilidade gran-
de de expansão do portfólio e de 
negócios e a Enactus UNIVASF 
vai colaborar na melhoria da 
gestão e organização da agroin-
dústria que possuem.

O delicioso amanteigado escocês

Em minha primeira viagem para a Escócia tive o prazer 
de experimentar esta maravilha. É um biscoito amanteigado 
de sabor e textura únicos feito apenas com manteiga, açúcar 
e farinha de trigo. Ele foi criado na Escócia em meados de 
1700 e era um biscoito bem caro, considerado um artigo de 
luxo para ocasiões especiais como o natal, Hogmanay (vés-
pera de ano novo na Escócia) e casamentos. Engraçado que 
em uma ilha da Escócia chamanda Shetland era tradicional 
quebrar um bolo decorado com shortbread na cabeça da noi-
va ao entrar em sua casa nova.

O biscoito é tradicionalmente encontrado em formato de 
círculos, pedaços triangulares de um círculo grande ou re-
tângulos que são chamados “fingers”, sempre com furinhos 
característicos. Ele cai muito bem com café e pode ser uti-
lizado para fazer tortas e sobremesas. Tem uma forma bas-
tante conhecida que se chama Caramel Shortbread (também 
chamado de shortbread dos milionários) onde é feito um 
quadrado com uma camada de biscoito, seguida por uma de 
caramelo cremoso e uma de chocolate ao leite por cima. Uma 
ótima pedida para se servir como um doce diferente em fes-
tas de aniversários, casamentos, etc.

A receita é super simples o sabor é sensacional. É só mis-
turar 3 xícaras de farinha de trigo com 1 de açúcar e depois 
acrescentar 2 de manteiga. Parece o biscoitinho 1, 2, 3 da 
infância. O que faz a diferença é utilizar uma manteiga e fa-
rinha de boa qualidade (sem fermento). Depois de misturar 
é só abrir a massa, cortar os biscoitos (e não esqueça de fazer 
os furinhos tradicionais!) e assar. O forno para assar faz toda 
a diferença, eles precisam ser assados em forno bem baixo 
(160 graus) e não podem ficar escuros. Eles devem ficar cla-
ros e ai terão a textura crocante e que derrete em sua boca, 
vale a pena tentar!

Espero que tenham gostado e até a próxima!

Em 2016 foram 66 mil estudantes que realizaram a prova em esquema diferenciado

Reprodução
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Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

Nova chance para municípios entrarem 
no Mapa do Turismo Brasileiro

A Secretaria de Turismo, 
Esportes e Lazer de Per-
nambuco anunciou que os 
municípios pernambucanos 
com vocação para o turismo 
vão ganhar uma nova chan-
ce para entrar no Mapa do 
Turismo Brasileiro. Segundo 
portaria da MTUR 268 de 
28/12/16, a partir de ago-
ra, a atualização do Mapa 
será bienal: ocorrerá uma 
vez no exercício de manda-
tos de prefeitos e também 
de governadores. A próxima 
reabertura será em junho 
deste ano. Atualmente, 57 
municípios de Pernambuco 
integram o Mapa do Turismo 
Brasileiro, distribuídos em 
14 regiões, cinco delas, loca-
lizadas no Sertão do Estado. 
“A participação no Programa 
de Regionalização do Turis-
mo oferece oportunidade 
para os municípios elevarem 
suas potencialidades turísti-
cas ao nível do turismo na-
cional. A inserção garante 
também recursos para que a 
atividade turística movimen-
te a economia das regiões e, 
consequentemente, aqueça 
todo o Estado. Vale lembrar 

Mudança no Programa de Regionalização do Turismo dos municípios realiza atualização du-
rante o primeiro ano de exercício de cada mandato, tanto de prefeito como de governador

turiSmo

que a verba do Ministério 
do Turismo só será repassa-
da para quem fizer parte do 
Mapa do Turismo e para isso 
será necessária essa inscri-
ção para que os municípios 
sejam aprovados”, explica o 
secretário de Turismo, Es-
portes e Lazer de Pernambu-
co, Felipe Carreras.

 O último recadastramen-
to foi realizado em 2015 e 
todos os municípios tiveram 
a oportunidade de se inscre-
ver para participar do mapa. 
Dos inscritos, o Ministério 
do Turismo considerou 57 
cidades, que estão dividi-
das em 14 regiões. Da nova 
configuração, surgiram duas 
novas regiões: Encantos do 
Agreste Teares e Bordados. 
Atualmente, as regiões do 
semiárido que se encontram 
no Mapa do Turismo são: 
Águas e Vinhos do Vale do 
São Francisco (Orocó, La-
goa Grande, Petrolina, Santa 
Maria da Boa Vista); Can-
gaço e Lampião (Santa Cruz 
da Baixa Verde, São José do 
Belmonte, Serra Talhada e 
Triunfo); Encostas da Cha-
pada do Araripe (Araripina, 
Bodocó e Exú); Fé e Arte 
(Belo Jardim, Arcoverde, 
Bom Conselho, Sanharó, Ga-

ranhuns, Ibimirim, Pesquei-
ra, Poção e Saloá);  Ilhas e 
Lagos do São Francisco (Be-
lém do São Francisco e Pe-
trolândia).

