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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

José Arthur Paes Vieira

Fundamentado no 
conceito de que “con-

juntura é o encontro 
dos acontecimentos”,  

concluimos que conjuntura 
econômica não é um fenôme-
no isolado. Ela é conseqüência 
de decisões, ações e influências 
variadas, não apenas decor-
rentes de fenômenos natu-
rais, mas, principalmente, por 
ações de interesses particula-
res econômicos ou políticos, 
nem sempre isentos de ga-
nância, especulação, corrup-
ção e do poder dominante ou 
influente. Depois de um longo 
período  de fartura e até des-
perdícios, o Brasil se defronta 
com uma  nova realidade, con-
juntural adversa, impondo  à 
população novo aprendizado  
e  mudanças de paradigmas.  
Para entender e saber como 
enfrentar essa atual  adversi-
dade econômica, o Jornal do 
Sertão ouviu opinião de auto-
ridades no assunto e preparou 
uma matéria jornalística, cujo 
título traduz o conteúdo: “O 
Desafio de não entrar em cri-
se”.  Em Pernambuco a Ambev 
investe em ampliação da fábri-
ca e será a primeira da região 
a produzir a nova linha long 
neck  das cervejas Badweiser e 
Stella Artois, além da Skol Be-
ats Senses. A Ambev emprega 
atualmente 834 funcionários 
e deverá contratar mais 200 
trabalhadores até o final das 
obras de expansão. Você que 
é ligado em cultura poderá co-
nhecer um pouco mais sobre o 
trabalho realizado pelo artis-
ta plástico Ferreira, que  está 
produzindo uma nova mostra 
intitulada”Satye” para  expo-
sição em 2016. Em turismo o 
Aeroporto do Recife é escolhi-
do como o melhor equipamen-
to da região Nordeste e melhor 
opção para  Hub da Latam se-
gundo pesquisa realizada pelo 
Ibope Inteligência. De acordo 
com Felipe Carreras o resul-
tado dessa pesquisa poderá 
sinalizar qual estado terá mais 
condições de receber o empre-
endimento de R$ 4 bilhões, 
cuja expectativa é gerar 10 mil 
empregos.o Você é meu con-
vidado a acessar esta edição.  
Boa leitura.

Fique por Dentro

Observatório JS BATISMOS BIZARROS

O volume de 
i n f o r m a ç õ e s 

colocado à nos-
sa disposição, 

via internet, gera um se-
leiro de explicações nun-
ca imaginado, mesmo 
para quem fuça bastante 
os livros escolares e os 
de literatura livre. Óbvio 
que a consulta deve ser 
criteriosa, pois nem tudo 
é consistente. Assim, pes-
quisei e cito os batismos 
esquisitos de cidades do 
mundo. Alguns nomes 
são até hilários, seja pela 
pronúncia, seja pelo du-
plo sentido que possuem. 

Selecionei algumas, dei-
xando de lado as que agri-
dem, excessivamente, o 
nosso comportamento so-
cial. Começo com o nome 
de uma figura que se fir-
mou no folclore pernam-
bucano, Ivo Alves da Sil-
va, homossexual, bebedor 
diário e brigão, conhecido 
por Lolita, pois, por coinci-
dência, “Lolita” também é 
uma cidade do Texas/USA. 
Sem querer ofender nin-
guém, cito “Colonia Bicha”, 
na Argentina e “Pintópo-
lis”, em Minas Gerais. Já 
“Braço do Trombudo” fica 
em Santa Catarina. Ainda 

lá pelo Sul, temos, no Rio 
Grande, a “Não-Me-Toque”. 
E o que dizer de uma cida-
de da Noruega denominada 
apenas de “Á” ? No estado 
de São Paulo, onde se fala 
português, temos a “Bad 
Bassitt”, fundada há 56 anos 
(1959). Mas, “Batman”, fica 
na Turquia. Para compen-
sar, na Ucrânia tem uma 
chamada apenas “Bar”. E a 
mais curiosa é “Bunda” que 
fica na República do Ma-
lawi, um pequeno país da 
África Oriental e cujo nome 
significa “o sol nascente”. 
É lá em Bunda que fica a 
única universidade de Ma-

lawi. E temos também, 
“Sexi”, no Peru. Voltan-
do ao Brasil, temos duas 
no Rio de Janeiro que 
são primas: Vassouras 
e Varre-Sai. Só cariocas 
mesmo. Para encerrar, se-
gue uma lista para que os 
nossos leitores imaginem 
como é chamado quem 
nasce em: Carro Quebra-
do (PR); Cidade Eclética 
(DF). Coceira (MA); Mãe 
dos Homens (SP); Serra 
dos Pintos (RN) e Vacaria 
(RS). Pensem e curtam.
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Desde o último dia 14 de 
setembro, a sede do Detran-
-PE, localizada na Estrada do 
Barbalho, no bairro da Iputin-
ga, Zona Oeste do Recife, tem 
atendido o público em um 
novo horário. O expediente 
foi reduzido e o órgão agora 
funciona das 7h30 às 13h30. 
A mudança também vale para 
Unidade de Controle de Táxis 
e Coletivos, localizado na BR-

O Projeto de Lei 7755/10, 
do Senado, que reconhece a 
profissão de artesão e deter-
mina a criação de políticas 
públicas de apoio, crédito e 
aperfeiçoamento para estes 
profissionais, foi aprovada 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e Cidadania da 
Câmara dos Deputados, no 
último dia nove de setembro. 
De acordo com a matéria, ar-

101. De acordo com o Detran, o 
atendimento nas unidades que 
ficam nos centros de compra, 
nas Ciretrans, nos Postos de 
Atendimento do Interior e nos 
Expressos Cidadão, devem fun-
cionar normalmente das 7h45 
às 16h. Também não houve mu-
dança no horário para o exame 
prático da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), que é reali-
zado no pátio da sede do órgão.

Liderado pelo Sebrae, o 
Movimento Compre do Peque-
no Negócio foi lançado, no últi-
mo dia 10 de setembro, na sede 
da Unidade de Negócios do 
Sebrae do Sertão do São Fran-
cisco, em Petrolina. A iniciativa 
visa a estimular a sociedade a 
consumir produtos e serviços 
fornecidos por micro e peque-
nas empresas. De 21 a 26 de 

setembro, o Sebrae irá realizar 
a semana de capacitação com 
palestras, consultorias e orien-
tações sobre controle de custos 
e atendimento ao cliente. E, até 
o dia cinco de outubro – data 
na qual foi instituído nacio-
nalmente o Estatuto da Micro 
e Pequena Empresa – o Mo-
vimento estará com ações de 
conscientização da população.

tesão é toda pessoa que exerce 
atividade predominantemen-
te manual, que pode contar 
com o auxílio de ferramentas 
e outros equipamentos de 
forma individual, associada 
ou cooperativa. Como o Pro-
jeto de Lei tramitava de for-
ma conclusiva, e já havia sido 
aprovado pelo Senado, a pro-
posta segue para sanção da 
presidente Dilma Rousseff.

O projeto Motociclista Par-
ceiro da Shineray oferece uma 
série de capacitações gratuitas, 
em parceria com a ONG Funda-
ção Terra. As aulas são ministra-
das no município de Arcoverde, 
mas têm contemplado motoci-
clistas de outras regiões. O proje-
to visa a beneficiar 1.440 alunos 
até dezembro de 2015. Com car-
ga horária de quatro horas e ca-

pacidade para 20 alunos, as au-
las são teóricas e práticas sobre 
pilotagem defensiva e técnica. 
Para o mês de setembro, as datas 
disponíveis são 14 e 15, 16 e 25. 
No mês de outubro, as datas são 
2, 3, 16 e 17. Dados do DETRAN-
-PE mostram que a cidade de 
Arcoverde conta com uma frota 
total de 24.460 veículos, sendo 
7.588 deles de duas rodas.

Expediente
Detran muda horário de atendimento

Negócios
Consumindo das micro e pequenas empresas

Capacitação
Cursos gratuitos para motociclistas no Moxotó

Congresso
Profissão de artesão é regulamentada
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Política

Governo institui cortes de R$ 26 bi 
e ressuscita CPMF sem dividir com 
Estados e municípios

Reajustes, concursos e 
MCMV sofrem impacto

Os ministros da Fazenda, 
Joaquim Levy, e do Planeja-
mento, Nelson Barbosa, anun-
ciaram, no último dia 14 de 
setembro, um corte de R$ 26 
bilhões no Orçamento de 2016 
do Governo Federal. Entre as 
medidas para aumentar a re-
ceita, em R$ 28,4 bilhões, está 
a recriação da Contribuição 
Provisória sobre Movimenta-
ções Financeiras (CPMF) – o 
tributo foi criado em 1997, 
no governo do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB) e extinto, em 2007, 
durante a gestão do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT). 

