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Vazão de Sobradinho é reduzida 
para que volume de água
não chegue a zero

Alta de R$ 92 no mínimo não anima 
comércio sertanejo. FCDL
alerta para a inflação

Cidade recebe força-tarefa da 
Polícia Militar. Reforço se dá
após três crimes contra
políticos em cinco dias.

Do alto do teleférico, do 
Engenho São Pedro ou do 
Festival de Cinema,Triunfo 
atrai, cada vez mais, olhares.

Serra terá cinco dias com água 
e dois sem, conforme novo calendário 
de distribuição da Compesa

Primeiro leilão de carros, em 
Serra, promovido pelo Detran, 
arrecada R$ 350 mil. Próximo 
deve ocorrer em fevereiro.
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Ataliba Gonçalves

A oitava edição do Janeiro 
Tem Mais Artes será iniciada a 
partir do dia 18 de janeiro com 
oferta de sete oficinas em lin-
guagens artísticas. O evento é 
promovido pelo Sesc Petroli-
na e deverá movimentar a re-
gião até o dia 31 deste mês com  
uma programação recheada de 
espetáculos de dança, teatro e 
música, além de lançamento de 
livro, recital mostra de curtas e 

O Hospital Mestre Vitalino 
passará a contar este ano com 
uma Comissão Intra-Hospi-
talar de Doação de Órgãos e 
Tecidos para Transplantes 
(CIHDOTT). Essa comissão 
será formada pela própria 
equipe do HMV, que está sen-
do treinada a partir deste mês 
de janeiro, para identificar e 
captar potenciais doadores, 
além de explicar aos familia-

Para atender a demanda 
no ramo de Estética e Be-
leza das cidades do Sertão, 
a Finofarma promoveu nos 
meses de setembro, outubro 
e novembro de 2015, o pri-
meiro curso de Limpeza de 
Pele, no município de Ser-
ra Talhada. De acordo com 
a coordenadora Gregoriana 
Ferraz, a procura foi consi-
derada positiva e a empresa 

A prefeitura do município 
de Salgueiro está realizando 
até o dia 22 de janeiro, a con-
vocatória para os ambulantes 
que desejam trabalhar duran-
te o período de carnaval. Os 
interessados devem solicitar a 
sua habilitação na Diretoria de 
Fiscalização, que fica localiza-
da na sede da prefeitura. Caso 
o ambulante esteja em dia com 
o município, ele receberá uma 

Petrolina
“Janeiro Tem Mais Artes” chega a 8ª edição
Petrolina
“Janeiro Tem Mais Artes” chega a 8ª edição

Caruaru
Comissão Espescial de Doação de Órgãos no HMV

Serra talhada
Finnofarma formula calendário de cursos

Salgueiro
Convocatória para trabalhar no Carnaval

exposições. Na primeira etapa 
das oficinas estão disponíveis 
vagas para Confecção e Uso de 
Máscaras Dell'arte e oficinas de 
Canto e Dança Contemporânea. 
Na segunda etapa das ações for-
mativas serão para as oficinas de 
Teatro Oprimido, Brinquedos 
Populares e, encerrando o clico, 
uma oficina de Desenho. A pro-
gramação completa está disponí-
vel no site  www.sesc-pe.com.br

res o que é a morte encefálica, 
e sensibilizá-lo para doação. 
Após a implantação da Co-
missão, as captações poderão 
ocorrer no Hospital, que, en-
tão, passará a ser referência de 
captação de órgãos da região. 
“É preciso entender que não 
estamos apenas lidando com 
a morte, mas com a chance de 
salvar vidas”, afirmou a enfer-
meira Mayara Lima

já está estudando um ca-
lendário de atividades pro-
fissionalizantes para 2016. 
“Muitas pessoas nos pedi-
ram para que novos cursos 
sejam abertos com técnicas 
mais aprofundadas. Pro-
fissionais que já trabalham 
na área e os que estão co-
meçando têm nos solicitado 
mais cursos com técnicas 
avançadas”, comentou.  

certidão negativa de débito. 
Depois disso, ele deverá apre-
sentar o documento na Secre-
taria de Desenvolvimento Eco-
nômico, onde será realizado 
um novo cadastro. O ambulan-
te regularizado receberá crachá 
de identificação e adesivo em 
data e local a serem definidos. 
Aqueles que vão ficar fixos em 
um local, receberão barracas e 
a instalação elétrica. 

É comum en-
contrarmos em 

nossos relaciona-
mentos, tanto pes-

soal ou profissional, pessoas 
com as mais diversas carac-
terísticas, com perfis dife-
renciados. A todas devemos 
tratar com a mesma conside-
ração, mas de forma a aten-
der as suas expectativas com 
relação à conduta pessoal de 
cada um e respeitando sem-
pre as respectivas limitações, 
valores e idéias, em razão de 
sua formação, cultura, raça 
ou crença. Os relacionamen-
tos para serem bem sucedi-

dos devem enquadrar-se em 
cada um desses modelos:
1. Ninguém, mesmo numa 
mesma família, é igual ao ou-
tro, portanto evite compara-
ções. Cada um de nós é um ser 
especial, possui um dom, uma 
personalidade e habilidades 
muito pessoais.
2. Jamais se pense que pode-
remos mudar as pessoas. O 
máximo que pode ocorrer é 
colaborarmos para possíveis 
melhorias, através de instru-
mentos ao nosso alcance.
3. Aceitar as pessoas como 
elas são, evitando confrontos 
pueris e desnecessários será 

sempre uma forma inteligen-
te de relacionar-se.Podemos 
discordar, mas jamais aceitar 
determinadas imposições e si-
tuações e nem impor as nossas 
idéias.
4. Incentive e pratique os pro-
cessos agregadores (apoio, re-
conhecimento, respeito, incen-
tivo...). Evitando os aspectos 
desagregadores (inveja, pre-
potência, orgulho exacerbado, 
injustiças, fofocas...).

Levemos em conta que 
aquele ditado “Diz-me com 
quem andas e eu te direi quem 
és” exprime algo de verdadei-
ro. Somos seres sociais e, como 

tal, necessitamos criar a 
nossa “marca pessoal”, evi-
tando sermos preteridos, e 
até mesmo enquadrados na 
“marginalidade social”, mas 
sempre atentos para não 
perdermos o que existe de 
mais significativo: a nossa 
liberdade, integridade e au-
tenticidade como seres hu-
manos.

Resumindo, nem sem-
pre as pessoas e os fatos são 
como gostaríamos que fos-
sem. Portanto, sempre aler-
ta e cuidado nas escolhas!

É grande  a alegria e 
felicidade do sertane-

jo com a chegada das 
chuvas; voltar  a ouvir o ronco 
dos trovões e  desfrutar a be-
leza dos relâmpagos  cortando 
e iluminando o céu sertanejo.  
Esse fenômeno é um alento 
para o homem do campo e 
reaviva a crença em um bom 
ano de colheita.  Nesta edição 
ilustramos a capa com a Asa 
Branca (pássaro símbolo do 
Sertão nordestino). Ave que 
anuncia a chegada de chu-
vas  segundo o  imaginário do 
povo e  que se tornou tradição.  
O município de Serra Talhada 
realizou o primeiro leilão de 
carros promovido pelo Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
de Pernambuco (Detran PE), 
fora da região metropolita-
na do Recife, como forma de 
promover a descentralização 
de veículos leiloados, facili-
tando a vida de quem deseja 
participar, mas encontrava 
dificuldade por morar  em re-
giões muito distantes do eixo 
Recife. O ano começa com au-
mento de impostos no estado 
com  alteração nas alíquotas 
do ICMS  que passou a vigorar 
desde  o dia primeiro de janei-
ro, como forma de amenizar  
os efeitos da crise nos cofres 
públicos estaduais. A Facul-
dade de Integração do Sertão 
(FIS),  no município de Serra 
Talhada (PE) inicia  2016  com 
um novo curso de graduação:  
Engenharia Civil , autorizado 
pelo Ministério de Educação 
(MEC),  no último dia 23 de 
dezembro.  O edital para o in-
gresso na nova graduação está 
no portal da FIS. No municí-
pio de Triunfo (PE), a segu-
rança é reforçada após crimes 
contra políticos; o Governo do 
Estado autorizou o envio de 
uma equipe  da Companhia 
Independente de Operações  
de Sobrevivência na Caatin-
ga (Ciosac) ao município.  O 
tradicional festival de Jazz de 
Garanhuns foi cancelado sob 
alegação de custo  alto e baixo 
retorno econômico e será rea-
lizado entre os dias  seis e nove  
no município de Gravatá (PE).  
Boa Leitura!
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ALGUNS MODELOS DE COMPORTAMENTO 
NAS RELAÇÕES HUMANAS

Política

Campanha 
contra caixa dois

O ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, esteve em Pernambuco, 
nos últimos dias 12 e 13 de janei-
ro, para uma visita protocolar ao 
Comando Militar do Nordeste, 
no Recife, e para conhecer a área 
da Operação Carro Pipa – pro-
grama do Governo Federal que 
conta com apoio do Exército –, 
no município de Garanhuns. Ele 
também vistoriou a Operação do 
Combate ao mosquito da Den-
gue e as instalações do 71º Ba-
talhão de Infantaria Motorizada. 