Para obter as informa-
ções sobre as novidades, 
os secretários de turismo e 
gestores municipais poderão 
participar do Encontro Mu-
nicipal do Turismo no dia 23 
de março, no Centro de Con-
venções (Teatro Brum), a 
partir das 8h. O evento abor-
dará o funcionamento da es-
trutura funcional da Seturel, 
do Prodetur, da Empetur, 
da Política de Fomento ao 
Turismo, além de passar de-
talhes sobre a Promoção do 
destino Pernambuco, da Co-
municação aplicada ao Tu-
rismo e da Gestão Municipal 
ao Turismo. “Um diferencial 
desse encontro será a Banca-
da de Informações, onde os 
prefeitos e secretários terão 
a oportunidade de uma con-
versa pessoal com nossos 
atendentes para tirar dúvi-
das e pegar informações”, 
explica Carreras. Os gesto-
res interessados em partici-
par do evento devem se ins-
crever informando nomes e 
cargos através do endereço 
conselho@setur.pe.gov.br.

Ana Luiza Melo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Palmares - Terra dos Poetas

Como uma boa filha dessa terra, não poderia deixar de apre-
sentar todas as belezas históricas e naturais de Palmares. Uma 
região de ilustre filhos e grandes fatos históricos. A região além 
de ser considerada a "Terra dos Poetas", por ser a terra natal de 
ilustres e renomados poetas, romancistas, teatrólogos, jornalis-
tas e entre outro; é também conhecida como "A Capital da Mata 
Sul", devido a sua localização estratégica e privilegiada que liga 
BRs e Rodovias importantes do estado, facilitando ligações entre 
cidades importantes e entre o estado de Pernambuco com Ala-
goas. Além disso recebe moradores de 40 localidades circunvizi-
nhas e de 20 localidades do vizinho Estado de Alagoas, que vão 
a cidade para fazerem compras, pagamentos, consultas médicas 
ou frequentar alguma instituição de ensino. O nome da cidade 
se deu devido ao Quilombo dos Palmares, que se instalou no en-
torno da região e resistiu durante muito tempo sob o comando 
de Zumbi.

Palmares tem muita história para contar. Além de grandes 
intelectuais como Hermilo Borba Filho, o município conta com 
locais tradicionais de visitação pública, que são bases históricas 
na fundação da cidade, a exemplo do casarão do Engenho Ver-
de (1841) onde nasceu o romancista e teatrólogo Hermilo Borba 
Filho; o antigo Cemitério Paroquial (1861) com a capela do Bom 
Jesus dos Martírios; a Estação Ferroviária (1862); a casa-grande 
do Engenho Paúl (1863); a Catedral de Nossa Senhora da Con-
ceição (1873) padroeira local; o Clube Literário dos Palmares 
(1881), hoje Biblioteca Pública Municipal; a ponte de ferro sobre 
o rio Pirangy (1882), construída pelos engenheiros ingleses da 
Great Western; a Loja Maçônica Fraternidade Palmarense Nº 01 
(1932) que foi a primeiro fundada no Estado de Pernambuco e o 
Theatro Apollo, o primeiro teatro que começou a funcionar no 
interior e o terceiro mais antigo do Estado. Além de toda parte 
histórica Palmares possui diversos atrativos naturais e aquele 
bucólico ar rural. O município é cercado por muitos rios, sendo 
ideal para os amantes da pescar ou mesmo aqueles que dese-
jam apenas relaxar e tomar banhos de cachoeiras, bicas e cor-
redeiras. A diversas opções como as cachoeiras do Caritó, Véu 
de Noiva, do Mágico e do Engenho Serra Azul velho, localiza-
das entre densos bambuzais e bananeiras mas com estradas em 
boas condições para acesso. A Véu de Noiva possui três quedas 
d'água, sendo a mais alta com 5 metros. A Corredeira do Orató-
rio é formada pelas águas do rio Una. Para a turma mais radical 
podemos encontrar locais para a pratica de rapel, cannyoung 
ou caminhadas ecológicas, ainda existem locais em reservas de 
mata atlântica ideais até para acampar. 

Na área da gastronomia, Palmares possui inúmeros estabe-
lecimentos com excelentes pratos típicos da culinária local des-
tacando-se a carne de sol, picanha e churrasco na brasa, além da 
peixada e do galeto assado. 

E com esse pequeno trecho do Hino do município “ Palmares 
é Canção da Natureza - Exortou, certa vez, Silva Jardim. - É terra 
de cultura e de grandeza, no mundo não havendo igual assim! “ 
Convido todos a conferir de pertinho as belezas dessa região que 
está no meu sangue e no meu coração.
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Municípios  com potenciais turísticos poderão se inscrever no programa para pleitear investimentos do Ministério do Turismo
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