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Personalidades do São 
Francisco vão ao Rio de 
Janeiro apresentar
peculiaridades da região

Em exibição, o Gigantesco
Imã retrata vida de 
ex-relojoeiro de
Serra Talhada

Três prefeitas do interior
do Estado avaliam a 
participação feminina
na Política
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Instituto do Pajeú já reúne 
600 livros em biblioteca que 
estará disponível ao público

Previsão de conclusão do Shopping  Serra 
Talhada é outubro de 2017, mas crise pode 
interferir, diz Murilo Duque

No Sertão, 15 municípios só poderão 
gastar até R$100 mil em campanhas 
de prefeito, segundo a lei eleitoral
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fotografe o QR code ao lado
e tenha acesso as nossas 
edições online

A obra é o que faltava para concretizar os voos da Azul para a cidade. Segundo a Setra, a previsão é de que o processo licitatório, 
já iniciado, seja concluído em meados de abril. A primeira etapa da obra, estimada em R$ 3,7 milhões, envolve a reconstrução da 
pista será feita com recursos do Estado. Outras melhorias vão exigir aporte do Governo Federal. Economia > Pág 5

Aberto processo licitatório para 
reforma do aeroporto de Serra

 Divulgação/Airbus
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José Artur Paes 

É enorme a 
minha curiosidade 

sobre essas criatu-
ras que usam todo o 

seu tempo construindo men-
sagens (e-mail), desenhadas 
e coloridas, tentando vender 
cartões musicais que o meu 
amor mandou, ou oferecendo 
ótimas vagas em ótimas em-
presas, pois o mercado está 
buscando, ansiosamente, um 
executivo exatamente com o 
meu perfil. Insistem em afir-
mar que estou perdendo gran-
de oportunidade de ficar rico. 
Tempos desses li uma decla-
ração do gênio da informática, 

Mr. Bill Gates, dizendo que a 
sua caixa de mensagens tam-
bém recebia inúmeras ofertas 
do tipo “como ficar rico”, quan-
do o problema dele é o contrá-
rio: como gastar, pois, só para 
se livrar de seiscentos milhões 
de dólares, doou tudo para duas 
universidades nos EUA. Em-
panturram minha caixa com 
ofertas de Viagra, tudo escrito 
no idioma mais falado no Bra-
sil – o inglês. O curioso é como 
descobriram o meu “e-mail”. 
Dia desses uma tal de Genilda 
mandou-me a foto dela, nua em 
pelo, como diz o poeta e ainda 
me chamando pelo primeiro 

nome. E não adianta mudar o 
nome da caixa postal, nem blo-
quear o remetente, pois eles al-
teram o nome do dito cujo e se 
safam do bloqueio. Como se não 
bastasse, tem os amigos que en-
viam aqueles imensos arquivos 
que levam alguns bons minu-
tos baixando e quando se abre, 
é tudo do tipo: seja feliz logo 
pela manhã; afaste do coração 
os maus pensamentos; perdoe 
os que lhe machucam e Deus lhe 
dará em dobro. Tudo com fundo 
musical e telas coloridíssimas. 
O pior é que junto com a men-
sagem gigante vem uma tone-
lada de endereços (e-mail) dos 

outros coitados que recebe-
ram, ou repassaram. Aí, é um 
maná para os “caçadores de 
endereços” que captam tudo, 
jogam em um cadastro geral 
e vendem caro para os chatos. 
Encerrando com uma notí-
cia excelente. A invenção do 
WhatsApp nos “mobiles” nos 
permite manter contatos re-
servados com amigos e fami-
liares. A cibernética sempre 
tem uma solução inteligente 
para cada bronca que surge. 
Vamos curtir a atualidade 
“feicibuquiana”.

No último dia treze 
deste mês  o Brasil deu  

um exemplo  de matu-
ridade política e cons-

ciência democrática .  O país 
amanheceu vestido de verde e 
amarelo  numa demonstração 
inequívoca de patriotismo e 
respeito à nação. Desta vez, fo-
ram mais de 3 milhões de pes-
soas às ruas  dos 26  estados do 
país,  além do Distrito Federal. 
Todos protestaram civilizada-
mente  contra  os desmandos 
do  governo petista e pediram 
a saída da presidente Dilma 
Russef (PT). Pediram também,  
apoio às investigações da Ope-
ração Lava Jato e  para o juiz 
Sérgio Moro.  Um dia que en-
trará para a história. O Sertão 
de Pernambuco está na vitri-
ne e tem visibilidade nacional 
com as gravações da novela 
Velho Chico, que estreou no úl-
timo dia 14 na TV Globo. Tra-
zendo como cenário principal 
as águas do Rio São Francisco, 
a novela mostra e documenta 
a  época do coronelismo, tra-
zendo como pano de fundo  as 
riquezas culturais existentes 
na região. Independentemente  
do gênero  que seja a produção 
cinematográfica, o importante  
é a oportunidade  de mostrar 
nacionalmente a versão atu-
alizada da região. Um grande 
ganho para todos. Encurtando 
caminhos: Após  a instalação 
de um centro de conexões da 
Azul Linhas Aéreas em Per-
nambuco, que poderá pro-
porcionar mais vôos internos 
para o estado, a Secretaria de 
Transportes (Setra), deu inicio 
ao processo licitatório para a 
reforma do aeroporto de Serra 
Talhada. Após conclusão das 
obras, o aeroporto  terá vôos 
direto  Recife/Serra Talhada. O 
governo do estado já havia di-
vulgado que o município pode-
ria receber vôos da companhia 
aérea. No entanto, por falta de 
estrutura do aeroporto, isso 
ficaria inviável. Pela passagem 
do dia Internacional da Mu-
lher, gestoras ouvidas pelo Jor-
nal do Sertão  avaliaram que 
Dilma Russef se perdeu. Você é 
nosso convidado, pode entrar.
Boa Leitura!