Questionado sobre o impac-
to dos cortes promovidos pelo 
Governo Federal em sua pasta, 
Rebelo garantiu que “todos os 
recursos necessários para o Mi-
nistério da Defesa estarão dis-
poníveis”, seja para as obras da 

Transposição do São Francisco 
ou os investimentos de mais de 
R$ 900 milhões para o comba-
te à seca. ”Nenhuma obra im-
portante do Ministério ficará 
comprometida. Quando houve 
cortes de custo, a primeira pro-
vidência é adiar projetos, não in-
terromper os que estão em cur-
so”, declarou. Em sua curta esta-
dia, Aldo Rebelo e o governador 
Paulo Câmara não tiveram ne-
nhuma audiência marcada, mas 
o ministro da Defesa sinalizou 
que pretende colaborar para a 
liberação do terreno que per-
tence a Força Aérea, localizado 
nas proximidades do Aeroporto 
Internacional dos Guararapes, e 
ponto chave para o processo de 
escolha de onde o hub da Latam 
(formado pela empresa chilena 
Lan e pela TAM) será instalado. 

“Primeira providência é adiar 
projetos, não interromper os 
que estão em curso”

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Em Pernambuco,Aldo Rebelo garante que cortes não com-
prometerão recursos da Transposição e do combate à seca
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Rebelo afirma que os estudos feitos pelo ministério são 
favoráveis a cessão da área necessária para o hub da Latam 

“Nós já concluímos os estudos 
e é possível fazer a concessão 
da área mediante contraparti-
das. Os estudos são favoráveis à 
cessão da área”, comentou. No 
entanto, o resultado desse estu-
do de viabilidade ainda não foi, 
oficialmente, encaminhado ao 
governador. 

Lava jato
Sobre as notícias de que 

seu nome poderia ser citado na 
Operação Lava Jato, através das 
delações premiadas do ex-de-

Entidades como o Mo-
vimento de Combate à Cor-
rupção Eleitoral (MCCE), a 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e a Conferência 
Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB) lançaram, no úl-
timo dia 12, na sede da OAB 
em Brasília, uma campanha 
com três objetivos especí-
ficos. São eles: pressionar o 
Congresso para votar projeto 
que proíbe o caixa dois, cons-
cientizar a sociedade sobre os 
danos que esta prática acar-
reta e a forma como contribui 
com a corrupção no país e, 
por fim, denunciar e fiscalizar 
os candidatos a prefeitos e ve-
readores no pleito deste ano. 
A ideia é que tais entidades 
sejam os locais onde poderão 
ser feitas denúncias e os cen-
tros de divulgação dos valores 
considerados "suspeitos", que 
tenham sido investidos nas 
campanhas eleitorais.

putado federal Pedro Corrêa, o 
ministro Aldo Rebelo disse não 
ter nada a declarar. “Não tenho 
o que falar porque não houve ne-
nhuma afirmação do Pedro Cor-
rêa em relação ao meu nome”. 
Ele também falou sobre as acu-
sações contra o ministro-chefe 
da Casa Civil, Jaques Wagner. 
“Geralmente, o ministro chefe da 
Casa Civil se torna alvo da oposi-
ção. Então, naturalmente, a opo-
sição vai buscar atingi-lo, porque 
é uma forma de atingir o governo 
da presidente Dilma”, concluiu.
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Economia

Mínimo sobe, mas consumo não 
deve crescer, dizem especialistas

Leilão de carros, em Serra, 
arrecada R$ 350 mil

O novo valor do salário 
mínimo no Brasil passou a 
vigorar em janeiro deste ano - 
saiu de R$ 788 para R$ 880. 
O aumento de R$ 92 equivale 
a um reajuste de 11,6%. O Go-
verno Federal, através do Mi-
nistério do Trabalho, afirma 
que o aumento é uma forma 
de dar continuidade à política 
de valorização do mínimo e 
que isso “terá impacto direto 
sobre cerca de 40 milhões de 
trabalhadores e aposentados, 
que atualmente recebem o 
piso nacional”. Na prática, no 
entanto, o poder de consumo 
não deverá aumentar. 

É o que explica o professor 
e coordenador de Economia 
da Universidade Católica de 
Pernambuco (Unicap), José 
Oliveira. “Nas regiões Sul e 
Sudeste, o novo salário mí-
nimo não tem representação 
muito significativa, porque, 
nessas áreas, os salários já são 
bem maiores do que o Norte e 
Nordeste, por exemplo. Mas, 
mesmo que haja um impac-
to positivo na economia do 
País, essa nova renda não de-
verá repercutir no consumo. 
O aumento da produção não 
deverá crescer nesse primei-
ro semestre de 2016”, avalia 
Oliveira.

Para o presidente da Fe-
deração das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas de Per-
nambuco (FCDL-PE), Adjar 
Soares, o aumento para R$ 
880 influencia a folha de pa-
gamento, mas a cautela na 
hora de gastar será mantida. 

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

“No fim de dezembro, regis-
tramos uma queda de 6%, se 
compararmos o mesmo pe-
ríodo em 2014, no comércio 
varejista e em outros setores, 
sabemos que esse percentual 
chegou a ser maior. Para este 
ano, a expectativa é de que a 
situação venha a melhorar a 
partir do segundo semestre. 
Esperamos manter o quadro 
de funcionários e ter uma rea-
ção melhor do que em 2015”, 
declarou o presidente.

Inflação
O presidente da Confede-

ração dos Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Serra Talhada, Eve-
raldo Melo, afirma que a hora 
é de rever os cenários e espe-
rar que a crise política e eco-

nômica, que marcou 2015, não 
se repita neste ano. “O aumen-
to de 11,6% não foi grande se 
olharmos a inflação - medida 
pelo Índice Geral de Preços-
-Disponibilidade Interna (IGP-
-DI) que fechou 2015 com uma 
taxa de 10,7%. Vemos que o 
trabalhador não terá ganhos 
reais, assim como o comércio”, 
ressaltou. 

Outro ponto em questão é 
a crise hídrica, que abate, há 
cinco anos, a região do Sertão. 
“Não esperamos apenas que a 
situação política e econômica 
do País retome sua linha de 
crescimento, mas que a crise 
hídrica melhore para nossa re-
gião. Sabemos que, até março, 
a situação continuará compli-
cada”, concluiu.

O primeiro leilão de carros 
promovido pelo Departamento 
Estadual de Trânsito de Per-
nambuco, Detran-PE, fora da 
Região Metropolitana do Reci-
fe, foi realizado no município 
de Serra Talhada, no dia 29 de 
dezembro. De acordo com o 
Diretor Presidente do órgão de 
fiscalização, Charles Ribeiro, o 
objetivo é promover a descen-
tralização dos veículos leiloados, 
facilitando a vida de quem quer 
participar, mas tem dificulda-
de por morar em regiões muito 
distantes do eixo Recife. “A reali-
zação de leilões num entreposto, 
localizado no Sertão, melhora a 
logística de veículos apreendidos 
pelo Detran”, explica.

Estiveram disponíveis car-
ros e motos, tanto aptos a voltar 
para as ruas, quanto irrecuperá-
veis (sucata) com lance mínimo 
de R$50. Segundo o diretor de 
engenharia e fiscalização do De-
tran, Sérgio Lins, foram leiloa-
dos 300 veículos, gerando uma 

arrecadação de R$ 350 mil, o 
que foi considerado um resulta-
do positivo. “Esse dinheiro é di-
recionado para os débitos que o 
veículo leiloado possa ter e para 
as despesas do leilão. Nosso pla-
nejamento é que, este ano, sejam 
realizados de quatro a cinco lei-
lões, em Serra Talhada, tendo 
em vista o alto índice de fiscali-
zação que realizamos no interior 
do Estado”, declarou Lins. 

O próximo leilão deverá 
ocorrer entre fevereiro e março. 
A data ainda não foi definida. 
Também não há previsão sobre 
levar esse projeto para outras 
cidades do Sertão. “Por enquan-
to, ele continuará sendo reali-
zado no novo pátio da empresa 
Coliseum Leilões”, adiantou o 
diretor de engenharia. O evento 
também gerou ganhos positivos 
para a cidade com a arrecadação 
de impostos (ISS e ICMS) e mo-
vimentação do setor hoteleiro e 
turístico. Cerca de 500 pessoas 
estiveram presentes no leilão. 

Presidente da CDL de Serra Talhada, Everaldo Melo, lembra que o aumento de 11,6% 
não foi grande, considerando a inflação, que fechou 2015 com uma taxa de 10,7%
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Adjar Soares afirma que o aumento do mínimo em janeiro já era 
esperado pelos comerciantes devido à reposição da inflação 

A primeira edição sertaneja visa a movimentar a economia fora da RMR
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Economia

O Escritório de Projetos, 
gerenciado pela secretaria es-
tadual de Planejamento e Ges-
tão (Seplag), selecionou, no dia 
quatro de janeiro, 37 propostas 
enviadas pelos municípios e 
consórcios municipais para ter 
acesso a R$ 10 milhões – oriun-
dos do Fundo Estadual de Apoio 
ao Desenvolvimento Municipal 
(FEM) - voltados ao financia-
mento de projetos de engenha-
ria. A ação visa a auxiliar as pre-
feituras na captação de recursos 
junto às instituições públicas e 
privadas. “Até fevereiro, a pri-
meira parcela, no valor de 20% 
das propostas, será liberada”, 
explicou o secretário de Planeja-
mento, Danilo Cabral. Ele acres-
centa que, das propostas sele-
cionadas, 11 são de consórcios e 
26 são de municípios que se can-
didataram isoladamente. Com a 
assinatura do termo de adesão,  
no dia 20 de janeiro, a liberação 
da primeira parcela dos recur-
sos será realizada em 30 dias. 
A segunda parcela, equivalente 
a 40% do valor financiado, será 
paga com a apresentação do 
projeto básico. Já a terceira e 
última parcela, também de 40% 
do valor financiado, será libera-

Serra Talhada espera R$ 200 
mil do Escritório de Projetos
Foram 37 propostas enviadas pelos municípios e consór-
cios municipais para ter acesso a R$ 10 milhões do FEM