O debate da volta da CPMF 
fora aberto com a proposta de 
instituir um novo imposto es-
pecífico para a Saúde, que seria 
compartilhado entre a União, 
os Estados e municípios (as 
duas últimas esferas terminam 
arcando com um gasto maior 
com o setor). Mas a ideia final 
da CPMF, apresentada pelos 

O pacote de medidas propos-
to pelo Governo Federal tem o 
objetivo de viabilizar o superávit 
primário (economia para pagar 
os juros da dívida) de 0,7% do 
Produto Interno Bruto (PIB) de 
2016 – a expectativa é de ob-
ter R$ 64,9 bilhões para que as 
contas no próximo ano fiquem 
equilibradas e o débito deste ano 
seja quitado. Para isso, além da 
recriação do CPMF, o Governo 
Federal também anunciou que 
irá congelar o reajuste dos ser-
vidores públicos, que passaria 
a ser feito, a partir de agosto do 
ano que vem, e não mais em 
janeiro, como o governo havia 
acordado, originalmente, com a 
categoria. A previsão é de que se-
jam economizados R$ 7 bilhões. 
Os concursos públicos também 
serão suspensos, poupando R$ 
1,5 bilhão.Dos programas sociais 
bancados pela União, R$ 4,8 bi-

Governadores da base solicitaram que o tributo passe para 0.38% e que 
seja compartilhado. Luiz Fernando Pezão (PMDB/RJ), declarouser contra a 
concentração do CPMF na União
Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br auxiliares da presidente Dilma, 

com alíquota de 0,2% sobre 
transações bancárias, foi desti-
nada a cobrir os gastos com a 
Previdência Social e toda vol-
tada para as arcas da União. 
“A CPMF irá integralmente 
para o pagamento de aposen-
tadorias. Ela será destinada 
à Previdência Social. Este é o 
destino a ser dado, na PEC, 
que será enviada ao Congres-
so Nacional”, afirmou Levy.
Agora, a presidente Dilma 
Rousseff (PT) terá que fazer 
um esforço para conseguir 
apoio dos governadores para 
negociar a aprovação do tri-
buto no Congresso Nacional, 
que será encaminhado através 
de uma PEC. Inclusive, os go-
vernadores já solicitaram que 
o tributo passe para 0.38% e 
que seja compartilhado entre 
estados e municípios. O go-
vernador do Rio de Janeiro, 
Luiz Fernando Pezão (PMDB), 
declarou que é contra a con-
centração do CPMF na União. 
“Precisa haver, sim, esse com-
partilhamento, com estados e 

municípios. Vou defender que 
a proposta seja alterada. Os es-
tados também possuem déficit 
na Previdência. Aliás, o gran-
de gargalo do meu governo é a 
Previdência”, disse Pezão, que 
esteve presente no jantar, pro-
movido pela presidente, após o 
anúncio.O Planalto ainda está 
colhendo as propostas para 
analisar a melhor saída e irá se 
reunir com os 27 governadores 
do País para discutir o tema. A 
previsão é de que a CPMF não 
dure mais que quatro anos, se-
gundo o ministro da Fazenda, e 
a previsão de arrecadação é de 
R$ 32 bilhões. Para o presiden-
te da Câmara de Deputados, 
Eduardo Cunha (PDMB-RJ), 
é pouco provável que a CPMF 
seja aprovada. “O governo está 
com uma base muito frágil e o 
tema, por si só, já é polêmico. 
Se o governo perdeu a CPMF 
numa época em que estava for-
te, chegou a ganhar na Câmara 
e perdeu no Senado, não é ago-
ra que o governo está com uma 
base muito fraca, que vai con-
seguir”, ressaltou Cunha.

lhões serão cortados do “Minha 
Casa Minha Vida”. O PAC tam-
bém terá uma redução de R$ 
3,8 bilhões, mas para não gerar 
um impacto maior nas obras, 
o Governo quer que os parla-
mentares usem as emendas das 
quais tem direito para garantir 
o andamento do programa. Os 
incentivos dados pelo Governo 
para manter os preços míni-
mos para a agricultura também 
compõem o pacote de redução. 
Passam de R$ 1,1 bilhão para R$ 
600 milhões. Todas estas medi-
das visam à recuperação da cre-
dibilidade junto aos investidores 
internacionais. A agência de 
classificação de risco Standard & 
Poor's rebaixou a nota de crédi-
to do Brasil de BBB- para BB+, 
retirando o grau de investimento 
do País. O grau é dado a países 
considerados bons pagadores e 
seguros para investir.

De acordo com os ministros, em 2014 o deficit da Previdência estava em R$ 
58 bilhões e este ano já chegou R$ 88 bilhões
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Brasil

Gás de cozinha tem 
aumento de 15% em média

Indústria automotiva 
acumula queda de 20%

Desmatamento na Amazônia 
aumenta para 69%

Vacina contra 
HPV tem 
baixa adesão 

Sem aumento desde 2002, o 
gás liquefeito de petróleo (GLP), 
segundo anunciou a Petrobras, 
para uso residencial, envasado 
em botijões, de até 13 quilos, foi 
reajustado em 15% em média – 
o percentual começou a valer 
desde o dia primeiro de setem-
bro.

De acordo com o Sindicato 
Nacional das Empresas Dis-
tribuidoras de Gás Liquefeito 
de Petróleo (Sindigás), o preço 
atual médio do botijão de gás de 
13 quilos é de R$ 46, valor que 
deverá subir de imediato, pois 
as empresas deverão repassar o 
novo valor ao consumidor. Se-
gundo o Sindigás, atualmente, 
existem 99 milhões de botijões 

De janeiro a julho de 
2015, de acordo com o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a indús-
tria automotiva (automoto-
res, reboques e carrocerias) 
acumulou queda de 20,2% 
em sua produção. Este setor 
foi o que teve maior impacto 
no indicador geral entre os 
26 ramos pesquisados pelo 
instituto nesse período.

Um novo levantamento feito 
pelo Detecção em Tempo Real 
(Deter), do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), afir-
ma que o número de alertas de 
alteração da cobertura vegetal na 
Amazônia, entre agosto do ano 
passo e julho deste ano, subiu 
68,7% na comparação com o pe-
ríodo de agosto de 2013 a julho 
de 2014. Ainda segundo o estu-
do, houve um corte raso e degra-
dação em uma área de 5.121,92 
km² de floresta no ano que pas-
sou, contra 3.035,93 km² no ano 
anterior. É o número mais alto 
dos últimos seis anos e equivale 
a 3,5 vezes o tamanho da cidade 
de São Paulo. Apesar de ágil para 

Uma nova campanha para 
vacina contra o HPV para me-
ninas de nove a 11 anos foi ini-
ciada neste mês de setembro. 
No entanto, a oferta da segunda 
dose da vacina esbarra, na baixa 
adesão das famílias à primeira 
etapa da vacinação – que ocor-
reu em março deste ano com 
a distribuição das primeiras 
doses. Só 49% do público-alvo 
havia sido imunizado até o dia 
primeiro de setembro, de acor-
do com o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), do Minis-
tério da Saúde. A baixa adesão 
coloca em risco a efetividade da 
política, que visa a diminuir os 

em circulação em todo o País 
e, a cada dia, são entregues 1,5 
milhão de botijões aos consumi-
dores brasileiros. Sete grandes 
empresas controlam 96% do 
mercado brasileiro de GLP, sen-
do que as quatro maiores são: 
Ultragaz, com 23,11% do total, 
Liquigás (22,61%), Supergas-
bras (20,58%) e Nacional Gás 
(19,16%). “O Sindigás esclarece 
que, como os preços são livres 
em todos os elos da cadeia e o 
mercado tem autonomia para 
fixá-los, a alta do preço do pro-
duto nas refinarias aumenta a 
pressão de custos sobre o Gás 
LP para o consumidor final”, 
segundo nota emitida pela en-
tidade. 