Errata

Na edição 131, houve 
um equívoco na divulgação 
da função de um secretá-
rio na matéria ‘Para quem 
planta cebola, houve pre-
juízo’, veiculada na edito-
ria Semiárido, na pág 08. 
O secretário Ed Ramos, do 
município de Cabrobó, é 
titular da pasta de Desen-
volvimento Econômico e 
não de Agricultura. 

Entre os dias 22 e 23 de mar-
ço, a Secretaria de Assistência 
Social de Arcoverde, através do 
Centro de Inclusão e da Casa 60+, 
realiza, em parceria com o Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 
Rural, o curso Saúde na Terceira 
Idade. O objetivo da programa-
ção é mostrar, aos idosos e cui-
dadores, aspectos que envolvem 
a autoestima, o processo natural 
do envelhecimento, hábitos que 

O município de São José do 
Egito, no Sertão do Pajeú, co-
memorou, no último dia 09 de 
março, 107 anos de emancipa-
ção política. Para festejar a data, 
a prefeitura da cidade inaugurou 
a Academia Livre Rogério Alfrâ-
nio Ferreira Guimarães, um novo 
espaço de lazer e saúde para a 
população. A construção do equi-
pamento, que totalizou R$ 200 
mil, foi uma parceria entre a pre-

O Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) prorrogou 
para o dia 31 de maio o prazo 
para os departamentos esta-
duais de trânsito, os Detrans, 
exigirem a Autorização para 
Conduzir Ciclomotor (ACC) ou 
a Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH) para os condutores 
de veículos ciclomotores de até 
50 cilindradas, as cinquenti-
nhas. O prazo inicial era 1º de 

interferem na qualidade do enve-
lhecimento, hábitos alimentares, 
atividades físicas, cuidados com 
os móveis da casa, entre outros 
assuntos. “Envelhecer bem de-
pende de vários fatores, entre eles, 
a forma como o idoso se percebe 
nessa fase da vida e da sua capa-
cidade de se adaptar às mudanças 
e transformações próprias da ida-
de.”, explica secretária de Assis-
tência Social, Patrícia Padilha.

feitura e o Sistema de Cooperati-
vas de Crédito do Brasil (Sicoob). 
Também foi realizado um desfile 
cívico no centro da cidade e o tra-
dicional corte do bolo de aniver-
sário. São José do Egito tem como 
principal marca a poesia popular. 
A cidade é conhecida como “Ca-
pital dos Repentistas” ou “Berço 
Imortal da Poesia”, devido o gran-
de número de cantadores famosos 
nascidos no município. 

março. O Detran-PE já tinha 
iniciado as fiscalizações para 
verificar a nova exigência, quan-
do o Contran anunciou a prorro-
gação. Após o novo prazo, quem 
for flagrado conduzindo cin-
quentinhas sem habilitação terá 
que pagar multa de R$ 574,62 
e terá o veículo apreendido. A 
multa equivale ao valor da pena-
lidade por infração gravíssima, 
R$ 191,54, multiplicado por três.

Curso
Saúde na terceira idade em pauta

São José do Egito
Cidade comemora 107 anos de emancipação

Cinquentinhas
Mais prazo para regularizar
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Filiação até 2 de abril pela novas regra

3

Política

No Sertão, 15 municípios têm até 10 mil eleitores. Nesses locais, o valor máximo 
empregado em campanhas de prefeito deve ser de R$ 100 mil, segundo a nova regra

Redes sociais deve ser alternativa

Uma das principais alterações 
da reforma política, que passa a 
vele para as eleições deste ano, foi 
a modificação das regras do limite 
de gastos na campanha. Antes, os 
próprios partidos fixavam a cota 
de gastos dos candidatos. Agora, 
o Tribunal Superior Eleitoral é 
que define o quanto pode ser gas-
to. O detalhe é que vai haver uma 
redução dos valores em relação 
ao pleito municipal de 2012, caso 
a regra seja cumprida. As cidades 
de menor porte são as que terão 
maior impacto. Nos municípios 
com até 10 mil eleitores, a Le-
gislação eleitoral impõe o limite 

de R$ 100 mil em gastos para 
candidatos a prefeito e R$ 10 mil 
para candidatos a vereador. No 
Sertão, 15 municípios estão nessa 
situação: Betânia, Brejinho, Ca-
lumbi, Cedro, Granito, Ingazeira, 
Itacuruba, Moreilândia, Quixa-
ba, Santa Cruz da Baixa Verde, 
Santa Terezinha, Solidão, Terra 
Nova, Tuparetama e Verdejante. 
De acordo com o TSE, no primei-
ro turno, candidatos a prefeito 
podem gastar até 70% em rela-
ção ao maior gasto declarado na 
eleição de 2012 no município. Se 
a cidade teve dois turnos, esse va-
lor cai para 50% do valor total das 

Diante das novas regras 
eleitorais, que diminuem o 
período de campanha e im-
põem limite dos gastos, a 
tendência é que se intensifi-
que a divulgação dos candi-
datos nas redes sociais. Essa 
é a avaliação da advogada 
Diana Câmara, que atua na 
área de Direito Eleitoral. 
A especialista destaca que 
é preciso tomar cuidados 
com o uso da rede, já que 
algumas peculiaridades da 
Internet ainda não foram 
analisadas. “As regras para 
a propaganda na internet 
seguem as regras gerais da 
propaganda eleitoral, mas 
muitas peculiaridades não 
foram regulamentadas e 
vamos ficar a mercê das 
interpretações dos juízes, 
do TRE e do TSE. Acredito 
que ao analisar representa-
ções contra propaganda na 
internet, os julgadores irão 
observar tanto as regras 
gerais eleitoras quanto as 
do Marco Civil da Internet, 
que estabelece princípios, 
garantias, direitos e deve-
res para o uso da Internet 
no Brasil”, avalia Diana. O 
Facebook, o Instagram e o 