BODOCÓ CARNAÍBA

AFOGADOS DA INGAZEIRA

SANTA CRUZ 
DO CAPIBARIBE

MACAPARANA

VERDEJANTE

BELÉM DO SÃO FRANCISCO

TACARATU

IBIMIRIM CONDADO BOM JARDIM

CORTÊS

ABREU E LIMA
BARREIROS

TAMANDARÉ

SIRINHAÉM

MANARI

TUPANATINGA

CUMARU BUENOS AIRES

MORENO

SERRA TALHADA

PEDRA

SALOÁ

R$ 186.395,28 R$ 60.000,00

R$ 80.000,00

R$ 146.594,40

R$ 200.000,00

R$ 196.260,85

R$ 130.000,00

R$ 70.069,60

R$ 186.395,28

R$ 200.000,00

R$ 137.109,12 R$ 199.711,84 R$ 150.000,00

R$ 199.988,72

R$ 199.998,64
R$ 148.749,12

R$ 150.000,00

R$ 120.000,00

R$ 159.154,82

R$ 68.926,40

R$ 200.000,00 R$ 105.000,00

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

Saneamento Urbanização

Urbanização

Urbanização

Ambiental

Saneamento

Urbanização

Urbanização

Saneamento

Urbanização

Urbanização Saneamento Urbanização

Urbanização

Urbanização
Urbanização

Urbanização

Urbanização

Urbanização

Urbanização

Ambiental Ambiental

Urbanização

Urbanização

Construção de Sistemas 
de Abastecimento de 
água para a Zona Rural do 
município de Bodocó

Ponte de Interligação do distrito de 
Ibitiranga ao distrito Alto Vermelho 

Cintura Verde de Afogados da Ingazeira

Parque urbano ambiental Oeste 
(Antigo lixão) e parque urbano 
ambiental Sul

Aterro sanitário, juntamente com usina 
simplificada de reciclagem

Adutora central do município
de Verdejante para integração
dos sistemas simplificados de
abastecimento e outros

Complexo Urbanístico do
mercadopúblico municipal

Melhoramento da mobilidade 
(recapeamento do acesso à cidade, 
iluminação, revitalização de canteiros, 
pórtico e praça central da cidade).

Sis. de Abastecimento de água para Zona 
Rural do município de Pedra em atendimento 
ao plano municipal de saneamento básico

Complexo turístico do
mirante da Serra da Santa

Anel Viário de Ibimirim Sistema de
Esgotamento sanitário

Implantação de conjunto integrado 
de mobilidade urbana, composto pela 
reconstrução da ponte Catolé sobre o 
rio Tracunhaém

Pavimentação em paralelepidos
em diversas ruas do município

Requalificação do Porto 
Jatobá com a inclusão de 
Pier com acesso para os 
barcos dos pescadores, lojas 
de artesanato, caiçaras, 
restaurante e praça

Canal de drenagem do 
bairro Santa Gorete

Estádio de futebol

Muro de arrimo e escadarias nas
áreas de difícil acesso e próximas 
a encosta

Infraestrutura urbana da 
cidade -  composta pela 
revitalização da Lagoa 
Mariana, construção 
da praça de eventos. 
Pavimentação de ruas, 
iluminação e implantação 
de equipamentos,
localizados 
geograficamente 
em seu entorno

Recuperação do principal acesso 
à cidade com pavimentação 
de suas vias, revitalização da 
iluminação, canteiro, praça 
central e contrução de pórtico

Aterro Sanitário Aterro Sanitário
Simplificado

Melhoramento de 15 estradas 
vicinais localizadas na Zona Rural

Implantação de perimetral Sul de 
Serra Talhada

da após aprovação da prestação 
de contas da segunda parcela e 
mediante apresentação do pro-
jeto executivo.

O município de Serra Talha-
da deverá receber R$ 200 mil 
para o projeto de implantação 
de perimetral sul. De acordo 
com o secretário municipal de 
Obras e Infraestrutura, Cristia-
no Menezes, a obra facilitará 
o acesso entre o bairro de Vila 
Bela e o centro da cidade. “Os 
moradores desse novo bairro 
queixavam-se de estarem isola-
dos do centro da cidade. Além 
disso, o caminho entre os dois 
pontos era feito pela BR, o que 
gerava alguns transtornos”, 
explicou Menezes. As prefeitu-
ras, com propostas aprovadas, 
que já contam com o projeto 
básico e pretendem financiar a 
elaboração de projetos execu-
tivos, receberão 20% do valor 
financiado a partir de 30 dias 
da assinatura do termo de 
adesão e com a apresentação 
do projeto básico existente e 
do contrato com a empresa 
executora do projeto executivo 
de engenharia. O restante será 
pago após a apresentação do 
projeto executivo. 
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Por Karla Santos
Designer de Moda

Se o ano de 2015 foi marcado 
pela crise econômica, a chegada 
de 2016 anuncia uma corrida 
contra o prejuízo. O problema é 
que uma das soluções encontra-
das para superação do recesso e 
ajuste das contas públicas deixa-
rá uma conta que cairá no colo 
dos pernambucanos. Entrou em 
vigor, no dia primeiro de janeiro, 
o pacote de aumento dos tributos 
proposto, no ano passado, pelo 

*Fonte: Secretaria Estadual da Fazenda

Os consumidores que se 
enquadram no perfil de bai-
xa renda e com consumo su-
perior a 140 quilowatts-hora 
passaram a pagar a conta de 
energia mais cara a partir de 
janeiro, devido ao endureci-
mento nas regras, imposto 
pelo Governo do Estado, para 
conceder isenção do ICMS. 
Com o decreto 42.527 pu-
blicado no último dia 23 de 
dezembro, no Diário Oficial 
do Estado, cerca de 200 mil 
pernambucanos perderam o 
benefício de isenção de 25% 
da alíquota, referente ao im-
posto, por terem consumido 
acima de 140 kw/h. De acor-
do com a Secretaria Estadual 
da Fazenda (Sefaz), em nota 
emitida, a medida visa a cor-
rigir distorção – o que repre-

Ano começa com aumento 
de impostos no Estado

Correção reduz beneficiados na 
isenção de ICMS da energia

Alteração nas alíquotas de ICMS passou a vigorar, desde o dia primeiro de janei-
ro, como forma de amenizar os efeitos da crise nos cofres públicos estaduais

Governo do Estado. O chamado 
pacote anticrise alterou o Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) em 
alguns setores, entre eles, Teleco-
municações (telefone e internet), 
que sofreu aumento de 28% para 
30%. No caso da TV por assina-
tura, os clientes vão arcar com 
alteração de 10% para 15%. Mas 
o que deverá causar maior dor de 
cabeça aos consumidores é o au-

sentará um ganho de arreca-
dação de R$ 6 milhões men-
sais por meio do ICMS. Não 
significa, segundo o texto, que 
o benefício para as famílias de 
baixa renda será cortado.  "Ao 
verificar os cadastros, a Sefaz-
-PE encontrou consumidores 

de energia elétrica enquadra-
dos como baixa renda com 
consumo acima de 1.000 qui-
lowatts-hora (kWh) mensais, 
atípico para uma família de 
baixo poder aquisitivo ou em 
situação de vulnerabilidade 
social", esclarece a nota.  

Divulgação

Economia

Impostos que aumentaram no pacote “anticrise”
IPVA
Motocicletas: até 3,5%

Cinquentinhas: 1%

Carros: 3% (até 180 cavalos) e 4% (mais de 180 cavalos)

Aeronaves e Embarcações: 6%

ICMS
Telecomunicações (internet e telefone): 30%

TV por assinatura: 15%

Gasolina: 29%

Produtos em Geral: 18%

Imposto sobre Causa Mortis e Doação (ICD)
8%

Com o corte da isenção quem consumir, por exemplo, 141 kWh/ mês, em vez de 
pagar a conta de energia de R$ 41 passará para R$ 54 com o ICMS já incluso

mento do ICMS na gasolina, de 
27% para 29%, o que significa um 
acréscimo de R$ 0,08 a R$ 0,10 
por litro, junto com o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). Os veícu-
los, com até 180 cavalos, passam 
a pagar 3%, e os carros com mais 
de 180 cavalos passam a pagar 
4%. No caso das cinquentinhas, 
que, agora, passaram a pagar o 
IPVA, o percentual é de 2,5%. E 
para os donos de aeronaves e em-
barcações de lazer, a alíquota será 
de 6%. Mas essa última medida 
esbarrou em liminares do TJPE, 
apontando inconstitucionalidade 
da cobrança. A Procuradoria Ge-
ral do Estado resolveu recorrer. O 
objetivo do Executivo é obter um 
incremento de R$ 487,8 milhões 
na arrecadação, que servirá para 
realizar novos investimentos no 
Estado e ajudar nas contas. De 
acordo com a projeção econômica 
para o exercício fiscal deste ano, 
a meta é que sejam investidos 
R$ 2,5 bilhões, dos quais R$ 1,6 
bilhão depende da liberação de 
operações de crédito por parte 
do Governo Federal. 

Com uma das datas comemorativas mais celebradas no 
país chegando, nossas cabecinhas começam a martelar pen-
sando em um look perfeito para cair na folia. Claro que em 
tempos de crise temos que pensar no custo benefícios e soltar 
toda nossa criatividade. Então ai vão algumas dicas:

A dica principal é tentar unir conforto e estilo! Como? 
Apostando em peças de tecido leve como algodão e elastano. 
Sandálias rasteiras, tênis, saltos mais grossos ou Anabela. O 
carnaval nos permite ousar, se jogar na exuberância, peculia-
ridade, ou seja, permita-se criar composições lúdicas, surre-
alistas...