Sete grandes empresas controlam 96% do mercado brasileiro de GLP

Só 49% do público-alvo havia sido imunizado até o dia primeiro de setembro, 
de acordo com o Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde

A produção industrial do Brasil recuou 6,6% até o sétimo mês de 2015, a maior queda desde 2009, quando houve 
retração de 7,1%
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A produção industrial do 
Brasil recuou 6,6% até o sé-
timo mês de 2015, a maior 
queda desde 2009, quando 
houve retração de 7,1%. Dos 
26 ramos pesquisados, três 
acumulam resultados posi-
tivos em 2015. Os melhores 
desempenhos são os da in-
dústria extrativa, com alta de 
8,4%, e o de produtos diver-
sos, com 2,9%. A indústria 

de celulose, papel e produtos 
de papel variou 0,3% entre 
janeiro e julho. Em recorte, a 
indústria de bens de capital foi 
a que mais caiu em 2015, com 
recuo acumulado de 20,9%, 
desde janeiro. Os bens de con-
sumo acumulam perdas de 
8,7% na produção, chegando 
a 14,2% nos bens de consumo 
duráveis. Já os bens interme-
diários caíram 3,4%. (ABr)

observar, em tempo real, o que 
está acontecendo e enviar aler-
tas para a fiscalização, o Deter é 
impreciso. Desse modo, ele não 
serve para fornecer o número 
oficial de perda da cobertura flo-
restal, mas dá uma boa pista de 
como ele pode se comportar. "O 
desmatador é esperto e apren-
deu a evitar o satélite. Sabe que 
se cortar acima de 25 hectares 
vai perder o lucro do seu crime. 
Então, adotou novas técnicas, 
como o corte multipontos, que 
vai comendo a floresta por baixo 
das copas”, afirmou o diretor de 
proteção ambiental do Ibama, 
Luciano Evaristo. (O Estado de 
S. Paulo)

índices de câncer de colo de úte-
ro, que, hoje, é a terceira causa 
de morte por câncer entre as 
mulheres no Brasil. O Governo 
tem estudado estratégias para 
ampliar a parceria com as redes 
de ensino, explicando a impor-

tância da prevenção contra o 
HPV. Pais que tiverem filhas, 
que ainda não foram vacinadas 
ou que tiverem doses atrasadas, 
podem procurar as unidades 
básicas de saúde para obter a 
proteção. (Folhapress)
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Limitar aumento da 
temperatura mundial é desafio

Merkel defende repartição 
equitativa de refugiados

Mais um templo de Palmira é destruído 

Até 2100, a trajetória de 
subida do aquecimento climá-
tico será de 2,9 a 3,1 graus, de 
acordo com o Climate Action 
Tracker (CAT) – organismo 
que integra quatro centros de 
investigação e analisa as emis-
sões de gases de efeito estufa e 
os compromissos dos países em 
reduzir os poluentes. Esse aque-
cimento climático, inclusive, é 
bem superior aos dois graus, 
limite fixado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU).

Estes dados foram divul-
gados, no último dia dois de 
setembro, paralelamente às 
negociações preparatórias 
para a Conferência de Paris 
sobre o Clima. Os compromis-
sos de redução apresentados 
pelos governos à ONU “levam 

Os jihadistas do grupo au-
toproclamado Estado Islâmico 
destruíram parte do templo de 
Bel, considerado o mais impor-
tante da antiga cidade de Pal-
mira, na Síria, segundo uma or-
ganização não governamental e 
militantes. Para a diretora-geral 
da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ci-
ência e a Cultura (Unesco), Iri-

A chanceler alemã, Angela 
Merkel, afirmou que a União 
Europeia deve chegar a um 
acordo para uma repartição 
equitativa dos refugiados, ad-
vertindo que um fracasso na 
resolução da crise migratória 
constituiria uma traição aos 
princípios fundadores do blo-
co. A chanceler voltou a defen-
der a criação de um sistema 
de cotas para o acolhimento 
de refugiados, ideia propos-

Cinquenta e seis países são responsáveis por cerca de 65% das emissões 
mundiais de gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento climático

Merkel assegurou que a Alemanha é “um país suficientemente forte” e vai 
ultrapassar o desafio de acolher centenas de milhares de pessoas
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Mundo

a emissões mundiais bem su-
periores aos níveis necessários 
para conter o aquecimento em 
2 graus” em relação à época 
pré-industrial, mostra o estu-
do. A Conferência de Paris so-
bre o Clima, marcada para de-

na Bokova, essa ação “constitui 
um crime intolerável contra a 
civilização”. Em seu comunica-
do, a diretora expressou “uma 
profunda angústia”, e assegurou 
que “o crime não apagará 4.500 
anos de história”. Palmira, situ-
ada na província de Homs, no 
centro da Síria, é patrimônio da 
humanidade e foi conquistada 
em maio pelo Estado Islâmico. 

zembro, visa a obter um acordo 
para limitar o aumento da tem-
peratura mundial a 2 graus. Se-
gundo os cientistas, um aque-
cimento além desse limite terá 
consequências irreversíveis. 
(Agência Lusa)

ta, em junho, pela Comissão 
Europeia que foi rejeitada por 
vários países-membros. “Os di-
reitos civis universais têm uma 
ligação próxima com a Europa 
e com sua história, enquanto 
princípio fundador da União 
Europeia”, disse Merkel. A Ale-
manha se prepara para receber, 
este ano, 800 mil refugiados, 
quatro vezes mais que em 2014 
e mais do que qualquer outro 
país europeu. 

O grupo já destruiu vários lo-
cais arqueológicos no Iraque, 
país vizinho da Síria. Essa é 
a segunda ação de destruição 
do Estado Islâmico contra um 
templo de Palmira, depois de, 
no dia 20, ter sido confirmado 
que os jihadistas detonaram 
explosivos colocados no templo 
de Baal Shamin, construído no 
ano 17 d.C. (Agência Lusa)



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão - 16 a 30 de Setembro de 2015 / Edição 1206

EconoMia

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Em ano de inflação alta, 
quando os preços se elevam, o 
governo defende arrocho fis-
cal e aumento de impostos, as 
grandes empresas demitem, as 
certezas parecem desaparecer 
e o imprevisível é a palavra que 
melhor define o que pode vir em 
seguida, o desafio é não se de-
sesperar. Naturalmente, nesse 
contexto, questionamentos ten-
dem a surgir com mais frequên-
cia e o grau de estresse pode ser 
agravado.“Será que darei conta? 
Será que conseguirei pagar as 
contas no fim do mês? Eu tra-
balho tanto para quê? Essas per-
guntas, geradas pelo medo, por 
algo que não está sendo alcança-
do, causam uma angústia muito 
grande”, avalia Josiane Golin, 
psicóloga, mestre em Psicologia 
Clínica, doutoranda em Psicolo-
gia Cognitiva na UFPE e docente 
da Faculdade Frassinetti do Re-
cife (Fafire). Na crise, o aumento 
dos casos de insegurança e de 
pessoas que sofrem de ansieda-
de é esperado. Os consumidores 
têm mais receio na hora de gas-
tar e precisam fazer “malabaris-
mo” para fechar as contas no fim 
do mês. A psicóloga explica que, 
apesar do cenário econômico 
desfavorável e de todos os pro-
blemas que isso pode acarretar, 
o recomendado é buscar mo-
mentos de relaxamento. “Uma 
das substâncias responsáveis 

Do ponto de 
vista econômico, 
especialistas refor-
çam que o momento 
exige cautela e pon-
deração por parte 
da população, para 
que ela não se deixe 
abater. “Não deve-
mos nos desesperar 
diante da conjuntu-
ra econômica atual. 
Já passamos por 
momentos piores 
e há possibilidades 
de recuperação. As 
pessoas precisam, 
agora, ser criati-
vas, se qualificarem 
mais e não se deixar 
vencer pelas dificul-
dades”, é o que aconselha a eco-
nomista Tânia Bacelar. Ela ava-
lia ainda que é natural o aumen-
to da insegurança e o consumo 
mais receoso, neste momento, 
devido à corrosão do poder de 
compra e ao aumento do desem-
prego. Ela lembra, no entanto, 
que o Brasil já viveu momentos 
piores, no final da década de 
1980, e se recuperou. “Entre 
2004 e 2010, passamos um pe-
ríodo bom na economia, com os 
salários crescendo, a oferta de 
crédito farta. Então, não está-

Uma das substâncias res-
ponsáveis pelo bem estar, a 
dopamina, não tem sido mais 
fabricada no mesmo ritmo, 
porque as pessoas estão 
cada vez mais insatisfeitas.