A Lei da Reforma Política, 
aprovada pelo Congresso Nacio-
nal no ano passado, vai permitir 
uma mobilidade maior daqueles 
que têm interesse em disputar 
cargos eletivos no que se refere à 
escolha dos partidos políticos. Até 
o próximo dia 02 de abril, inte-
ressados em concorrer na eleição 
de 2016 podem ser filiar a uma 
legenda. Antes, esse prazo se en-
cerrava um ano antes da disputa. 
O período foi reduzido para seis 
meses. A eleição deste ano está 
marcada para o dia 02 de outu-
bro. A mudança beneficia, sobre-
tudo, os detentores de mandatos 
eletivos, que, agora, têm mais 
tempo para escolher uma nova 
legenda. Com o prazo próximo 
ao encerramento, os próximos 
dias devem ser de movimentação 
intensa dos políticos que querem 
migrar para outro partido. Mas a 
Lei da Reforma Política também 
trouxe aspectos que, aos olhos de 

duas fases da campanha. No se-
gundo turno desde ano, os candi-
datos podem utilizar até 30% do 
maior gasto declarado em 2012. 
Esse limite vai fazer com que, 
mesmo em cidades com mais 
de 10 mil eleitores, gaste-se 
menos que R$ 100 mil. No Ser-
tão, 23 municípios estão nessa 
situação porque terão que res-
peitar o limite de gastos de 70% 
do maior valor declarado em 
2012. Os casos mais curiosos 
são os de Carnaíba, Itapetim, 
Serrita, Tacaratu e Triunfo. A 
regra é equivalente para candi-
datos a vereador.

Limite de gastos de campanha,
Agora, é fixado pelo TSE

alguns, podem dificultar a vida 
da classe política. Entre as alte-
rações, feitas pelo Congresso Na-
cional, está a redução do tempo 
de campanha. A partir deste ano, 
a campanha eleitoral terá apenas 
45 dias e não mais 90 dias. Com 
isso, aqueles que disputam cargos 
eletivos terão menos tempo para 
expor suas propostas e convencer 
os eleitores. Com a reforma políti-
ca, o Tribunal Superior Eleitoral 
definiu que o início da campanha 
será após o dia 15 de agosto, data 
máxima para o registro da can-
didatura. As convenções partidá-
rias, que são feitas para definir os 
candidatos das legendas, este ano, 
poderão ser realizadas entre 20 de 
julho e 5 de agosto. A redução da 
campanha também resultou na 
redução do horário eleitoral gra-
tuito, que antes era de 45 dias. A 
partir deste ano, serão 35 dias de 
propaganda gratuita (entre 26 de 
agosto e 29 de setembro). 

Afogados da 
Ingazeira     
 

Inajá

Ouricuri

Petrolina

Salgueiro

Carnaíba 

Itapetim

Serrita

Tacaratu

Triunfo

28.166

11.590

43.565

178.685

38.749

15.036

14.766

14.114

Prefeito: R$ 262.270,00
Vereador: R$ 18.000,00

Prefeito: R$ 305.960,00
Vereador: R$ 10.410,00

Prefeito: R$ 263.941,07
Vereador: R$ 24.488,00

Prefeito: R$ 2.194.188,56
Vereador: R$ 123.018,15

Prefeito: R$ 266.820,00
Vereador: R$ 28.180,00

Prefeito: R$ 31.613,17
Vereador: R$9.011,00

Prefeito: R$ 39.531,00
Vereador: R$ 9.955,00

Prefeito: R$ 25.953,70
Vereador: R$ 4.177,00

Prefeito: R$ 36.637,50
Vereador: R$ 7.000,00

Prefeito: R$ 31.031,16
Vereador: R$ 7.397,26

Prefeito: R$ 183.589,00
Vereador: R$ 12.600,00

Prefeito: R$ 214.172,00
Vereador: R$ 7.287,00

Prefeito: R$ 184.758,75
Vereador: R$ 17.141,60

Prefeito: R$ 1.535.931,99
Vereador: R$ 86.112,71

Prefeito: R$ 186.774,00
Vereador: R$ 19.726,00

Prefeito: R$ 22.129,22
Vereador: R$ 6.307,70

Prefeito: R$ 27.671,70
Vereador: R$ 6.968,50

Prefeito: R$ 18.167,59
Vereador: R$ 2.923,90

Prefeito: R$ 25.646,25
Vereador: R$ 4.900,00

Prefeito: R$ 21.721,81
Vereador: R$ 5.178,08

Município

Município

Número de
 eleitores

Número de
 eleitores

Maior gasto 
declarado em 2012

Maior gasto 
declarado em 2012

Limite de gastos 
em 2016

Limite de gastos 
em 2016

Os maiores gastos poderão ser nessas cidades:

Municípios que possuem mais de 10 mil eleitores e que podem gastar menos de 
R$ 100 mil na campanha para prefeito: 

WhatsApp serão protago-
nistas neste pleito, segundo 
Diana Câmara. A advogada 
destaca a importância de 
o candidato fazer o registro 
das suas páginas eletrônicas 
no Tribunal Regional Eleitoral. 
Isso evita problemas com pos-
síveis falsos endereços eletrô-
nicos. “Apesar de ter apenas 45 
dias, a campanha pode ser uma 
eternidade, já que, na internet, 
tudo viraliza e ganha propor-
ções com rapidez”, disse. 