As cores são ponto chaves na hora de pensar na roupa con-
fortável em que você quer curtir o carnaval ou até mesmo na 
ocasião de improvisar uma fantasia. Quanto mais cor, melhor! 
Mais vibrante e alegre seu look irá ficar. Lembre sempre de 
garimpar seu armário e tentar encontrar aquele vestido que 
você não usa mais, saias, shorts, e dê uma nova cara a estes! 
Bordados, lantejoulas, plumas, são itens perfeitos para custo-
mizar peças antigas e também os temidos abadás, com muita 
criatividade os mesmo se tornam estilosos, sexy, glamorosos, 
confortáveis, se adaptam a proposta que cada um deseja.  

Se você quer fazer uma fantasia o ponto de partida e ter 
um tema, buscar referências, elementos de estilo que carac-
terizam o tema escolhido e ir no centro da cidade atrás de te-
cidos, máscaras, adereços...se você preferir não gastar, separe 
vários acessórios, roupas coloridas, fluidas e analise se dian-
te desses itens não pode nascer uma cigana, um pirata, uma 
baiana, um pescador, solta a criatividade!

Para maquiagem durante o dia, indico sempre rímel à pro-
va d´água, pele leve, muito iluminada, sombras coloridas e 
claro muito spray fixador! E para noite acrescentaria cílios 
postiços, glitter, delineador colorido, uma pele mais pesada, 
uma maquiagem mais contornada, caso você vá para um baile 
ou festa especial.

Os acessórios também podem dar um UP no visual, opte 
por maxi brincos, diademas temáticos, tiara de flores, bolsas 
bordadas, coloridas, clutchs metalizadas, maxi colares e mix 
de anéis.

Não esqueça de se hidratar e de curtir o carnaval com res-
ponsabilidade, gentileza e educação nunca saem de moda!

 Carnaval com estilo
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A remuneração do IBGE poderá chegar a R$ 9.396,88 e a do INSS, para 
nível superior,  pode atingir R$ 7.496,09

Economia

IBGE e INSS abrem concurso e 
ofertam 1.550 vagas para todo Brasil  

IF Sertão-PE : Inscrições para cursos em Floresta

FIS tem novo curso:
Engenharia Civil

O Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) e o 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) iniciaram o ano 
com 1.550 vagas abertas, via 
concursos, para todo o Brasil, 
sendo 26 em Pernambuco, para 
níveis médio e superior. Para o 
IBGE serão realizados dois con-
cursos para preencher o quadro 
de 600 vagas. O primeiro é para 
os cargos de analista de plane-
jamento, gestão e infraestrutu-
ra em informações geográficas 
e estatísticas e de tecnologista 
em informações geográficas e 
estatísticas, ambos de nível su-
perior, totalizando 140 vagas. O 
segundo é voltado para técnico 
em informações geográficas e 
estatística, de nível médio, com 
460 vagas. O total da remune-
ração bruta poderá chegar a R$ 
7.662,49 para os servidores sem 
titulação, a R$ 8.055,41 para 
os portadores de certificado de 
especialização, a R$ 8.448,33 
para os portadores de título de 
mestre e a R$ 9.396,88 para os 
portadores de título de doutor. 
Já para nível médio a remune-

A Faculdade de Integra-
ção do Sertão (FIS) inicia 
2016 com um novo curso: 
Engenharia Civil. O edital 
para o ingresso na nova 
graduação foi autorizado 
pelo Ministério da Educa-
ção (MEC), no dia 23 de 
dezembro, e está disponível 
no portal da FIS. São 240 
vagas oferecidas para os 
dois períodos letivos com 
turmas nos turnos da tarde 
e noite.

De acordo com o dire-
tor-presidente da Institui-
ção de Educação Superior 
(IES), Luis Pereira de Melo 
Júnior, “a FIS entende que 
a formação de cidadãos 
conscientes e preparados 
para as exigências de um 
mundo globalizado é a mola 
propulsora e fator prepon-
derante para o fomento do 
desenvolvimento regional, 
movimentando toda cadeia 
produtiva, sociocultural de 
um povo, não podendo dei-
xar de fora, desta visão de-

ração varia entre R$ 3.098 a 
R$ 4.638. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 28 de janeiro 
através do site da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV) e a taxa é de 
R$ 49 para nível médio e R$ 69 
para nível superior. Para o INSS 
serão ofertadas 150 vagas para o 
cargo de analista do seguro social 
com formação em serviço social 
(nível superior) e 800 para técni-
co do seguro social (nível médio). 
Os salários são de R$ 7.496,09 
e R$ 4.886,87, respectivamen-

te. As inscrições devem ser feitas 
no site do Centro de Seleção e de 
Promoção de Eventos (Cespe) até 
o dia 22 de fevereiro e a taxa para 
nível médio é de R$ 69, enquanto 
a de nível superior, R$ 80. Três 
dessas vagas para analista estão 
em Pernambuco, distribuídas nas 
gerências executivas do Recife, 
Garanhuns e Petrolina. Para os 
que não possuem formação su-
perior, serão abertas 25 vagas em 
Pernambuco, entre as gerências 
de Caruaru, Recife e Petrolina.

Quatro editais para cursos 
de curta duração foram abertos 
pelo campus Floresta do Insti-
tuto Federal do Sertão Pernam-
bucano (IF Sertão-PE), sendo 
três deles com o início das aulas 
marcado para o dia 25 de janei-
ro. O curso de Introdução a In-
formática oferece 15 vagas para 
pessoas ligadas às associações 
dos trabalhadores rurais do mu-
nicípio de Floresta, que tenham 
Ensino Fundamental completo. 

A carga horária é de 20 horas. 
As aulas têm início dia 18 de ja-
neiro. O curso Manipulação de 
Alimentos, com duração de 40 
horas-aula, tem 40 vagas dis-
poníveis e as inscrições devem 
ser realizadas entre os dias 18 
e 22 de janeiro. Para o curso de 
Rotinas Administrativas são 
ofertadas 20 vagas, destinadas 
a candidatos que tenham Ensi-
no Médio completo e desejem 
desenvolver e aprimorar habi-
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Do total de ofertas, em todo o Brasil, 26 são destinadas a Pernambuco

senvolvimentista, o curso 
de Engenharia Civil, diante 
de sua função estratégica e 
essencial ao crescimento da 
nossa região”, ressalta o di-
retor. Um dos diferenciais 
deste curso de Engenharia 
Civil é a inserção de con-
teúdo regional no contexto 
curricular de suas disci-
plinas, ressalta-se ainda 
que o curso  será iniciado 
com nota quatro na ava-
liação efetuada pelo MEC, 
com base na estrutura físi-
ca, corpo docente e acervo 
bibliográfico, observando 
que a nota máxima que um 
curso pode obter é cinco 
no momento da avaliação 
de autorização. Outra no-
vidade, para este ano, é a 
autorização para o funcio-
namento do curso de Odon-
tologia que virá a somar 
aos cursos da área de saúde 
da IES, como ocorre com o 
curso de Fisioterapia, Far-
mácia e Enfermagem ofere-
cidos pela instituição.

lidades e competências na área 
de Administração. Inscrições 
deverão ser realizadas entre os 
dias 18 e 21 de janeiro, na Se-
cretaria Acadêmica do campus. 
O curso Saúde e Qualidade de 
Vida na Cultura Corporal ofere-
ce 50 vagas destinadas a pessoas 
com idade igual ou superior a 60 
anos, residentes em Floresta e 
cidades vizinhas. As inscrições 
para o curso, deverão ser reali-
zadas entre 18 e 21 de janeiro.

De acordo com a diretoria da FIS, o curso de Engenharia Civil evitará 
o êxodo de estudantes sertanejos para os grandes centros urbanos

FIS
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Sertão Esportivo

Por Francys Maia

Sertão 
Esportivo

Dado o agravamento da 
crise hídrica, a Companhia Hi-
dro Elétrica do São Francisco 
(Chesf) iniciou, desde o dia sete 
de janeiro, a fase de testes para 
a redução da vazão do reserva-
tório de Sobradinho, na bacia 
do rio São Francisco. Conside-
rado o terceiro maior lago artifi-
cial do mundo, responsável por 
abastecer vários municípios do 
Nordeste, o reservatório de So-
bradinho se encontra, hoje, com 
apenas 2,11% de sua capacidade. 

Sobradinho tem vazão reduzida 
para garantir abastecimento

Compesa altera rodízio de água em Serra Talhada

Essa intervenção se fez necessária para que o volume de água na barragem não 
chegue a zero, o que prejudicaria a geração de energia da região

A vazão que, em junho, era de 
900 metros cúbicos por segun-
do, passou para 850 m³/s, na 
fase inicial dos testes. Até o fim 
de janeiro, se constatada viabili-
dade, ela deverá ser de 800 m³/s. 
Essa intervenção se fez necessá-
ria para que o volume de água 
na barragem não chegue a zero, 
o que prejudicaria a geração de 
energia da região. De acordo com 
o superintendente da Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf), Luciano Albuquerque, 

A Companhia Pernambu-
cana de Saneamento (Compe-
sa) elaborou um novo calen-
dário de distribuição de água 
para o município de Serra 
Talhada, em vigor desde o 
dia 12 de janeiro. A reprogra-
mação se dá devido ao nível 
da barragem de Cachoeira II, 
que encontra-se com 12,8% 
da sua capacidade. De acordo 
com a Compesa, o Nordeste 
está entrando no sexto ano 
consecutivo de seca, por isso é 
necessário estudar e planejar 
a utilização dos recursos hí-
dricos disponíveis para que os 
mananciais sejam preservados 
por mais tempo.