"

O desafio de não entrar em crise 

Sem se deixar vencer 
pelas dificuldades 

Em tempo de arrocho financeiro, demissões, alta dos preços, aumento de impostos, o aumento dos casos de insegurança 
e de pessoas que sofrem de ansiedade é esperado 

Psicóloga recomenda momento de relaxamento

Poder de compra do brasileiro 
diminui e desemprego
aumenta 8,3%

Esse não é o momento de desespero, afirma Tânia Bacelar
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pelo bem estar, 
a dopamina, não 
tem sido mais fa-
bricada em nos-
so organismo no 
mesmo ritmo. 
Justamente, por-
que as pessoas 
estão cada vez 
mais insatisfei-
tas”, alerta. Além 
de exercícios físi-
cos e momentos 
de relaxamento, 
a psicóloga reco-
menda um pro-
cesso terapêutico. “É importante 
ter esse acompanhamento para 
que as pessoas possam modifi-
car essa nova maneira de ser e 
encontrar um caminho para se 
enquadrar nesse novo campo 
social”, sugere. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o poder de 
compra do brasileiro está cada 
vez menor. O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15) registrou alta, no acu-
mulado dos últimos 12 meses, de 
9,57%. A coleta de preços para o 
cálculo do IPCA-15 é realizada 

em estabelecimentos comerciais 
e de prestação de serviços, con-
cessionárias de serviços públicos 
e domicílios (para levantamento 
de aluguel e condomínio). De 
quebra, o desemprego registrou 
uma taxa de 8,3% no segundo 
trimestre. Segundo o IBGE, a 
produção industrial teve uma 
queda de 6,6% e um dos prin-
cipais fatores para esse declínio 
foi o desempenho ruim do setor 
de alimentos, que fechou o perí-
odo com a queda de 6,2%. Nes-
se contexto de aperto, Josiane 
chama atenção para a dinâmica 
familiar, que termina sendo pre-
judicada com esse acúmulo de 
preocupações. “Os brasileiros 
estão adoecendo cada vez mais. 
Isso se reflete diretamente no 
núcleo familiar, pois os filhos 
passam a sentir mais essa tensão 
e há muito descontrole nas rela-
ções”, relatou. 

vamos preparados para perder-
mos o que tínhamos ganhado”, 
compara Tânia. Outro ponto 
de alerta para a especialista se 
dá em relação às dificuldades 
políticas que terminam prejudi-
cando a recuperação econômica 
do País. “Ainda vamos demorar 
para retomar os investimentos 
- que, agora, estão difíceis com 
as taxas de juros que temos - 
enquanto a esfera política con-
tinuar desequilibrada. Mas te-
mos capacidade para enfrentar 
tudo isso”, finaliza.
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Sertão Esportivo

Por Francys Maia

Sertão 
Esportivo

Serra Talhada,Vazinha e Jiu-Jitsu
Jovens serratalhadenses conquistaram 11 medalhas 

em campeonato de Jiu-Jitsu. A equipe da academia Cor-
po e Mente levou 11 atletas para disputar o campeonato 
Open 2ª Copa Elias Bezerra de Jiu-Jitsu, na cidade de Ja-
tobá. Dez atletas subiram ao pódio, com seis medalhas de 
ouro, quatro de prata e uma de bronze. A academia treina 
atualmente cerca de 25 atletas de várias faixas etárias.De 
acordo com a gerente da Academia, Rita de Cássia No-
gueira . que os medalhistas de ouro foram Clarcson Maia, 
João Cert, Anderson Duraque, Raphael, Mayara Noguei-
ra e Neyde Estevão(Representante da Varzinha. Os atle-
tas que conquistaram medalhas de prata foram Klayvert, 
David, Jefferson Rodrigues e Natan, além de Neyde Es-
tevão, que conquistou também uma medalha de bronze.

Copas Sub 12 e das empresas continuam a todo 
vapor em Serra Talhada

O evento, que tem por objetivo promover lazer e esti-
mular a prática esportiva dentro das escolas e com crian-
ças e adolescentes, aconteceu no Ginásio Poliesportivo 
Egídio Torres e foi dividido entre os dias da semana.Para 
disputar a Copa Sub-12, 15 equipes estão inscritas, são 
elas: Casa da Cidadania Borborema, Colégio Francisco 
Mendes, Colégio Municipal Cônego Torres, Escola Esta-
dual Antônio Timóteo, Escola Estadual Irnero Ignácio, 
Escola Estadual Manoel Pereira Lins, Escola Estadual 
Solidonio Leite, Escola Municipal Antônio Firmino, Es-
cola Municipal Antônio Medeiros, Escola Municipal Ma-
ria José de Sá Ferraz, Escola Municipal Nossa Senhora 
da Penha, Escola Nova Geração, Escolinha da Academia 
da Saúde Mutirão, Escolinha da Prefeitura Bethânia, Es-
colinha da Prefeitura “Pereirão”.Já a Copa das Empresas 
conta com a participação de 14 equipes: Tupan, Sertamol 
Honda, Grupo Natal, Casas Bandeirantes, Tropical Pisci-
nas, Pajeú1, Pajeú2, Distac, Moto Táxi 2121, Estação do 
Atleta, Polícia Militar, Tiro de Guerra, Copagás e Grupo 
Peixoto.

Judoca de Carnaíba se destaca sul
Nos dias 29 e 30 de Agosto, aconteceu o "2015 Brasil 

Veterans Open Judo Championship - Shiai e Katas" que 
foi um torneio de Shiai aberto para todos judocas a partir 
de 30 anos, homens e mulheres, e de katas para atletas 
de todas as idades, filiados às Federações vinculadas à 
Federação Internacional de Judô (FIJ). No evento, que 
foi realizado na cidade de Santa Cruz do Sul / RS, José 
Morais (M1 até 81kg) da cidade de Triunfo -PE e Clemens 
Lautenbacher (M5 até 73kg), da cidade de Carnaiba, ju-
docas da FPJU, brilharam e se destacaram, obtendo o 2º 
Lugar em suas respectivas categorias.

EconoMia

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

De 16 a 29 de setembro, o 
Centro de Convenções de Per-
nambuco (Cecon), localizado 
em Olinda, sediará a nona 
edição da Feira de Tecnologia 
Automotiva do Nordeste – Au-
tonor 2015. O evento reúne 
profissionais do setor auto-
mobilístico como lojistas, dis-
tribuidores, balconistas e me-
cânicos, além do público que 
busca informações sobre as úl-
timas novidades do segmento. 
“Com a Autonor, os lojistas e 
distribuidores do Norte e Nor-
deste não precisam se deslocar 
a eventos realizados no Sudes-
te ou em outros países para ter 
acesso aos últimos lançamen-
tos da indústria mundial de 
autopeças. Além disso, a feira 
possibilita a negociação direta 
com diversos fornecedores em 
um só lugar”, avalia o diretor 
da Autonor Empreendimen-
tos, Emanuel Luna.

Apesar do cenário econô-
mico deste ano não ser favo-
rável, a Autonor espera alcan-

A Expo Rajada – Feira de 
Caprinos e Ovinos chega a sua 
quinta edição e será realizada, 
entre os dias 18 e 20 de setem-
bro, no Distrito de Rajada, no 
município de Petrolina. De 
acordo com a organização do 
evento, espera-se que 800 ani-
mais sejam inscritos. “Tanto os 
criadores quanto a população 
esperam pelo evento. Por isso o 
prefeito Julio Lóssio fez ques-
tão que a feira fosse realizada, 
mesmo com o momento eco-
nômico delicado que estamos 
vivenciando”, destacou Fábio 
José, um dos organizadores da 
feira. A expectativa é de que a 
rodada de negócios movimente 
cerca de R$ 300 mil. Haverá 
também exposição, desfile e 
competição dos animais, sepa-
rados por categorias, com pre-
miações que somam R$ 15 mil. 

O evento, uma parceria da 
Prefeitura de Petrolina, com a 
Associação de Produtores Rurais 

Autonor 2015 movimenta setor 
automobilístico no Cecon

Expo Rajada reúne cerca de 800 animais

çar resultados próximos aos 
do ano passado – na edição 
anterior, o evento registrou 
cerca de 37 mil visitantes e 
contou com 450 exposito-
res. “As feiras constituem-se 
num importante instrumento 
de promoção comercial, por 
isso a maioria das empresas 
dão prioridade ao evento, em 
suas estratégias para consoli-
dar posição no mercado”, co-
mentou Luna. O otimismo se 

de Rajada, com o Instituto Fede-
ral do Sertão e com a Secretaria 
de Agricultura e Reforma Agrá-
ria do Estado, traz, nesta edição, 
uma área exclusiva para o julga-
mento dos caprinos e ovinos que 
vão participar da feira.