12.183

11.118

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Diana Câmara: campanha na 
internet vai ser intensificada

Fonte: RESOLUÇÃO Nº 23.459 do Tribunal Superior Eleitoral 

Roberto Pereira
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Política

São José do Belmonte apresentou uma das propostas mais elaboradas. Pede recur-
sos para a construção do Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência

Foram 24 propostas do Sertão 
elaboradas para o FEM Mulher

CNM e Atricon buscam soluções 
em parceria para as prefeituras 

Criado em 2015, pelo 
governador Paulo Câmara 
(PSB), o FEM Mulher rece-
beu, até o momento, 56 pla-
nos de trabalhos. Ao FEM 
Mulher, estão reservados 
5% do valor repassado pelo 
Estado aos municípios que 
recebem recursos do Fundo 
Estadual de Apoio aos Mu-
nicípios (FEM), tendo esse 
último sido criado em 2013. 
Municípios sertanejos ela-
boraram, até a última atuali-
zação da Secretaria Planeja-
mento, 24 propostas. Dentro 
da região, as principais ações 
são voltadas para compra de 
veículos, equipamentos e 
construção de sedes voltada 
para discussão de políticas 
para as mulheres. 

Localizado no Sertão 
Central, o município de São 
José do Belmonte apresen-
tou uma das propostas mais 
elaboradas para o FEM Mu-
lher. O município pede, ao 

Diante das dificuldades 
enfrentadas pelos gestores 
municipais, a Confederação 
Nacional dos Municípios 
(CNM) decidiu buscar uma 
parceria com a Associação 
dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Atri-
con) para tentar encontrar 
soluções para a crise nas 
administrações dos munici-
pais. Problemas com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal têm 
preocupado prefeitos de todo 
o País, que não estão conse-
guindo respeitar os limites 
legais impostos pela LRF. 

Secretário-geral da CNM, 
o prefeito Eduardo Tabosa, 
de Cumaru, se reuniu, em 
Brasília, com o presidente 
da Atricon, Valdecir Pascoal, 
e com membros do Institu-
to Rui Barbosa para discutir 
soluções para as prefeituras 
que não estão conseguindo 
se enquadrar no limite de 
gastos com pessoal. Segun-
do ele, na reunião, membros 
da Associação e da Confede-
ração decidiram formar uma 
comissão com o objetivo de 
aprofundar as discussões e 

Governo do Estado, recursos 
para a construção do Cen-
tro de Referência da Mulher 
em Situação de Violência. 
A iniciativa elaborada pelo 
município custará, se for 
aprovada, R$ 64.910,67. O 
projeto, no entanto, ainda 
está em análise. Segundo a 
Seplag, todas as propostas 
apresentadas pelos municí-
pios referentes ao FEM Mu-
lher passam pelo crivo da 
Secretaria Estadual da Mu-
lher. Os 56 planos de traba-
lho estão sendo analisados 
pela pasta e alguns já foram 
confirmados. Caso todos 
eles sejam aprovados, o cus-
to para o Estado será de R$ 
3.686.566,57.  

Andrea Chaves, gerente 
geral do FEM, ressalta que 
estes valores, assim como 
o quantitativo de planos 
de trabalho, vão crescer, já 
que o prazo para entrega 
dos planos pelos municí-

pios ainda se encontra em 
aberto. “Lembrando que 
o percentual mínimo é de 
5% do valor repassado pelo 
Fundo, mas nada impede 
que os municípios solicitem 
percentuais maiores”, des-
tacou Andrea. Do total de 
plano apresentados, apenas 
cinco projetos foram apro-
vados até o momento. Desse 
total, três deles são de cida-
des sertanejas. O municí-
pio de Santa Cruz da Baixa 
Verde conseguiu aprovar a 
proposta de compra de um 
veículo para a Coordena-
doria Municipal de Política 
para as Mulheres. O projeto 
tem o custo de R$ 36 mil. Já 
o município de Serrita, no 
Sertão Central, irá comprar 
equipamentos para a Coorde-
nadoria da Mulher. O projeto 
aprovado é de R$ 48.785,86. 
Em Afrânio, a proposta para 
construção da Casa da Mulher 
custará R$ 180.500,33. 

ampliar o debate junto ao 
Congresso Nacional. “A po-
sição da CNM é de que a lei 
é boa, é importante, mas é 
preciso entender o momento 
que estamos vivendo. Tem 
município que, por mais que 
ele tente, ele não consegue 
chegar a 54% do limite de 
gastos com pessoal. As re-
ceitas estão menores que nos 
anos anteriores. É precisa 
dialogar isso para que seja 
tratado de forma diferente 
nesse momento”, defende 
Eduardo Tabosa. O presi-
dente da Atricon, Valdecir 
Pascoal, disse que a institui-
ção é sensível com a pauta 
dos prefeitos, mas destacou 
que não se pode esquecer as 
determinações da Lei. “Os 
tribunais não podem dar 
uma anistia aos prefeitos. É 
preciso analisar a postura 
do gestor e saber se ele fez 
o que era possível”, avaliou.  
Eduardo Tabosa informou 
que, nos próximos dias, a 
CNM vai se reunir novamen-
te com a Atricon para definir 
os membros da comissão que 
discutirá o assunto. 

marketing@jornaldosertaope.com.br

CONQUISTE mais clientes 
anunciando AQUI!

Membros da Confederação Nacional dos Municípios e Atricon vão for-
mar comissão para discutir alternativas à Lei de Responsabilidade Fiscal

Afrânio – Construção da Casa da Mulher
Valor: R$ 180 mil 

Serra Talhada – Construção do Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM)
Valor: R$ 140 mil 

Salgueiro – Estruturação dos serviços da Coordenadoria da Mulher 
Valor: R$ 89 mil 

Parnamirim – Edificar um prédio para funcionamento do FEM Mulher 
Valor: 75 mil 

Itapetim – Construir a murada do Centro da Mulher
Valor: R$ 67 mil 

Confira os cinco maiores projetos apresentados pelas prefeituras do Sertão:

Fonte: Secretaria de Planejamento

site da Atricon 
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Sertão EsportivoPolíticas
Públicas

 Silvia Bezerra De Melo
 Assistente Social, especialista em                             

        Ciência Política.