Hoje, Serra Talhada tem 
um calendário de seis dias 
com água e um dia sem. Com 
a alteração do revezamen-
to, o município ficará um dia 
a mais sem água, passando 

para o regime de dois dias 
sem água. A Compesa dividiu 
o município em três setores 
de abastecimento, de forma 
que toda a cidade consiga re-
ceber água de forma equita-
tiva. “Mesmo economizando 
o manancial Cachoeira II, a 
vazão da barragem foi reduzi-
da e preferimos ampliar o ca-
lendário e garantir água para 

a cidade por mais tempo”, 
explicou o gerente regional do 
Pajeú, Luciano Freitas.Além 
do Cachoeira II, Serra Talha-
da é atendida pela Adutora do 
Pajeú, que recebe água do Rio 
São Francisco, abastecendo 
ainda os municípios de Ca-
lumbi, Flores, Carnaíba, Qui-
xaba, Afogados da Ingazeira e 
Tabira. 

Ch
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Ascom Compesa

SEmiárido

Nível da Barragem de Cachoeira II chega a 12,8% e Serra terá 
novo ritmo de abastecimento: cinco dias com água e dois sem

Redução da vazão do reservatório de Sobradinho cairá de 900 m³/s 
a 800 m³/s e relatórios serão entregues ao Ministério da Integração

a Bahia está passando por um 
problema semelhante ao de Per-
nambuco. “No nosso caso, con-
seguimos resolver o problema 
com a instalação de flutuantes e 
a água está garantida a popula-
ção”, explica. Albuquerque tam-
bém ressaltou que será enviado, 
ao Ministério da Integração, 
um mapeamento com todas as 
demandas e impactos da vazão 
de todas as áreas contempladas 
pelo Rio São Francisco.“Estamos 
fazendo um levantamento para 
identificar quais são os investi-
mentos necessários para garantir 
a manutenção do abastecimento 
de água e quais os impactos gera-
dos por essa nova vazão. Se hou-
ver algum erro, caso se verifique 
que a redução não precisaria ser 
de 850 m³/s, por exemplo, não 
veremos problema em recuar e 
corrigir”, declarou o superinten-
dente da Codevasf. A redução das 
vazões foi autorizada pela Agên-
cia Nacional de Águas, via Reso-
lução 1492, publicada no Diário 
Oficial da União, em dezembro. 
Reunião da Ana, no dia 5, defi-
niu a data de início dos testes.

O campeonato Rural promovido pela liga Deportiva 
Serratalhadense continua pegando fogo.Vários times apa-
recem como candidatos ao titulo deste ano. Mas o Fazenda 
Nova continua firme e forte rumo ao Bi -  Campeonato.

Golaço de Solidariedade
No último mês de Dezembro o ex-jogador  Rogério e  o 

promotor  de Eventos Timão,promoveram um amistoso no 
estádio Pereirão em Serra Talhada entre ex  jogadores pro-
fissionais  e atletas amadores.O objetivo  era arrecadar ali-
mentos  e doar as pessoas necessitadas ,um total de 40 ces-
tas foram arrecadas e doadas em alguns  bairros da Cidade.

O distrito e a quadra esportiva
Os serviços de construção da quadra esportiva do po-

voado de São João dos Leites na cidade de Flores, estão 
em ritmo satisfatório. A obra, que esta sendo executada 
com recursos próprios do município, está orçada em R$ 
123.373,71 e, atende aos anseios da população do povoado 
que há décadas sonha com uma área de lazer dessas.

Serra Talhada promove campeonato inter Estadual Fe-
minino de Futsal

A secretária de Esportes de Serra Talhada está nos últi-
mos preparativos para promover um campeonato feminino 
de Futsal envolvendo equipes de Pernambuco, Paraíba, Ce-
ará, Rio Grande do Norte e Piauí.

Ruralzão só com jogão

marketing@jornaldosertaope.com.br

CONQUISTE mais clientes 
anunciando AQUI!
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Segundo a Apac, fenômeno é denominado “quadra chuvosa” e se estende até 
abril, período em que ocorrem dois terços das chuvas aguardadas para o ano todo

Com granizo e tudo, em 
Flores e Sertânia

Defesa Civil alerta para 
cuidados que se deve ter

As chuvas intensas que 
caíram em algumas cidades 
do Sertão, como Petrolina, 
Serra Talhada, Salgueiro e 
Arcoverde, entre a segunda 
quinzena de dezembro de 
2015 e as primeiras semanas 
de janeiro 2016, trouxeram 
um certo alívio para quem 
convive, há cinco anos, com 
o drástico período de estia-
gem na região. No entanto, 
não foi suficiente para gerar 
comemorações. De acordo 
com a Agência Pernambuca-
na de Águas e Climas (Apac), 
esse período é chamado de 
“quadra chuvosa” no Sertão 
e ele se estenderá até abril 
– período em que ocorrem 
dois terços das chuvas espe-
radas no ano. Porém, com a 
persistência do fenômeno El 
Niño, essas precipitações po-
dem ocorrer abaixo da média 
para a região. “Mesmo que as 
chuvas tenham sido fortes, 
elas não são suficientes para 
reservar um grande volume 
de água, até por ocorrerem 
em pontos isolados. Em Pe-
trolina, registramos chuvas 

de 25 mm, em Petrolândia, 
de 3,5 mm, no município de 
Santa Maria da Boa Vista, fo-
ram 3,9 mm de chuva e, em 
Dormentes, 3 mm”, relatou 
o gerente de Meteorologia 
e Mudanças Climáticas da 
Apac, Patrice Oliveira. 

Em Serra Talhada, segun-
do levantamento da Apac, no 
dia 30 de dezembro, choveu 
ao todo 57,7 mm nas áreas 
urbana e rural: Açude Ca-
choeira (4,9 mm), Ebape (7,8 
mm), IPA (3,4 mm), Serri-
nha II (30 mm) e Jazido (11,6 
mm). Apesar de ter causado 
transtornos para moradores 
de alguns bairros, o volume 
não trouxe a segurança que o 
agricultor necessita para ini-
ciar o período de plantio. “Es-
sas chuvas que não tem conti-
nuidade trazem insegurança 
para quem trabalha na zona 
rural e precisa desenvolver 
suas atividades. Essa água foi 
muito boa, nós conseguimos 
juntar para os animais, mas 
ela não foi suficiente para a 
nossa produção”, lamenta 
o técnico em Assistência da 

Enquanto espera-se que o 
período de chuvas se intensi-
fique no interior do Estado, 
duas cidades registraram um 
fato pouco comum para a re-
gião do Sertão: chuva de gra-
nizo. No dia 25 de dezembro, 
no município de Sertânia, 
localizado a uma altitude de 
558 metros, moradores se 
surpreenderam com pedras 
de gelo que acompanharam a 
precipitação. Dois dias antes, 
a chuva de granizo também 
atingiu a cidade de Flores. 
Segundo a Agência Pernam-
bucana de Águas e Climas 
(Apac), esse fenômeno não 
dura mais do que cinco mi-
nutos, devido ao peso da nu-
vem. Como a agência não 
possui equipamentos especí-
ficos para prever a formação 

O início do ano, mar-
cado pelas fortes chuvas, 
no Sertão de Pernambu-
co, pegou a população de 
surpresa. Devido à inten-
sidade das precipitações, 
a Defesa Civil de Petrolina 
fornece orientações sobre 
como proceder nesse pe-
ríodo chuvoso. Alerta que, 
caso o nível da água suba, 
é necessário que as famílias 
procurem um lugar segu-
ro para ficar. Outro ponto 
importante é não deixar as 
crianças em áreas de enxur-
rada ou próximas às águas 
dos córregos. O risco de se-
rem levadas pela corrente-

Agricultura Familiar, José da 
Silva. O secretário de Agri-
cultura Familiar de Serra Ta-
lhada, José Pereira, também 
endossa a análise. Avalia que 
a chuva serviu para amenizar 
a temperatura e começar o 
período de rama nas pasta-
gens, mas está longe de livrar 
a região do abastecimento de 
carro pipa. “Na zona rural, as 
chuvas continuam fracas. De 
janeiro a março, a previsão é 
de que chova entre 150 mm a 
200 mm e estamos prepara-
dos para um volume maior. 
Estamos na expectativa de 
que seja um bom ano de in-
verno e a situação melhore”, 
declarou Pereira. Para a pre-
sidente da Associação Rural 
das Fazendas Juazeiro e Saco 
da Rocha, Oneide de Lima, o 
otimismo por um ano menos 
duro em relação à seca é o 
que deve ser mantido. “Essa 
água ajudou sim, principal-
mente, quem vive de criação 
de animais. Mas para quem 
convive, há cinco anos, com a 
estiagem, ela ainda é pouca”, 
comentou.  

Chuvas fortes  já causam alívio, ainda 
que insuficientes para prudução

za ou serem contaminadas 
por doenças como hepatite 
e leptospirose é grande. A 
Defesa Civil também cha-
ma atenção para o período 
de pós-chuva. É importante 
que os equipamentos elé-
tricos que tenham sido mo-
lhados ou estejam em locais 
inundados pela chuva, não 
sejam usados devido ao risco 
de choque elétrico e curto-
-circuito. As famílias que 
forem atingidas com maior 
intensidade pelas chuvas e 
precisarem de auxílio, du-
rante esse período, devem 
ligar para a Defesa Civil, no 
número (087) 3862-9164. 

de granizo, o que é possível 
verificar é a formação de nu-
vens muito altas, que ofere-
cem condições para esse tipo 
de chuva. Apesar de ser pou-
co comum, não é a primeira 
vez que chove granizo em ci-
dades do interior. Em 2011, 
a Apac registrou o fenômeno 
em Chã Grande, Bezerros, 
Ouricuri, Riacho das Almas 
e, em Flores, novamente. 
Com a queda da temperatu-
ra e, à medida que a nuvem 
vai se desenvolvendo em 
formato vertical, o vapor 
de água da superfície acaba 
condensado. Isso deixa a nu-
vem pesada e ela acaba cain-
do e perdendo o tamanho na 
queda por conta do derreti-
mento contínuo, formando a 
chuva de granizo. 