Programação
Nos dias 19 e 20 de setem-

bro, os visitantes vão poder con-

deve à consolidação do Estado 
como principal polo distribui-
dor de autopeças da região. A 
implantação da montadora 
da Jeep, por exemplo, deverá 
trazer benefícios diretos para 
a feira, segundo o diretor da 
Autonor. A edição 2015 tem o 
apoio do Sindipeças (São Pau-
lo); Sincopeças (Rio Grande 
do Norte); Andap. Sincopeças, 
Sindirepa; SEBRAE e FIEPE 
(Pernambuco).

ferir shows de artistas regionais. 
Entre as atrações confirmadas, 
estão Sérgio do Forró e a dupla 
Wilson e Welson.  “Além da feira, 
que é nossa prioridade, os shows 
também são muito aguardados 
pela população e representam 
uma excelente oportunidade 
para os artistas da terra mos-
trarem o seu talento”, enfatizou 
Fábio José. 

Expectativa é de superar os números alcançados na edição de 2014 que 
recebeu 37 mil visitantes

Feira de Caprinos e Ovinos do Distrito de Rajada estima movimentar 
R$ 300 mil em negócios
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Por Karla Santos
Designer de Moda

 Bom, quem acompanha o mundo da moda, blogs, 
revistas, instagram, sites de tendência, já pode obser-
var que os tênis deixaram de ser um artigo do sport 
wear e passou a ser um componente fortíssimo em 
looks mais fashionistas!

 Não se sabe bem como ou quando mas assim como a 
maioria das tendências streetstyle se profileram  apar-
tir de agentes formadores de opiniões (atores, modelos, 
blogueiras, estilistas...), com os tênis não foi diferente. 

Com a popularização do item, grandes marcas como 
adidas, investiram em parcerias com grandes estilistas 
e músicos como Jeremy scott e Kanye West.

Com a quebra de vários tabus os tênis também se 
tornaram desejo de muitas mulheres, o de cor branca 
então...quase um #musthave no closet de qualquer mu-
lher cosmopolita.

Existem mil maneiras de combinar os tênis a suas 
características pessoais e necessidade, lembrem-se 
sempre do bom senso e do seu estilo próprio!  Inspi-
rem-se na nossa galeria de fotos e abuse dessa tendên-
cia que une conforto e estilo!

cultura

Tênis  fever!!!

vendas@jornaldosertaope.com.br
ANUNCIE CONOSCO

Petrolina celebra 120 anos 
com alerta à preservação 
do São Francisco

Uma das principais cida-
des do Sertão de Pernambu-
co, Petrolina completa, no 
próximo dia 21 de setembro, 
120 anos. A cidade se destaca 
pela riqueza de seus sabores, 
seja das frutas, das comi-
das típicas, como a carne de 
caprinos, ou pela produção 
de vinhos, que têm sido re-
conhecidos nacionalmente. 
Para celebrar a data, o tema 
do desfile das escolas, este 
ano, é “Rio São Francisco: 
Pai e mãe de uma civilização 
singular, fonte de vida de um 
povo destemido. Rio das len-
das e da identidade de um 
povo”. Participam do desfile 
as escolas públicas, munici-
pais, estaduais e também as 
escolas particulares do muni-
cípio, que farão apresentações 
com carros alegóricos e ban-
das marciais para homenagear 
e fazer um alerta à preservação 
do Rio São Francisco. Como 
todos os anos, a banda Philar-
mônica 21 de Setembro fará 
a alvorada festiva pelas ruas 
de Petrolina. A concentração 
das escolas para o desfile está 
marcada para as 17h, na Praça 
do Monumento aos Pracinhas, 
e o Desfile começará, às 18h. 
Mais de cinquenta pelotões 
desfilarão pela Avenida Gua-
rarapes, que receberá reforço 
na iluminação. A estrutura 
da festa também contará com 
uma Unidade de Suporte Bá-
sica (USB) que será instalada 
em frente ao Colégio Nossa Se-
nhora Auxiliadora. 

Desfile que inclui escolas públicas, municipais, estaduais e particulares, 
contará com apresentações de carros alegóricos e bandas marciais 

Trânsito
Serão disponibilizados 20 

agentes de trânsitos e viatu-
ras para auxiliar na fiscali-
zação do evento. A guarda 
municipal também estará a 
postos com 24 guardas muni-

cipais, que ficarão responsá-
veis pelo isolamento das vias 
do percurso dos desfiles. As 
empresas de transportes vão 
prestar serviço com horário 
diferenciado, até às 00h30.

Petrolina comemora 120 com o tradicional desfile das escolas

A cidade já é conhecida pelas frutas que exporta e o vinho que produz
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Ferreira entre cores e formas da nova exposição

O amplo ateliê, localizado no bairro 
de Campo Grande, Recife (PE), já é, por 
si só, um convite à observação. Entre 
quadros terminados, outros inacaba-
dos, cerâmicas, tintas e pincéis, os de-
talhes da decoração se sobressaem e 
dividem a atenção do espectador com 
um largo espaço para convivência e 
uma piscina emoldurada por pinturas. 
No atual momento, a casa tem sido 
a base para produção da nova expo-
sição do artista plástico José Ferreira 
de Carvalho, mais conhecido como 
Ferreira. A nova mostra será lançada 
em 2016. A composição das peças 
dará continuidade à mostra intitulada 
“Satye”, nome de uma amiga de Fer-
reira, que ele resolveu homenagear. 
“Trabalho com essa exposição há oito 
anos, sempre com peças diferentes”, 
explica. Foi por acaso que ele ingres-
sou no mundo das artes plásticas, 
há 45 anos. Amante do futebol e de 
uma boa guitarra, ele foi incentivado 
pelo pai, Manoel Ferreira – que estava 
doente na época – a começar pintar. 
“Quando meu pai ficou doente, eu 
passei a acompanhá-lo mais de perto. 
Então, um dia ele me perguntou: ´Por 
que você não vai pintar?` Ele com-
prou as tintas e depois disso não parei 
mais”, relembra. No início da década 
de 1980, a cerâmica entrou na vida 
de Ferreira, durante uma viagem para 
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a Itália. “Foi em Capri, que comecei a 
trabalhar com a cerâmica. Gostei tan-
to da experiência que resolvi continuar 
quando voltei ao Brasil”, disse. O artis-
ta, que já expôs na França, Alemanha, 
Estados Unidos, República Domini-
cana e outros países, chama atenção 
para a valorização do seu trabalho 
fora do Brasil. “Lá fora, o olhar para 
um pintor é muito diferente, as pesso-
as apreciam mais o seu trabalho. Aqui, 
nós somos apenas mais um e não me 
refiro apenas às artes plásticas, mas à 
música, ao audiovisual. O Nordeste é 
um grande celeiro de artistas, e artis-
tas bons”, criticou.

Em Pernambuco, onde já expôs 
no Museu do Estado, Museu de Arte 
Contemporânea e em várias gale-
rias, Ferreira também é conhecido 
pelos grandes painéis espalhados por 
diversos prédios na cidade do Reci-
fe. O seu trabalho pode ser visto no 
prédio da Companhia Hidroelétrica 
do São Francisco (Chesf) e no prédio 
da Prefeitura do Recife, por exemplo. 
Sobre a retratação do universo animal 
em suas esculturas, o artista plástico 
explica que essa inspiração vem desde 
criança, quando criava coelhos e preá. 
“Gosto também de usar as cores ama-
relo, vermelho, azul e verde, que são 
cores tropicais e fazem parte do nosso 
cotidiano”, relata. 

Questionado sobre sua inspiração, Ferreira responde que vem da transpiração, por estar sempre em processo 
de criação

 Esculturas que retratam a figura feminina misturado com rostos de pássaros 

Ferreira possui um ateliê no bairro de Campo Grande, no Recife
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Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

Novo iPhone chega ao Brasil bem 
mais caro 

Os novos iPhones chegam ao Brasil até o fim do ano, 
segundo a Apple. Mas o que está mesmo chamando a aten-
ção são os preços.