Após a instalação de um 
centro de conexões da Azul Li-
nhas Aéreas, que poderá pro-
porcionar mais voos internos 
em Pernambuco, a Secretaria 
de Transportes (Setra) deu iní-
cio ao processo de licitação para 
a reforma do aeroporto de Serra 
Talhada. O Governo do Estado 
já havia divulgado que o muni-
cípio, localizado no Sertão do 
Pajeú, poderia receber voos da 
companhia área. No entanto, 
por falta de estrutura do aero-

Aeroporto de Serra: processo 
licitatório deve ser concluído até abril

Primeiros alicerces do Shopping 
Serra Talhada começam a ser levantados

Segundo a secretaria de Transportes, a primeira etapa, que envolve construção da pista do 
aeroporto, custará aproximadamente R$ 3,7 milhões. Obra é fundamental para voos da Azul

porto isso ficaria inviável. Se-
gundo a assessoria de Imprensa 
da Secretaria de Transportes, a 
primeira etapa da obra, que en-
volve a reconstrução da pista do 
aeroporto, custará aproxima-
damente R$ 3,7 milhões e será 
feita com recursos do Estado. 
O processo de licitação deve 
ser concluído até meados de 
abril, quando será conhecida a 
empresa que ficará responsável 
pela obra. A pista do aeroporto 
tem 1.800 metros e será refor-
çada para receber aviões maio-
res. 

O município de Serra Ta-
lhada vai sediar o primeiro 
shopping center do Sertão do 
Pajeú. A primeira fase do em-
preendimento, que compreende 
a preparação do solo onde será 
realizada a obra, já está em fase 
de encerramento e, agora, os 
primeiros alicerces serão levan-
tados. O shopping está sendo 
construído no centro da cidade 
e deverá atrair visitantes de toda 
a região. A previsão para conclu-
são é outubro do próximo ano. 
Previsão é de que o Shopping 
Center Serra Talhada conte com 
espaço para 68 lojas. Mas esse 
número pode mudar, conforme 
o espaço de cada unidade. O 
empreendimento também terá 
praça de alimentação, salas de 
cinema e espaço para entreteni-
mento infantil. O investimento 
total de R$ 30 milhões. O centro 
de lojas é um empreendimento 

da JDS incorporadora. De acor-
do com Murilo Duque, a expec-
tativa é que o shopping alcance 
uma população de até 500 mil 
pessoas da região. “Fizemos um 
estudo de mercado para defi-
nir a localização. Vimos que o 
shopping abrange um raio de 
até 75 quilômetros”, explicou o 
empresário. Mesmo diante da 
projeção positiva para o empre-

endimento, que, por enquanto, 
é o único do Pajeú, Murilo Du-
que ressalta que os rumos da 
economia podem interferir do 
prazo de entrega do shopping. 
“Se a economia continuar do 
jeito que se encontra hoje, o 
shopping poderá ser entregue 
somente em outubro de 2018, 
um ano depois do projetado”, 
afirmou o empresário. 

Divulgação

Hesíodo Góes-Seturel-PE Ainda de acordo com a Se-
tra, além da reforma da pista, 
outras melhorias serão feitas no 
aeroporto. Neste caso, o Estado 
vai precisar de aportes oriundos 
do Governo Federal. A reforma 
do aeroporto é fundamental 
para a implantação do voo Reci-
fe-Serra Talhada. Após a reper-
cussão de que a cidade recebe-
ria essa rota, a companhia área 
a chegou divulgar uma nota 
dizendo que não havia previsão 
para inclusão desse voo. O tex-
to dizia: “a empresa estuda no-
vas possibilidades de operação 
e, apesar de ter interesse nas 
regiões, no momento não há 
novidades sobre oferta de voos 
da companhia em Caruaru ou 
Serra Talhada.” O secretário de 
Turismo de Pernambuco, Feli-
pe Carreras, que intermediou a 
vinda do centro de conexões da 
Azul, disse que conversou com o 
presidente da companhia aérea 
após a divulgação da nota. “Há 
uma sinalização (para o voo para 
Serra Talhada), mas por enquan-
to não tem por conta do aeropor-
to”, explicou Carreras. 

Economia

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

A Mediação e Conciliação é uma 
política pública de acesso 

à justiça?

Quando pensamos na representação da Justiça logo nos 
remetemos a figura da deusa Themis, deusa-guardiã dos 
juramentos dos homens e da lei muito familiar para juris-
tas e magistrados: uma figura de mulher com venda nos 
olhos trazendo nas mãos espada e balança. E essa ideia de 
representação da justiça hoje, poderá ser flexibilizada?

Quando se recorre ao judiciário a resolução de confli-
tos e controvérsias estamos esperando justamente que um 
terceiro, um juiz, um magistrado, um árbitro, e seu livre 
convencimento, nos conceda a graça do direito. Uma figu-
ra imparcial (com venda nos olhos), balizando as relações 
através da lei (a balança) e com poder de decisão definitiva 
(a espada). Temos sempre no modelo judicial que encon-
trar soluções na culpabilidade do outro. Na relação ganha-
-perde como solução mais adequada. No certo e no errado 
como forma predominante de fazer justiça. O modelo pra-
ticado no judiciário faz com que as partes deleguem a so-
lução de suas próprias mazelas, que não responsabiliza as 
partes pelas soluções dos seus próprios conflitos. E essa vi-
são de judicialização de todos os problemas, de dimensões 
diversas, deverá diminuir. O judiciário não mais suporta a 
quantidade de processos que recebe e de litígios que podem 
ser resolvidos por outra via.