Flaviana Brito - Cortesia

SEmiárido
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Chuvas intensas não são suficientes para estimular produção de al imentos na zona rural

Moradores dos municípios de Flores e Sertânia ficaram surpresos com 
a chuva de granizo, mas o fenômeno não durou nem cinco minutos

 Itamar Marcolino
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Novos Sabores

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

Após receber selo ouro do 
Ministério Público de Per-
nambuco (MPPE) em relação 
à Segurança Pública, o pre-
feito do município de Triun-
fo, Luciano Bonfim teve que 
solicitar, ao governador Pau-
lo Câmara, reforço para con-
ter a onda de violência que 
tem atingido o município nos 
últimos dias. Em resposta, o 
chefe do executivo estadual, 
através da Secretaria de De-
fesa Social (SDS), autorizou 
o envio de uma equipe da 
Companhia Independente 
de Operações de Sobrevi-
vência na Caatinga (Ciosac) 
- corporação militar estadual 
vinculada à Polícia Militar. 
De acordo com o delegado 
José Rivelino, da Dinter II, 
“o grupo que fará parte da 
força-tarefa será formado até 

Segurança é reforçada em Triunfo 
após crimes contra políticos
Em resposta, o Governo do Estado autorizou o envio de uma equipe da Companhia 
Independente de Operações de Sobrevivência na Caatinga (Ciosac) ao município

o fim de janeiro”. Foram re-
gistrados três crimes contra 
lideranças políticas em cinco 
dias. O primeiro caso ocorreu 
no dia cinco de janeiro, quan-
do o vereador do bloco de 
oposição, Lucimar Feitosa, 
foi morto por vários dispa-
ros de arma de fogo, no mo-
mento em que trafegava pela 
rodovia PE-320. Dois dias 
depois, o vice-prefeito, João 
Hermano, foi vítima de um 
atentado, ao ser esfaqueado e 
encontra-se em recuperação. 
Outro caso foi o do sindicalis-
ta e ex-secretário de Agricul-
tura, Gildenilson Magalhães. 
Ele foi baleado em frente a 
sua residência. O governa-
dor de Pernambuco declarou 
que o olhar para região será 
prioritário. “Triunfo é uma 
cidade turística, uma cidade 

pacifica que, quando há um 
ponto fora da curva, precisa 
ter um olhar especial”, afir-
mou Câmara. 

Proteção
O presidente da Ordem 

dos Advogados do Brasil – 
seccional Pernambuco (OAB-
-PE), Ronnie Preuss Duarte, 
pediu proteção para o advo-
gado Williams Terto Carnei-
ro, que vem sofrendo ameaças 
após denunciar irregularida-
des na Prefeitura de Triunfo. 
O promotor de Justiça e a juí-
za da cidade acataram o pedi-
do e designaram uma escolta 
policial para acompanhar o 
advogado. A OAB-PE também 
encaminhou um ofício à SDS 
pedindo a adoção de medidas 
que garantam a integridade 
física do advogado.

Divulgação

SEmiárido

Envio de força-tarefa deu-se após três lideranças políticas serem vítimas em menos de cinco dias

marketing@jornaldosertaope.com.br

CONQUISTE mais clientes 
anunciando AQUI!

Hoje vou falar um pouco de uma das frutas mais populares 
no país: a banana. Ela é considerada um superalimento por ser 
rica em carboidratos, vitaminas, minerais e outros nutrientes 
essenciais para o bom funcionamento do organismo. Existem 
quatro tipos mais encontrados  e que possuem características 
distintas: a banana maçã, da terra, prata e d’água. A banana 
maçã é a de digestão mais fácil, é muito perfumada e seu aro-
ma lembra uma maçã. A banana da terra é a mais calórica e 
raramente consumida crua por não ter um sabor  adocicado. 
A banana prata é uma das mais duráveis, de dulçor mediano. 
Por fim, a banana d’água possui uma polpa doce, macia e com 
aroma bastante agradável.

A banana é um ingrediente bastante versátil e pode ser 
utilizada em diversos tipos de pratos, tanto salgados quanto 
doces. A banana para mim tem sabor de infância. Lembro 
muito bem de comer quando pequena banana comprida (da 
terra) cozida quente com manteiga, e cartola de banana pra-
ta com queijo de manteiga. Deu até água na boca! Além dos 
tradicionais pratos, podemos fazer diversas preparações com 
este ingrediente: chips de banana, purê de banana para servir 
com carne, moqueca de banana, ravióli recheado com banana, 
dentre outros pratos criativos.

A inspiração da coluna de hoje veio do meu filho, que é 
louco por banana. Eu sempre faço algumas coisinhas saudá-
veis para ele comer que são sucesso garantido! O primeiro co-
locado é o sorvete de banana: é só colocar uma banana com 
casca no freezer, deixar congelar e depois retirar do freezer, 
deixar amolecer um pouco e bater na batedeira. Fica muito 
cremoso e saboroso, não precisa adicionar açúcar e pode ser 
combinado com outras frutas. Minha sugestão é ele com goia-
ba, fica divino. Também gosto muito de fazer farofa de banana 
e um biscoitinho fácil e delicioso que uso banana d’água bem 
madura com aveia em flocos, raspas de limão e uva passa. É só 
misturar, moldar os biscoitos em uma forma e levar ao forno 
médio até que dourem, não fica muito crocante mas fica deli-
cioso e saudável.
Espero que tenham gostado e até a próxima!

Mil e uma utilidades da banana
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darciorabelo@hotmail.com
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@darciorabelo.com.br
facebook.com/PORTALDARCIORABELO

@darciorabelo

MICROCEFALIA NA REGIÃO I

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou, nesta terça-
feira (12), o número de casos atualizados de microcefalia em 
Pernambuco. De 1º de agosto de 2015 até o dia 09 de janeiro 
de 2016, 1.236 casos foram notificados em todo o Estado. 
Desse total, nove são de Arcoverde. Na área de 
atuação da VI Gerência Regional de Saúde (Geres), que 
engloba treze municípios os números são alarmantes 
com 39 casos notificados.

MICROCEFALIA NA REGIÃO II

Graças a um convênio firmado entre o Centro de Reabilitação Mens 
Sana da Fundação Terra e a Secretaria Estadual de Saúde, cem 
(100) bebês nascidos a partir de agosto/2015 com o diagnóstico 
de microcefalia, residentes em um dos 35 municípios de compõem 
a III Macrorregional de Saúde de PE (Arcoverde, Serra Talhada e 
Afogados da Ingazeira) podem fazer o tratamento de reabilitação em 
Arcoverde, gratuitamente.

...

...
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...
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Advogado Waldemar oliveira, à esquerda, recebe visita em seu 
escritório,  do executivo Bernardino Magalhães.

Imagem  A estilosa Anne Luciana emoldurando nossa coluna

Personalidade Zita Brito uma figura de destaque em 
nossa sociedade

Novo empreendimento Rafaela com os pais Djacilma e 
Romero Mendes felizes com a inauguração da DanyRafa Maternity e Kids
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Portal da Transparência bate 
recorde de acessos em 2015

Litoral baiano ameaçado 
pela lama de Mariana

O Portal da Transparência 
registrou mais de 16 milhões 
de acessos em 2015, segun-
do balanço divulgado pela 
Controladoria-Geral da União 
(CGU). Esse foi o maior núme-
ro de visitas registrado desde a 
criação da plataforma online, 
em novembro de 2004, o que 
significa que a média de aces-
so foi de quase 1,4 milhão. Os 
municípios onde os cidadãos 
mais acessaram o portal foram 
Brasília, o Rio de Janeiro, São 
Paulo, Belo Horizonte e o Re-
cife. Com objetivo aumentar a 
transparência da gestão públi-
ca, permitindo que o cidadão 
acompanhe como o dinheiro 
está sendo utilizado, o por-
tal oferece consultas relativas 
ao Poder Executivo Federal, 
como transferências de recur-
sos, execução orçamentária e 
financeira, receitas e convê-

nios, informações sobre mais 
de 1 milhão de servidores (ci-
vis e militares), imóveis fun-
cionais, consultas temáticas 
(Bolsa Família, diárias, Cartão 
de Pagamento, transparência 
nos estados e municípios), Ca-

A lama que surgiu após 
o rompimento da barragem 
de Mariana, em Minas Ge-
rais, pode ter chegado ao 
arquipélago de Abrolhos, 
no sul da Bahia, uma das 
áreas de maior diversidade 
de corais do Atlântico. A 
informação foi divulgada, 
no último dia 7 de janeiro, 
pelo Ibama e ICMBio, que 
mantém o parque marinho. 
Segundo a presidente do 
Ibama, Marilene Ramos, 
ventos fortes registrados 
nos últimos  dias fizeram 
com que a mancha que vi-
nha se espalhando na di-
reção sul do litoral do Es-
pírito Santo passasse a se 
espalhar também no litoral 
norte, chegando ao sul da 
Bahia. “Fizemos uma inspe-
ção no Parque de Abrolhos 
e registramos a presença de 
uma lama que, pelo aspecto 

visual, tudo indica que seja 
a própria mancha bastante 
diluída que está se esten-
dendo no Espírito Santo”, 
afirmou. A Samarco – for-
mada pela brasileira Vale 
e pela anglo-australiana 
BHP- foi notificada para 
iniciar a coleta de amos-
tras no local. Técnicos do 
Ibama e do parque tam-
bém realizam análises 
para comprovar a origem 
do material. Os resulta-
dos devem ser divulgados 
em até dez dias. Apesar de 
ainda não descartar outras 
hipóteses, Ibama e ICMBio 
dizem que é "muito prová-
vel" que a lama seja oriun-
da do desastre ambiental 
causado pelo rompimento 
da barragem da empresa 
em Mariana (MG), ocorri-
do em novembro. (Folha-
press)

dastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas, entre 
outros. A CGU informou que 
está desenvolvendo um novo 
Portal da Transparência, com 
previsão e lançamento para 
este ano. (Agência Brasil)