A versão mais “enxuta”, aquela com 16GB de capacida-
de, deve ultrapassar o valor de R$ 4.000,00. Nos EUA, o 
mesmo aparelho custa em torno de US$ 199,00, o seja, em 
torno de R$ 770,00 para quem comprar pela operadora e 
assinar um contrato de dois anos. Já o desbloqueado sai 
por US$ 649,00 nos EUA. 

Agora você deve estar se perguntando: Por que está 
muito mais caro?

Quando o iPhone 6 foi lançado no Brasil a moeda ame-
ricana era cotada algo em torno de R$ 2,59 e o aparelho 
custava em torno de R$ 3.200. Hoje, o dólar vale em torno 
de R$ 4,00, quase 50% mais, fazendo com que o valor do 
aparelho suba conforme a variação cambial.

Quem vai gostar mesmo é a Samsung, pois o Galaxy S6 
edge, o principal concorrente do iPhone, está menos sujei-
to à variação do dólar por causa da fabricação local. Para 
muitos especialistas no mercado de smartphones, a venda 
do iPhone 6 não é tão influenciada pelo preço do mesmo. 
Ou seja, o aparelho tem mercado garantido e consumido-
res fiéis à marca.

Mas uma coisa é certa: O novo  iPhone 6 continua lindo 
e com novidades que,  independente  do preço, vale muito 
a pena o investimento. 

Detran intensifca campanha sobre 
regularização das cinquentinhas

“A cada oito motos 
envolvidas em acidentes, 
cinco são cinquentinhas”

Os veículos ciclomotores, de 
até 50 cilindradas, mais conhe-
cidos como “cinquentinhas”, 
devem ser regularizados até o 
dia 11 de novembro de 2015. Os 
motoristas deverão obedecer o 
Código de Trânsito – o que in-
clui o emplacamento, a obriga-
toriedade da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) e o paga-
mento das taxas de IPVA, licen-
ciamento e seguro obrigatório 
(DPVAT). Quem não estiver de-
vidamente registrado terá seu 
documento apreendido para o 
depósito do DETRAN, além de 
ter que pagar uma multa de R$ 
191,54. A infração é considerada 
gravíssima, prevista no artigo 
230 do CTB. De acordo com o 
diretor e presidente do Departa-
mento de Trânsito de Pernam-
buco (Detran-PE), Charles Ri-
beiro, até o dia último dia nove 
de setembro, 178 motos foram 
emplacadas. No entanto, esse 
número corresponde a motos 
que foram vendidas após o dia 
31 de julho, quando a lei fede-
ral passou a vigorar, e também 
determinou que, depois desta 
data, todos os ciclomotores já 
devem sair das lojas emplaca-

As prefeituras têm se mobi-
lizado para realizar campanhas 
educativas sobre a obrigatorie-
dade do emplacamento e licen-
ciamento das cinquentinhas. 
Os veículos são muito utiliza-
dos nas cidades do interior do 
Estado e, consequentemen-
te, o número de acidentes de 
trânsito nestas localidades, em 
sua maioria, são relacionados 
à imprudência ao pilotar os ci-
clomotores. No município de 
Salgueiro, por exemplo, 84% os 
acidentes são provocados por 
motos. O diretor de Trânsito e 
Transporte do município, Jo-

Quem não estiver devidamente registrado, até 11 de novembro, terá seu 
documento apreendido, além de ter que pagar multa

dos. Para o diretor do Detran-PE, 
um dos problemas enfrentados 
pelos motociclistas se dá em re-
lação à documentação necessária 
para a regularização das cinquen-
tinhas. Para os condutores que 
possuem as cinquentinhas, antes 
do dia 31 de julho, é necessário 
portar a nota fiscal veículo. Sobre 
as frequentes dúvidas a respeito 
das novas regras, Charles afir-
mou que o Detran tem realizado 
blitz educativa em várias cidades 
do Estado. “Essas campanhas se-
rão intensificadas, de 18 a 25 de 

setembro, que é quando começa 
a Semana Nacional do Trânsito. 
Nós utilizaremos os meios de co-
municação como a televisão e o 
rádio, para falar da importância 
de regularizar as cinquentinhas. 
E estaremos nas ruas distri-
buindo cartilhas sobre o tema”, 
antecipou Ribeiro. Em Pernam-
buco, 140 ciclomotores foram 
apreendidos pela fiscalização de 
trânsito. Um aumento de 460%, 
se comparado ao ano passado, 
quando o número chegou a cerca 
de 30 apreensões.

han Solano, afirmou que com 
a nova lei federal em vigor, já 
houve um reflexo positivo na 
prevenção desses acidentes. “A 
cada oito motos envolvidas em 
acidente, cinco são cinquenti-
nhas. Com a obrigatoriedade, os 
condutores passaram a usar ca-
pacetes, procurar andar com a 
documentação em dia e habili-
tados. Nós temos visto, inclusi-
ve, a diminuição do número de 
menores de 18 anos conduzindo 
as cinquentinhas”, comentou 
Solano. O que tem dificultado 
a procura pela regularização é 
que muitos dos agricultores, 

que utilizam as cinquenti-
nhas como principal meio de 
transporte, têm dificuldades 
na escrita e leitura. O diretor 
da Autarquia de Trânsito e 
Transportes do município de 
Arcoverde, Vlademir de Souza 
Cavalcanti, afirmou que, “Nós 
estamos fazendo o nosso papel 
de orientar, pedir as autoesco-
las para ter uma atenção espe-
cial e o Detran também esteve 
aqui na cidade realizando o 
fórum educativo. Mas após o 
prazo, estabelecido por lei, ini-
ciaremos a campanha puniti-
va”, declarou Cavalcanti.

Os proprietários de ciclomotores devem pagar a taxa do primeiro emplaca-
mento de R$ 128,03 e o Seguro Obrigatório (DPVAY) no valor de R$ 292,01
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Dárcio Rabélo
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

@darciorabelo.com.br
facebook.com/PORTALDARCIORABELO

@darciorabelo

COMEMORAÇÃO O fraquiado Romildo Fraga ladeado pela Supervisora Regional 
da Finger Wedna Cruz e pelo empresário Márcio Britto na noite de comemoração dos 

3 anos da Finger em Arcoverde

CIRCULANDO João e Ducilma Isidro notados entre os casais que deram uma 
passada na festa do empreendedor Romildo Fraga

ELA  Creuza Pacheco sempre simpática e elegante.TRIO FEMININO  Carminha,  Márcia e Marcela Andrada colocando a conversa 
em dia na Finger.

ARTICULAÇÃO  O prefeito de Pesqueira Evandro Chacon, Padre Adilson Simões, o 
Bispo  Dom José Luiz e o Presidente do SESC-PE Josias Albuquerque amarram os últimos 

detalhes para o começo das obras do SESC em Pesqueira.

FÉ Com o padre Marcílio Dimas a de Prefeita de Arcoverde Madalena Britto acolhe 
Imagem da Mãe Aparecida na Paróquia São Geraldo Majella.
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As datas, referentes a festejos do Agreste e Sertão, estão incluídas. Um exemplo é o feriado da emancipação de Petrolina, 
a ser comemorado no próximo dia 21

Com ares resort, na RMR, Sheraton do Paiva 
tem tarifas diferenciadas em feriados municipais

A distância para o Recife é pouca. São breves 14 quilômetros do Aeroporto 
Internacional do Recife/Guararapes-Gilberto Freyre. Mas o silêncio que reina nas 
redondezas e a quantidade de natureza preservada nos arredores - denotando a 
presença, ali, de uma reserva de Mata Atlântica, a qual divide espaço, na paisagem, 
com o coqueiral, que antecede a faixa de areia a desembocar no mar, ainda mais 
azul, visto do alto e em contraste com o verde predominante - até camuflam a con-
dição do local de vizinho da capital. A despeito do conceito de Convention Center 
estampado bem ao lado da marca, logo na entrada do hotel, o Sheraton Reserva 
do Paiva passou a investir no turismo de lazer, ainda que seu público alvo seja o de 
business.