A Lei 19.140/2015 dispõe sobre a mediação como meio 
de solução de controvérsias e a autocomposição de confli-
tos. Diferentemente da via judicial, a proposta de Mediação 
e Conciliação do Conselho Nacional de Justiça traz como 
política pública o processo de resolução de disputas pela 
gestão de interesses reais e sentimentos. Buscando a coo-
peração entre as partes, fazendo através da escuta ativa do 
mediador, que as partes encontrem soluções para seu pró-
prio conflito. É inovador! Os acordos advindos do proces-
so de mediação são autocompositivos mas possuem força 
de título executivo para os que preferem modelos de cima 
para baixo. Experimenta para ver!!!

Secretário de Turismo, Felipe Carreras, conversou com a dire-
toria da Azul para viabilizar voos para o interior do Estado

A primeira etapa da obra já está em fase de encerramento
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Ministério vai promover capacitações
em Petrolina e estimular exportações

Balança dá mais 
precisão para produtores

Depois de lançar um pacote 
de ações voltadas para a região 
do Araripe, o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC) pre-
parou um pacote de ações do 
Plano Nacional da Cultura Ex-
portadora (PNCE) para Petro-
lina. As ações são voltadas para 
as cidades pernambucanas do 
Vale do São Francisco. Empre-
sas dos setores de fruticultura, 
vitivinicultura e de couro rece-
berão capacitações promovidas 
pelo MDIC para oferecer seus 
produtos no mercado inter-
nacional.  Ao todo, 146 micro, 
pequenas e médias empresas 
serão capacitadas, segundo o 
ministério. Participam do pro-
jeto representantes de Petroli-
na, Afrânio, Cabrobó, Dormen-
tes, Lagoa Grande, Orocó, San-
ta Maria da Boa Vista e Terra 
Nova. “O objetivo do PNCE é 
ampliar a base exportadora do 
Brasil e, consequentemente, 
de Pernambuco e da região do 
São Francisco. Portanto, há aí 
o desafio de incorporar mais 
empresas a esse processo de 
exportação e isso envolve capa-
citação, informação, inteligên-

cia comercial”, disse o ministro 
da pasta, Armando Monteiro 
Neto. O trabalho de prepara-
ção das empresas será feito por 
especialistas do Projeto Extensão 
Industrial Exportadora (PEIEX), 
executado, na região, pela Facul-
dade de Ciências Aplicadas e So-
ciais de Petrolina (Facape), sob a 
coordenação da Apex-Brasil.  O 
convênio entre Ministério do De-
senvolvimento e a instituição tem 
duração de 30 meses. De acordo 
com o MIDC, a região pode am-
pliar as exportações para países 

O Mercado do Produtor 
de Cabrobó, no Sertão de São 
Francisco, passará a contar com 
uma balança de carga que será 
utilizada para o controle dos 
produtos que saem do local. 
Com a capacidade de pesagem 
de até 60 toneladas, a iniciativa 
vai proporcionar mais precisão 
aos vendedores locais, que têm 
como principal atividade a ven-
da da cebola. 

Para o superintendente da 
Receita Municipal, Paulo Teó-
genes, o equipamento vai con-
tribuir para a arrecadação de 
tributos feita pelo município, o 
que vai proporcionar incremen-
to nas contas da prefeitura. "O 
município terá um maior con-
trole de entrada e saída de mer-
cadorias e, com isto, uma arre-

cadação mais precisa", explicou. 
Segundo o secretário mu-

nicipal da Agricultura e Meio 
Ambiente, Marizan Rodrigues 
da Silva, a instalação do equipa-
mento, que vai pesar os veículos 
que saem carregados do merca-
do municipal, vai beneficiar os 
produtores locais. "O objetivo 
da implantação da balança ro-
doviária é garantir ao produtor 
uma precisão do peso do pro-
duto comercializado, evitando, 
assim, prejuízo na venda", ex-
plicou o titular da pasta. O equi-
pamento foi solicitado pela pre-
feitura ao Governo do Estado, 
que por meio da Secretaria de 
Agricultura, forneceu a balança 
ao município. O equipamento 
ficará localizado dentro próprio 
mercado, na BR-428.como o Canadá, Estados Unidos, 

Peru, México e Japão. Segun-
do Armando Monteiro, ainda é 
possível ampliar relações com 
a União Europeia. “Temos que 
aproveitar a janela de oportuni-
dade que o dólar está nos dando. 
Petrolina já representa 20% das 
exportações do Estado. Com o 
lançamento das ações do PNCE 
para o Vale do São Francisco va-
mos disponibilizar todas as fer-
ramentas para apoiar o aumento 
das exportações desta região", 
frisou o ministro. 

Ao todo, 146 empresas serão capacitadas. Participam representantes de Petrolina, Afrâ-
nio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Terra Nova

Plano Nacional da Cultura Exportadora foi lançado em Petrolina
com a presença do ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro Neto
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O equipamento terá capacidade de pesagem de até 60 toneladas

Divulgação
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presente no Interior

RDEM DO OS ADVOGADOS DO BRASIL

Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE)
Endereço: Rua Rui Calaça, 54 - Espinheiro/Recife/PE - 
CEP: 52.020-110 | Telefones: (81) 3223.0902 / 3231.4121
www.caape.org.br / Facebook CAAPE.Oficial / Instagram caape_oab

SEmiárido

O município de Salguei-
ro, no Sertão Central, sediou 
a caravana Socioambiental 
da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) – 
do Regional NE2 -, realiza-
da durante o mês de março. 
Com o objetivo de debater 
a integração das bacias do 
Rio São Francisco, o grupo 

Criação da Universidade no 
Araripe está em tramitação

Caravana da CNBB debate Bacias do São Francisco

A unidade, de acordo com projeto de lei ficaria localizada em Araripina. 
A proposta foi incluída no Plano Plurianual do Governo Federal

fez uma visita às estruturas 
do Projeto de Integração São 
Francisco e às barragens que 
receberão as águas do empre-
endimento. 