O novo Portal da Transparência pretende deixar o canal mais eficiente na divul-
gação de dados sobre execução orçamentária e financeira do Governo Federal
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cultura

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Prefeituras ainda não concluíram suas programações para a folia de momo e aguar-
dam definição do Governo do Estado para o aporte de recursos e definição dos polos

Sem apoio, Festival de Jazz de 
Garanhuns será em Gravatá

Museu Cais do Sertão sob 
nova administração

Apesar de 2015 ter sido 
um ano econômico com ce-
nário desfavorável, as pre-
feituras têm buscado ajus-
tar o orçamento, neste ano, 
para que festejos tradicio-
nais, como o Carnaval, se-
jam realizados. No entanto, 
os polos de animação ainda 
não tiveram suas programa-
ções definidas pelo Governo 
do Estado. De acordo com 
a assessoria de comunica-
ção da secretaria estadual 
de Cultura, “a lista com os 
artistas habilitados para 
participarem do Carnaval 
foi anunciada no último dia 
sete e o último dia para os 
desabilitados recorrerem foi 
no dia 12 de janeiro”, além 
disso muitas prefeituras 
ainda não assinaram os ter-
mos de compromisso para 
receberem apoio do Execu-
tivo, “portanto até o fim de 
janeiro esses polos e suas 
atrações devem ser defini-
das”. Enquanto esse calen-
dário não é concluído, já é 

certo em muitos municípios 
pernambucanos as apresen-
tações dos tradicionais blo-
cos e troças. No município 
de Arcoverde a tradição do 
“Carnaval Folia dos Bois” 
será mantida, assim como 
a realização do 10º Baile 
Municipal. “Nós estamos 
aguardando a definição do 
Governo do Estado sobre os 
investimentos que serão fei-
tos no nosso Polo do Moxotó 
para definir a programação 
da noite do nosso carnaval. 
Mas vamos manter as troças 
populares e o nosso Baile”, 
explicou o secretário de Tu-
rismo Albérico Pacheco.

Para esta edição do Bai-
le, que será realizada no dia 
23 de janeiro, o homenagea-
do será o Maestro Euclides 
Lopes. Entre as atrações es-
tão a cantora Aline Rosa e o 
Maestro Forró e Orquestra. 
Este ano, o concurso para 
eleger as melhores fanta-
sias também será mantido. 
Já para o desfile de troças 

Por falta de recursos, a 
prefeitura de Garanhuns de-
cidiu não realizar mais seu 
tradicional festival de Jazz. 
De acordo com a secretaria 
municipal de Turismo, dados 
indicaram que o Garanhuns 
Jazz Festival teria um custo 
muito alto e pouco retorno 
econômico. Diante da polê-
mica em torno do cancela-
mento, a Secretaria Estadual 
de Turismo, Esporte e Lazer 
assegurou os recursos, atra-
vés da parceria com a inicia-
tiva privada, para a realiza-
ção do evento, entre os dias 

O Museu Cais do Sertão 
Luiz Gonzaga, localizado no 
Bairro do Recife, iniciou o 
ano correndo o risco de ter 
suas portas fechadas por 
tempo indeterminado. O 
contrato entre o Governo do 
Estado e a Organização So-
cial IDG terminou no último 
dia 30, e as atividades fo-
ram encerradas. No entanto, 
após uma semana fechado, o 
equipamento – que custou 
um investimento de R$ 97 
milhões -  agora passa a ser 
administrado pela Secreta-
ria de Turismo, Esportes e 
Lazer do Estado, por meio 
da Empresa de Turismo de 
Pernambuco, e não mais 
pela Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico. O mu-
seu teve seu horário de fun-
cionamento estendido (de 

de bois e ursos, realizados 
na Praça das Bandeiras, o 
edital de convocação estará 
aberto até o dia 23, quan-
do se encerra o prazo para 
as inscrições dos grupos. O 
secretário de Turismo, res-
salta que “troças de outras 
cidades da região também 
vão poder se inscrever para 
desfilar durante o carnaval”. 

Mesmo com a progra-
mação garantida, o Car-
naval de 2016 será menor 
em relação ao ano passado. 
“Devido a crise, infeliz-
mente tivemos que consi-
derar outras prioridades e 
o carnaval será bem menor. 
De qualquer forma teremos 
uma programação bem di-
versificada. Esperamos que 
mais de 30 blocos desfilem 
pela cidade, durante os 
quatro dias do carnaval. E 
no dia oito, teremos o nos-
so tradicional Desfile dos 
Caretas”, explicou o dire-
tor de turismo de Triunfo, 
Thomas Malaquias.

Carnaval de Pernambuco 
mais tímido este ano

seis e nove de fevereiro, no 
município de Gravatá. Para 
o produtor do agora, Grava-
tá Jazz, Giovanni Papaléo, a 
cidade tem potencial para re-
ceber esta edição do evento. 
“A cidade possui infraestru-
tura hoteleira e gastronômi-
ca de grande porte. Esses são 
itens essenciais que fazem a 
diferença”, declarou. Além dos 
shows instrumentais, haverá um 
cortejo com mascarados e ins-
trumentistas regidos pelo maes-
tro Jazziel Leite, líder da Street 
Jazz Band de Garanhuns e um 
desfile de carros antigos.

terça a domingo das 11h às 
17h) e, segundo a Empetur, 
um novo edital será lançado 
para escolher uma nova OS 
para a administração – por 
enquanto a Fundação Gil-
berto Freyre tem assumido 
o controle do local. A Secre-
taria de Turismo também di-
vulgou que abrirá um edital de 
licitação para a contratação da 
empresa que ficará responsá-
vel pelas obras complementa-
res e remanescentes do Cais do 
Sertão (módulo II). O Museu, 
inaugurado em 2014, conta 
com a ajuda da tecnologia para 
guiar os visitantes através da 
obra do cantor e compositor 
Luiz Gonzaga e da cultura do 
Sertão.  As obras ocupam dois 
mil metros quadrados do an-
tigo Armazém 10 do porto do 
Recife.

Mesmo com estrutura menor que o ano passado, os municípios como Triunfo, contam com uma 
programação local de valorização aos blocos e troças tradicionais. Desfile dos Caretas é mantido

Sem contrato administrativo desde o ano passado, Museu Cais do Sertão 
correu o risco de ter suas portas fechadas por tempo indeterminado
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Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

turiSmo

Localizado a 1.260 metros 
de altitude, um dos pontos 
mais altos de Pernambuco, o 
município de Triunfo tem en-
cantado turistas não só pelo 
clima mais ameno (chegando 
a 8°C graus no inverno), mas 
pela diversidade de seus car-
tões-postais. Conhecida como 
“Oásis do Sertão”, a cidade tem 
atrações para o ano todo, como 
o Carnaval, com destaque para 
o desfile dos Caretas. A Fes-
ta dos Estudantes, realizada 
no mês de julho, com shows, 

A Sondagem do Consumi-
dor – Intenção de Viagem, en-
comendada pelo Ministério do 
Turismo, revelou que os turistas 
de Recife deverão optar, cada vez 
mais, por viajar sem companhia. 
A pesquisa mostra que 51% dos 
entrevistados tem a intenção 
de se aventurarem sozinhos. O 
índice, inclusive, é bem maior, 
se comparado à média nacional 
de 12,2%. Ainda de acordo com 
o estudo, os viajantes de Reci-
fe aparecem em segundo lugar, 
entre as cidades pesquisadas, 
como os que mais utilizam ho-
téis ou pousadas como meio de 
hospedagem. A forma tradicio-
nal de hospedagem foi citada por 
67,4% dos entrevistados da capi-
tal pernambucana, ficando atrás 
apenas de Salvador (68%). Mas, 
para 27,2%, a casa de parentes 
e amigos é a melhor opção para 
hospedagem.

Encantos que podem ser vistos do 
teleférico ou a bordo de um pedalinho

A preferência por viajar sem nenhuma companhia

oficinas culturais, e peças te-
atrais. E o Festival de Cinema 
de Triunfo, que já entrou para 
o calendário audiovisual nacio-
nal e é realizado no histórico 
casarão Cine Teatro Guarany.