Com duas piscinas, além do anexo, localizado a poucos metros, batizado de 
Beach Club – com mais uma piscina às margens da praia e estrutura com espregui-
çadeiras e gazebos para quem vai curtir o dia de sol e mar, o hotel é o único da rede 
no País, além da unidade do Rio de Janeiro e de outras da Ásia e da Europa, que 
dispõe do Shine Spa , um largo e luxuoso espaço de relaxamento, como o nome já 
sugere, incluindo variados ambientes para diferentes tipos de massagens e trata-
mentos com um diferencial:  toda área disponível para as mulheres é replicada, 
ao lado, na mesma quantidade de metros quadrados para atender os homens, de 
forma que cada um não perca sua privacidade. Entre um detalhe desse e outro, o 
Sheraton Reserva do Paiva criou um calendário 
de feriados municipais e estaduais para atender 
o público pernambucano com tarifas especiais. 
E as datas, referentes a festejos relacionados 
ao Agreste e Sertão do Estado, estão incluídas. 
Um exemplo é o feriado da emancipação de 
Petrolina, a ser comemorado no próximo dia 
21 de setembro. Nessas épocas, os valores das 
diárias estarão com descontos diferenciados. 
O planejamento do hotel incluiu outras datas 
comemorativas, como Dia de Nossa Senhora 
da Conceição, de Zumbi dos Palmares, entre 
outras, que caracterizam feriados. Dois res-
taurantes dividem espaço no Lobby: o Paiva 
Grill e o Reserva. O primeiro, com menu do 
chef Fernando Fonseca, contempla a cozinha contemporâ-
nea. O segundo tem criações do chef português Olivier da Costa e traz mais um 
detalhe: o equipamento Enomatic, responsável por vedar os vinhos, preservando 
suas propriedades e permitindo que o cliente possa experimentar variados tipos, 
sem a obrigação de consumir a garrafa inteira. Hoje, o hotel tem 67% do público 
doméstico, entre hóspedes do seguimento corporativo e famílias que se hospedam 
para lazer. Com seis centros de convenções, se destaca pelo viés corporativo e, 
apesar da desaceleração de Suape, há expectativa da chegada de novos empreendi-
mentos ao entorno, a exemplo da Unilever, que desembarca em Escada, e da Jeep 
que, fala-se, deve ocupar uma das torres empresariais vizinhas. 

Marcado por uma decoração clássica e sóbria, que veste a mobília, os corredo-
res e lounges, o hotel apresenta, no lobby, uma galeria de pinturas de artistas per-
nambucanos, cujas obras foram encomendadas sob medida, especialmente para 
compor a decoração do Sheraton Reserva do Paiva. Assinam os quadros: Tereza 
Costa Rêgo, Tina Cunha, José Cláudio, entre outros, conferindo um tom tropical 
ao padrão reto e clássico da rede. Em breve, o hotel investirá em horta própria 
para consumo interno dos hóspedes e já possui alguns telhados verdes, focados no 
princípio da sustentabilidade. É uma sensação de resort incrustado na área metro-
politana. Bem perto dos pernambucanos.

Renata Bezerra de Melo
renata10x@hotmail.com

Beach Club

Lobby

Shine Spa

Shine Spa

Paulo Brenta

Paulo Brenta

Paulo Brenta
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Recife é melhor opção para 
o hub da Latam, diz Ibope

Pesquisa realizada pelo 
Ibope Inteligência apontou 
que 45% dos entrevistados 
escolheram o Aeroporto In-
ternacional do Recife/Guara-
rapes – Gilberto Freyre como 
melhor opção para receber o 
novo centro de conexões de 
voos domésticos e internacio-
nais da Latam (fusão da com-
panhia aérea TAM com a chi-
lena Lan) no Nordeste. “Veio 
em um ótimo momento”, co-
memora o secretário estadual 
de Turismo, Felipe Carreras. 

Os governadores de Per-
nambuco, Paulo Câmara, do 
Ceará, Camilo Santana e do 
Rio Grande do Norte, Robin-
son Faria, tiveram reunião, 
no dia 17 de Agosto, com a 
presidente da TAM, Cláudia 
Sander, para conferir apresen-
tação de um estudo de viabi-
lidade, feito pela Oxford Eco-

nomics e encomendado pela 
própria companhia aérea. De 
acordo com Felipe Carreras, o 
resultado dessa pesquisa po-
derá sinalizar qual Estado terá 
mais condições de receber o 
empreendimento de R$ 4 bi-
lhões, cuja expectativa é gerar 
10 mil empregos. “Essa pes-
quisa veio num momento im-
portante. Faltam alguns meses 
para o anúncio do local onde o 
empreendimento será instala-
do. E ter esse resultado do Ibo-
pe, maior empresa privada de 
pesquisa da América Latina e a 
13ª maior do mundo, nos deixa 
muito esperançosos”, comen-
ta o secretário. As cidades de 
Fortaleza e Natal, que também 
estão na disputa para abrigar 
o Hub da Latam, ficaram com 
37% e 11% da preferência pelos 
passageiros, respectivamente. 
O Governo de Pernambuco, 

inclusive, tem adotado medi-
das para incrementar o setor 
turístico e movimentar a eco-
nomia local, como a redução 
tributária do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circu-
lação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços (ICMS) 
sobre o querosene de aviação 
– passando de 25% para 12%. 
Esse incentivo busca bene-
ficiar as companhias aéreas 
que, em contrapartida, terão 
que aumentar a oferta de voos 
nacionais e internacionais. 
Há um estudo em andamento 
sobre uma modificação ainda 
maior nessa questão tributá-
ria com o Hub da Latam. Mas 
o secretario Felipe Carreras 
afirmou que ainda não se sabe 
qual seria esse percentual a ser 
alterado. A consulta, encomen-
dada pela Fundação Comissão 
de Turismo Integrado do Nor-

deste (CTI-NE) – que repre-
senta os secretários de turismo 
da região - foi realizada, entre 
18 e 25 de agosto, nos oito aero-
portos administrados pela In-
fraero nas capitais nordestinas 
(São Luís, Teresina, Fortaleza, 
João Pessoa, Recife, Maceió, 
Aracaju e Salvador). Foram ou-
vidas 1.422 pessoas.

Quesitos
A pesquisa do IBOPE elen-

cou os critérios de: infraes-
trutura, localização, distância 

para os continentes africano 
e europeu, proximidade com 
os hotéis, integração do trans-
porte público e modernidade 
do aeroporto. O único impasse 
que deixa Recife atrás dos ou-
tros concorrentes é a expansão 
da infraestrutura. Felipe Carre-
ras enfatizou que a presidente 
Dilma Rousseff já sinalizou a 
liberação da área pertencente 
à Força Aérea Brasileira (FAB). 
No entanto, a questão ainda 
está sendo negociada entre o 
Executivo Estadual e a FAB.

O Aeroporto do Recife também foi o escolhido por 57% dos entrevistados 
como o melhor equipamento da Região Nordeste
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Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

Assim é conhecida Surubim, município pernambucano 
que fica localizado a cerca de 121km de Recife. O município 
originou-se de uma fazenda de gado, pertencente a Louren-
ço Ramos da Costa; a cidade tem este nome em homenagem 
ao boi Surubim que foi atacado e devorado por uma onça 
nas terras do fazendeiro. 

Surubim também é conhecido pelos seus ilustres filhos: 
Abelardo Barbosa (Chacrinha) um brilhante comunicador 
de rádio e da televisão brasileira, e Lourenço da Fonseca 
Barbosa (Capiba) um dos maiores compositores de frevo de 
Pernambuco.

Por ter a mais antiga e tradicional festa de vaquejada 
do mundo, o município ganhou a fama de Capital da Va-
quejada; todos os anos é realizado na terceira semana do 
mês de setembro, a Festa do Gado, que chega a atrair cer-
ca de 100.000 visitantes. Este ano acontecerá a 78ª edição 
da Vaquejada nos dias 09 a 13 de Setembro no Parque J. 
Galdino, os ingressos custam de R$ 30,00 a R$ 120,00 no 
domingo a entrada é franca. Além de muitos shows e ro-
deios, a estrutura contará com bares, banheiros e seguran-
ça. Para os competidores as premiações somam um total de 
R$ 205.000,00. 

Se você é um amante das vaquejadas e adora uma boa 
festa, não deixem de dar uma passadinha em Surubim e fes-
tejar essa bela tradição local. 