A discussão tratou sobre 
as iniciativas voltadas para 
um sistema de produção 
adaptado que possa integrar 
as bacias do Velho Chico. Re-

A chegada de cursos uni-
versitários do ensino público 
no Sertão abriu novas pers-
pectivas para a região. Foi 
pensando nisso que o depu-
tado federal Kaio Maniçoba 
(PHS) sugeriu, ao Ministé-
rio da Educação, a criação 
da Universidade Federal do 
Araripe. A unidade, de acor-
do com projeto de lei em tra-
mitação na Câmara Federal, 
ficaria localizada no municí-
pio de Araripina. A proposta, 
de médio a longo prazo, foi 
incluída no Plano Plurianual 
(PPA)do governo federal. 

De acordo com Kaio, o 
custo para implantação da 
Universidade do Araripe 
deve ultrapassar os R$ 200 
milhões. Por isso, avalia o de-
putado, a proposta pode de-
morar a sair do papel, já que 
o país passa por uma grave 
crise financeira. “Conversei 
com o ministro da Educação 

e ele mostrou interesse e en-
tende a necessidade dessa 
universidade, mas essa é uma 
semente que a gente plantou. 
Dificilmente, sairá no gover-
no Dilma, mas a proposta já 
existe dentro do PPA”, afir-
mou. 

A implantação, além de 
beneficiar Pernambuco, tam-
bém geraria bons resultados 
para os estados do Ceará e 
Piauí. “A nova universidade 
beneficiará 41 municípios 
pernambucanos, onde vivem 

mais de um milhão de pesso-
as; 25 municípios cearenses, 
com quase 900 mil habitan-
tes; e 66 municípios piauien-
ses, com população superior 
a 500 mil”, diz o texto da pro-
posição. Outra proposta do 
parlamentar é transformar a 
Unidade Acadêmica de Ser-
ra Talhada, hoje vinculada à 
Universidade Federal Rural 
de Pernambuco, em Univer-
sidade Federal do Sertão. Ou 
seja, o município passaria a 
sediar um campus próprio. 

presentantes da sociedade ci-
vil e de órgão públicos de di-
versos setores participaram 
dos debates que ainda tive-
ram como objetivo mobilizar 
a sociedade na perspectiva 
do controle social, garantin-
do uma gestão participativa 
e manutenção permanente 
da infraestrutura e investi-
mentos sociais. Outro pon-
to de defesa dos bispos foi a 
luta pela democratização da 
terra com assentamentos de 
reforma agrária ao longo dos 
canais para intensificar os 
sistemas de produção basea-
dos nos princípios agroecoló-
gicos. Além de Pernambuco, 
a comitiva visitou os esta-
dos do Ceará, Paraíba e Rio 
Grande do Norte, por onde 
passam as obras. O encontro 
contou com a presença de re-
presentantes do Ministério 
da Integração Nacional. 

Redação
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Advogado do interior paga 
menos de R$ 100,00 para 

se hospedar no Recife

Situado em Boa Viagem, o Vela Branca Praia Hotel conta com 120 apartamentos

Os advogados que residem no interior do Estado, em 
viagem de negócios ao Recife, em breve poderão contar 
com uma confortável estrutura de hospedagem subsidiada 
pela Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco 
(CAAPE). Contrato neste sentido foi assinado pelos diri-
gentes da CAAPE e do Vela Branca Praia Hotel.

A partir do convênio viabilizado pela direção da CAAPE, 
os advogados regularmente inscritos e adimplentes com a 
OAB-PE podem se hospedar no Vela Branca Praia Hotel, 
localizado na Avenida Domingos Ferreira, 4395, em Boa 
Viagem, com valor de diária diferenciado e subsidiado, e 
ainda com direito a café da manhã.

De segunda a sexta, a diária custa R$ 99,90 no aparta-
mento individual; e R$ 129,90 no apartamento duplo. No 
final de semana os valores ficam por R$ 150,00 (quarto in-
dividual) e R$ 180,00 (quarto duplo). O Vela Branca Praia 
Hotel dispõe de 120 apartamentos com TV a cabo, frigobar, 
Wi-Fi grátis, dentre outras comodidades.

“Esta é mais uma de nossas ações, visando contem-
plar o advogado e a advogada do interior”, destacou o 
presidente da CAAPE, Bruno Baptista. “Elegemos como 
uma das prioridades de nossa gestão, a interiorização das 
ações da CAAPE. E trabalharemos incansavelmente para 
atingir esse objetivo”, ressaltou.

Ainda de acordo com ele, o programa de hospedagem 
será lançado no início do mês de abril, em encontro que irá 
reunir, no Recife, os representantes da CAAPE junto às 25 
Subseccionais da OAB em todo o Estado. “Nossos repre-
sentantes têm a importante missão de auxiliar nas ações da 
CAAPE no interior”, concluiu o presidente Bruno Baptista.

CNBB visitou os estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do 
Norte, onde estão sendo feitas obras da transposição do São Francisco

Flickr Fernanda Rodrigues

Prefeitura de Salgueiro

Segundo Kaio Maniçoba, proposta foi incluída no Plano Plurianual  
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De um ano para cá, crise só se agravou

O primeiro grande protesto 
contra o governo da presidente 
Dilma Rousseff (PT), em 2016, 
reuniu, no último dia 13 de 
março, cerca de três milhões de 
pessoas nos 26 estados do país, 
além do Distrito Federal. Os da-
dos são da Polícia Militar. O ato 
foi convocado pelo Movimento 
Vem pra Rua, que, desde o ano 
passado, realiza manifestações 
contra o governo petista. O es-
tado de São Paulo teve a maior 
movimentação. Segundo a Po-
lícia Militar, 1,4 milhão de pes-
soas compareceram às manifes-
tações na Avenida Paulista. De 
acordo com o Datafolha, cerca 
de 500 mil pessoas estiveram 
no ato.