Entre os pontos turísticos 
considerados “parada obriga-
tória” está o charmoso Telefé-
rico, com 600 m de extensão 
e 16 metros de altura, que liga 
o centro da cidade ao Sesc de 
Triunfo. Mas para quem não 
é amante das alturas, tem a 
opção de fazer passeios de pe-

dalinho no Lago João Barbosa 
Sintonio. Para o empresário 
Pedro Gomes Júnior, dono da 
Pousada Baixa Verde, o Enge-
nho São Pedro é outro ponto 
que não pode deixar de ser visi-
tado. Responsável pela famosa 
Cachaça de Triumpho, há uma 
bodega no Engenho para de-
gustação da cachaça, do licor 
de cana-de-açúcar e da tradi-
cional rapadura. Aos sábados, 
além da degustação, também 
tem forró pé de serra. “Nossa 
cidade tem sido bastante pro-
curada e houve um investi-
mento muito grande em novos 
restaurantes, casas noturnas e 
a rede hoteleira está bem es-
truturada. Recebemos muitos 
turistas da Capital, da região 
do Cariri e de outros estados, 
como a Paraíba. Triunfo tem 
encantado muito as pessoas”, 
comenta Gomes. Sobre a gas-
tronomia da região, o chamado 
arroz da terra com carne de sol 
é um dos pratos mais pedidos e 
pode ser encontrado no Beto's 
Bar, no Palhoçã e no restau-
rante O Rei do Caldo, todos no 
centro da cidade. 
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Nacional 
De acordo com o estudo, os 

destinos nacionais lideram a in-
tenção de viagem de 86,4% dos 
turistas brasileiros, que demons-
traram intenção de viajar nos 
próximos seis meses. O índice é o 
maior dos últimos 10 anos. Para 
os viajantes, as regiões Nordeste 

(36,9%) e Sudeste (36,8%) serão 
as mais procuradas, seguidas do 
Sul (17,3%), Centro-Oeste (6,4%) 
e Norte (2,6%). “O brasileiro está 
cada vez mais interessado em co-
nhecer as belezas e encantos do 
nosso País e isso tem que ser cele-
brado”, avaliou o ministro do Tu-
rismo, Henrique Eduardo Alves.

A pesquisa foi feita nas capitais brasileiras que representam 70% do fluxo 
turístico no País, como Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo

Triunfo chama atenção por sua arquitetura, datada do século XIX e pelos 
mirantes, cachoeiras e grutas que garantem uma visão privilegiada da cidade

Carlos Oliveira - PCR

Entre seus cartões postais, o Engenho São Pedro é um dos pontos que não 
pode deixar de ser visitado, onde se fabrica a tradicional Cachaça de Triumpho

Quando pensamos em carnaval pernambucano a pri-
meira coisa que vem à mente é o galo da madrugada no Re-
cife ou a folia das ladeiras de Olinda, mas existe uma ótima 
opção fora desse circuito. Bezerros, município localizado a 
cerca de 100km de Recife que irá lhe encantar e fazer dele 
uma das primeiras opções. 

O Carnaval de Bezerros é o 3º mais visitado de todo o 
estado. Também conhecida como a terra do Papangus (que 
são pessoas que saem mascaradas durante os festejos), a 
cidade oferece um carnaval animadíssimo e tranquilo que 
pode ser aproveitado por toda a família. A origem dos Pa-
pangus de Bezerros data de 1881: “o papa-angu nasceu de 
uma brincadeira de familiares dos senhores de engenhos, 
que saiam mascarados, malvestidos, para visitar amigos 
nas festas de entrudo – antigo carnaval do século dezenove 
–, e comiam angu. Com isso, as crianças passaram a cha-
mar os mascarados de papa-angu”, conta Ronaldo J. Souto 
Maior, fundador do Instituto de Estudos Históricos, Arte e 
Folclore dos Bezerros. Com o passar dos anos a brincadeira 
foi mudando, as roupas velhas foram substituídas por batas 
longas com estampas coloridas e depois mascarás e roupas 
mais luxuosas.

Mas não é apenas o carnaval que encanta os turistas, o 
município conta com uma grande riqueza cultural e artísti-
ca - com importantes ateliês e centros; o Ateliê de J. Borges 
(escritor, poeta e xilogravurista), o Centro de Artesanato 
de Pernambuco, a Casa de Cultura do Lula Vassoureiro e a 
Estação da Cultura – que fica localizada na antiga estação 
ferroviária onde funciona um museu de peças antigas e ra-
ras, além do espaço do Papangu, onde se pode conferir as 
famosas máscaras de papel machê utilizadas no carnaval. 

Além disso, o município conta com belíssimos pontos 
turísticos – O Parque Ecológico da Serra Negra; com beleza 
natural ótimas para os amantes do ecoturismo; a Gruta do 
Vino; as Trilhas da Pedra do Padre Cícero; Pedra Pintada e 
do Mirante da Gruta do Deda; Mirante de São Francisco e o 
Sítio Pedra Solta. Vale a penas conferir todas essas riquezas 
e aproveitar um carnaval cultural e diferenciado. 

O berço dos papangus
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SaúdE

A Fundação Altino Ventura, 
divulgou, no último dia 11 de ja-
neiro, o resultado da pesquisa 
que tem feito ao acompanhar 
bebês com suspeita de microce-
falia. O estudo preliminar apon-
ta que cerca de 40% dos casos 
relacionados ao zika vírus trou-
xeram problemas anatômicos 
na formação dos olhos destes 
bebês. No entanto, ainda não há 
um diagnóstico do quanto essas 
lesões possam vir a prejudicar a 
visão. De acordo com os pesqui-
sadores, que têm feito esse acom-

O Instituto Butantan e o 
Instituto Nacional de Saúde 
dos Estados Unidos estão na 
terceira fase da vacina contra 
a dengue. Isso significa, que 
eles foram autorizados pela 
Anvisa a iniciarem os testes 
em humanos. Participam des-
se processo, cerca de 17 mil 
voluntários em 13 cidades do 
País, incluindo Recife, Ma-
naus, Porto Alegre e São Pau-
lo. Ainda não há prazo para 
a liberação da vacina para o 
público geral, mas a expecta-
tiva é que, até 2017, ela possa 
ser usada pela rede pública de 
saúde. 

Os voluntários serão 
acompanhados por cinco 
anos, mas, se antes desse pra-
zo, o processo apresentar re-
sultados positivos, é possível 
que a vacina seja liberada com 
antecedência. Infelizmente, 

Pesquisa aponta relação entre 
zika vírus e problemas de visão

Vacinas em teste contra Dengue

De acordo com os pesquisadores, a atrofia da retina, similar a uma cicatriz, e 
a alteração pigmentar são as alterações mais comuns

panhamento desde dezembro, a 
atrofia da retina, similar a uma 
cicatriz, e a alteração pigmentar, 
o que causa manchas na retina, 
são as alterações mais comuns. 
“A estrutura cerebral neurológica 
estando comprometida, compro-
mete também o nervo ótico e as 
canárias da retina. A visão das 
crianças se torna deficitária”, ex-
plicou a presidente da fundação, 
Liana Ventura. Um novo mutirão 
foi realizado e, além dos exames 
de visão, os bebês também estão 
fazendo o teste da orelhinha para 

descobrir se há algum tipo de dé-
ficit auditivo. Cerca de 50 bebês 
passaram por procedimentos 
que podem diagnosticar os pro-
blemas causados pela microce-
falia, relacionada ao zika vírus, e 
muitos já começaram a receber, 
na Altino Ventura,  terapia para 
os problemas de visão. 

Boletim
De acordo com a Secretaria 

Estadual de Saúde, já foram no-
tificados, até o dia dois de janeiro, 
1.185 casos de bebês com micro-
cefalia. A capital pernambucana 
ainda lidera com 225 bebês noti-
ficados, seguida de Jaboatão dos 
Guararapes com 74 casos; Olinda 
com 34; e Goiana com 26 notifi-
cações. Também há registros em 
outros 175 municípios no Estado. 
Ainda segundo a Secretaria, em 
444 casos, os bebês apresentam 
perímetro cefálico igual ou me-
nor que 32 centímetros. Destes, 
435 foram diagnosticados no 
pós-parto e seus intraútero. Hou-
ve também três caos de bebês 
natimortos e um chegou a falecer 
logo após o nascimento. 
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segundo o presidente do Bu-
tantan, Jorge Kalil, a vacina 
contra dengue não serve para 
o zika vírus, principal respon-
sável pelo surto de microce-
falia no País. A Secretaria 
Estadual de Saúde informou, 
no último dia 29 de dezem-
bro, que houve um aumento 

de 600% nos casos de dengue 
registrados em Pernambuco, 
em 2015. Das 140.872 noti-
ficações, houve confirmação 
em 50 mil casos. O acrésci-
mo também foi percebido nos 
quadros com agravamento, 
com 168 notificações e 130 
confirmações. 

Camila Carvalho - Acervo Instituto Butantan

Fundação Altino Ventura tem realizado mutirões para diagnosticar problemas na 
visão e audição em bebês com microcefalia cuja má formação está ligada ao zika vírus

O Instituto Butantan iniciou a terceira fase do teste da vacina contra dengue e 
cerca de 17 mil voluntários  de todo o País estão participando desse processo

Dizer que os telefones celulares de hoje servem até 
para falar, não é exagero. Esses aparelhinhos nos surpre-
endem e a cada dia estão mais sofisticados e cheios fun-
cionalidades, algumas até desconhecidas por muitos usu-
ários experientes. 

E se eu te dissesse que você pode controlar sua TV, ar 
condicionado, receptor de TV, home theater e etc. com o 
seu celular? Sim, isso é possível!

Hoje em dia, devido à grande quantidade de disposi-
tivos diferentes que temos em nossas casas, é inevitável 
termos vários controles remotos para cada um deles. Mas 
isso pode está com os dias contados, graças aos aplicati-
vos que transformam seu aparelho celular em um controle 
universal.

Um exemplo é o aplicativo é SURE, que utiliza os in-
fravermelhos que muitos celulares recentes incluem para 
controlar uma grande quantidade de dispositivos. Por 
exemplo, podemos controlar de forma rápida e simples to-
das as funções que uma televisão moderna pode realizar.

O número de produtos que SURE pode controlar é bem 
interessante e vão muito além de uma televisão, com ele 
podemos controlar eletrodomésticos, como aspiradores 
inteligentes e inclusive lâmpadas LED.

O SURE pode ser baixado de forma gratuita pelo Goo-
gle Play e a grande maioria dos telefones da Samsung, LG 
e Motorola funcionam muito bem. 

Simplesmente fantástico!

Use seu celular como um 
controle remoto