A capital das vaquejadas

Educação

Pronatec tem oferta de 
vagas reduzida

IF Sertão abre inscrições 
para cursos técnicos

A promessa de abrir 12 mi-
lhões de vagas, na segunda 
etapa do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), feita pelo 
Governo Federal, não poderá 
ser cumprida, de acordo com o 
Ministério da Educação (MEC). 
O motivo da redução da metade 
dessas vagas é a “realidade eco-
nômica que o Brasil enfrenta”, 
afirmou o MEC. A estimativa é 
que, em média, o programa al-
cance no máximo 6,3 milhões 
de matrículas até 2019 – a pre-
visão faz parte do Plano Pluria-
nual (PPA), divulgado pelo Mi-
nistério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão. O Ministério 
da Educação, através de nota, 
declarou que a situação não é 
definitiva já que o Ministério do 
Planejamento levou em conta 
a previsão de arrecadação. Ou 
seja, se o cenário econômico 

Os cursos técnicos ofere-
cidos pelo Instituto Federal 
do Sertão Pernambucano (IF 
Sertão-PE) estão com as ins-
crições abertas até o dia 30 de 
setembro. As vagas são dis-
tribuídas para os campus de 
Petrolina, Floresta, Salguei-
ro, Serra Talhada, Ouricuri e 
Santa Maria da Boa Vista. Das 
1.470 vagas disponibilizadas, 
os estudantes de escolas pú-
blicas terão direito a 50%. São 
160 vagas para o Programa de 
Educação de Jovens e Adultos 
em Logística, Edificações, Ele-
trotécnica e Informática. Para 
os cursos técnicos de Agro-
pecuária, Edificações, Eletro-
técnica, Informática, Quími-
ca, Logística e Refrigeração 
e Climatização foram desti-
nadas 530 vagas. Os cursos 
subsequentes em Agricultura, 
Agroindústria, Agropecuária, 
Edificações, Eletrotécnica, In-
formática, Logística, Refrige-
ração e Climatização e Zootec-

retomar o seu crescimento em 
ritmo acelerado, nos próximos 
anos, as metas podem ser revis-
tas. Mas até o quadro econômi-
co apresentar índices positivos, 
a área da Educação já sofreu um 
bloqueio de R$ 9,42 bilhões no 
orçamento, o terceiro em ordem 
de grandeza entre todos os mi-

De acordo com o MEC, promessa de abertura de 12 milhões de vagas não 
poderá ser cumprida devido à realidade econômica que o País enfrenta

nia vão contar com 780 vagas. 
Os aprovados devem iniciar os 
cursos no primeiro e no segun-
do semestre de 2016, de acor-
do com o calendário estipula-
do pelo IF Sertão-PE.

Especialização
O curso de Especialização 

em Análises Clínicas ofereci-
do pela Universidade de Per-
nambuco (UPE), no Campus 

nistérios do Governo Federal. 
O valor aprovado pelo Legisla-
tivo era de R$ 48,81 bilhões e 
recuou para R$ 39,38 bilhões 
– uma limitação de 19,3%. Para 
2015, o Pronatec tem garantido, 
pelo MEC, 1,3 milhão de vagas. 
Do orçamento original, foram 
reduzidos R$ 362,8 milhões.

Este ano o Pronatec teve um terço das vagas reduzidas se comparado 
ao que foi ofertado em 2014

As inscrições podem ser feitas pelo site www.selecao.ifsertao-pe.edu.
br/copese e a taxa custa R$ 10
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Petrolina, está com o processo 
de inscrições abertas até o dia 
30 de setembro. Os candidatos 
devem ter concluído o curso de 
graduação em licenciatura ou 
bacharel em Ciências Biológi-
cas, Ciências Médicas e Saúde. 
Foram disponibilizadas 40 va-
gas e as inscrições podem ser 
feitas na Coordenação Setorial 
de Pós-Graduação e Pesquisa 
da Upe. 
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Novos Sabores

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

Sal apenas para salgar?

Foi-se o tempo em que o sal era apenas para salgar ou 
conservar os alimentos. Hoje em dia temos uma variedade 
enorme de tipos de sal, cada um com suas particularidades 
e cada vez mais gourmet. A princípio o sal é utilizado para 
realçar o sabor dos alimentos, mas seu uso pode adicionar 
um novo sabor a uma comida ou trazer um toque interes-
sante a uma sobremesa.

A primeira vez que vi um sal diferente foi em uma de 
minhas viagens onde comprei o sal rosa do Himalaia. Devo 
admitir que comprei porque ele era bonitinho e depois des-
cobri que ele tem um teor de sódio mais baixo que o sal co-
mum. Mas o que me chamou a atenção foi uma experiência 
muito interessante que tive há pouco tempo. Estávamos eu 
e meu marido jantando e ele resolveu colocar na sua sopa, 
um sal negro que havia comprado. Momentos depois nos 
olhamos e nos perguntamos de onde vinha aquele cheiro 
forte de ovo. Procuramos até que percebemos que o cheiro 
vinha da sopa dele: era o sal depois de moído. Peguei um 
pedaço de pão com azeite e moí um pouco de sal negro. 
Achei muito interessante, se você fechar os olhos e pensar 
no sabor é exatamente o sabor de pão com ovo mexido. De-
pois disso fui pesquisar sobre este sal. Ele é feito na região 
central da Índia e Paquistão e na realidade não é negro, é 
de um tom bem escuro de vermelho e tem esse sabor nada 
comum devido ao seu processo de produção. O sal do hima-
laia é “assado” com carvão de Acácia até ele se liquefazer e 
depois são adicionadas três frutas. Neste processo ocorre 
uma sulfurização que dá a cor, o sabor e o seu cheiro carac-
terísticos.

Eu também adoro combinações de sal e doce, como cho-
colate com flor de sal e a minha preferida: caramelo salga-
do (dá água na boca só em pensar!). O caramelo salgado é 
muito popular na Europa e pode ser muito versátil, utiliza-
do em sobremesas, bebidas frias e até mesmo em drinks. 
A receita é bem simples: faz-se um caramelo com açúcar 
e água, depois adicionada manteiga, creme de leite e sal. 
Vale a pena usar como calda quente em um sorvete, fica 
maravilhoso! 

Espero que tenham gostado e até a próxima!

saúdE

Novos casos da Chikungunya 
registrados em Pernambuco

Novos casos de febre chi-
kungunya foram confirmados 
nos municípios de Iati, Agres-
te Meridional do Estado. De 
acordo com a Secretaria Esta-
dual de Saúde, dois pacientes 
importaram o vírus da Bahia. 
Há também dois outros ca-
sos notificados nas cidades 
de Itaíba e no Recife, que es-
tão sendo investigados em 
parceria com a Regional de 
Saúde (Geres). No total, em 
Pernambuco, 180 casos foram 
notificados como suspeitos e 
destes, 169 foram descartados 
– 65 deles eram dengue. Com 
esses quatro novos pacientes, 
subiu para seis o número de 
pessoas com a febre no Esta-
do em 2015.

A forma de combater o mosquito é a mesma da dengue: evitar o acúmulo de 
água parada em locais como pneus, garras e vasos de plantas

Alguns óbitos registrados nas cidades de Lagoa dos Gatos, Quipapá, Ribeirão e Santa Cruz do Capibaribe 
estão sendo investigados para saber se foram causados pela dengue
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O mesmo mosquito que 
transmite a dengue, o Aedes 
Aegypti, também é o responsá-
vel pela transmissão da febre 
chikungunya. E, assim como a 
dengue, o foco transmissor do 
mosquito é a área residencial. 
Os sintomas da chikungunya 
são febre acima de 38,5 graus, 
de início repentino, além de 
dores intensas nas articula-
ções dos pés e mãos, dedos, 
tornozelos e pulsos. Também 
pode ocorrer dor de cabeça, 
dores nos músculos e manchas 
vermelhas na pele. No entan-
to, cerca de 30% dos casos não 
chegam a desenvolver sinto-
mas. E a forma de combater 
o mosquito é a mesma: evitar 
o acúmulo de água parada em 

locais como pneus, garras e va-
sos de plantas. A dengue tam-
bém tem sido alvo de alerta em 
Pernambuco. No último dia 22 
agosto, a Secretaria de Saú-
de divulgou um boletim, no 
qual foram registrados 94.070 
novos casos – destes 32.580 
foram confirmados com a do-
ença. Comparado ao mesmo 
período em 2014, houve um 
aumento de 528,10% de pesso-
as contaminadas com o vírus 
transmitido pelo  Aedes Ae-
gypti. A capital pernambucana 
concentra o maior número de 
casos notificados: são 21.5263, 
seguida de Camaragibe com 
5.192 pacientes; Jaboatão dos 
Guararapes, com 5.005; e Ca-
ruaru 3.226. 
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