Pelo menos, seis movimen-
tos diferentes ocuparam a Ave-
nida Paulista com carros de som 
para pedir a saída da presidenta 
Dilma Rousseff. O Vem Pra Rua 
deu início ao ato com o Hino 
Nacional e a liberação de balões. 
Diversos políticos e parlamen-
tares de partidos de oposição 
estiveram presentes no ato. O 
principal ponto de encontro das 
lideranças oposicionistas foi o 
palco montado pelo Movimento 
Brasil Livre, em frente ao Masp.

Ao se aproximarem do lo-
cal, o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, e o senador 
Aécio Neves (PSDB-MG) foram 
vaiados pelos manifestantes. 
“Nós estamos aqui como cida-
dãos, respeitando a pluralidade 
nessa sociedade tão múltipla 

Desde o início do segundo 
mandato da presidente Dil-
ma Rousseff (PT), em 2015, a 
situação do Governo Federal 
só se agravou. A petista en-
frenta uma das piores crises 
políticas do Brasil, com tur-
bulências na economia na-
cional e denúncias que envol-
vem o seu partido em casos 
de corrupção. Os protestos 
nas ruas, de um ano pra cá, 
voltaram a ganhar força. 

Em março do ano passa-
do, o movimento Vem pra 
Rua reuniu, em 26 estados 
mais o Distrito Federal, 1,7 

Recado das ruas: cerca de 3 milhões 
protestam contra o governo

milhão de manifestantes. 
Este ano, as manifestações 
voltaram a tomar as ruas das 
capitais brasileiras, tendo 
maior força em São Paulo. 

Na área econômica, a si-
tuação do País é delicada. A 
inflação referente ao ano de 
2015 fechou em 10,67%, a 
maior taxa desde 2002, se-
gundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE).  A taxa Selic, que é o 
índice dos juros cobrados pe-
los bancos, acumulou 14,25% 
no ano passado. A Operação 
Lava Jato, que investiga des-

BraSil

como a nossa e na busca daquilo 
que nos une, o fim desse gover-
no”, disse o senador.

No Recife, a manifestação 
contra o Governo Federal le-
vou 120 mil pessoas, segundo 
a Polícia Militar, à orla de Boa 
Viagem. O ato pediu o impe-
achment da presidenta Dilma 
Rousseff e a prisão do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva.

PT
Em resposta à manifesta-

ção contra o Governo Federal 

e contra o ex-presidente Lula, 
militantes e parlamentares do 
PT realizaram uma carreata pe-
las ruas da periferia de Fortaleza. 
A caravana foi organizada pelo 
líder do governo na Câmara, de-
putado federal José Guimarães 
(PT-CE). Pelas avenidas, várias 
pessoas nas calçadas demonstra-
vam apoio. Algumas portavam 
bandeiras vermelhas. Houve 
também quem se colocou contra 
a manifestação. Em outras capi-
tais, como o Recife, apoiadores 
do PT também se reuniram. 

Divulgação Facebook
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Por Karla Santos
Designer de Moda

Tendência oversized

Nas ultimas três semanas aconteceram as semanas 
de moda de Nova Iorque, milão e Paris. Que sempre nos 
mostram muita tendência, seja relacionado à modela-
gem, tecidos, tendências e street style! 

É incrível como a moda se reinventa e se recicla! 
Uma das tendências mais usadas entre os fashionistas 
e celebridades durante as fashions weeks foi o “over si-
zed” . 

O “grande demais”, traduzido ao pé da letra, já vinha 
sido um elemento de estilo em desfiles anteriores e nes-
ta temporada apareceu como queridinho dos convida-
dos e foi novamente aposta dos estilistas nas passarelas.

As peças com tamanhos exagerados são mais usáveis 
em lugares com temperaturas mais baixas, pois, com o 
frio as pessoas se jogam nos casacões, de pele, pelo ou 
lã, super gigantes, além de esquentar, proporcionam 
um conforto impar! Sobrepõem muitas peças oque na-
turalmente provoca a ideia de “over size”, logo enten-
demos como nasceu esta tendência! É o chamado fenô-
meno Bubble up, onde cool hunters (pesquisadores de 
tendência) voltam seus olhares para as tribos urbanas, 
analisam o estilo da sociedade e levam estes elementos 
de estilo para as grandes semanas de moda! 
Mas como seria adaptar esta tendência ao nosso clima?

Aposte em conjuntinhos folgados, apesar de polêmi-
cos são atuais e exalam conforto, se for o seu estilo, use 
e abuse! Tente contrapor a peça em tamanho over com 
peças mais justas como vestidos tubinhos e jaquetões 
jeans, camisões e calça skinny!

vio de dinheiro na Petrobras, 
já contabiliza 37 processos, 
179 pessoas já foram presas 
e 93 condenadas. Boa parte 
delas, ligadas ao PT. A 24ª 
etapa da operação chegou ao 
principal nome do PT, o ex-
-presidente Lula, o que dei-
xou a turbulência no governo 
ainda mais evidente. Soma-
-se a isso a delação premia-
da do senador Delcídio do 
Amaral, já homologada pelo 
STF, o que levou a presidente 
se posicionar . Em entrevista 
coletiva, Dilma disse que não 
vai renunciar. 

Deputados federais Daniel Coelho (PSDB) e Augusto Coutinho (SDD) 
durante a manifestação que ocorreu na Avenida Boa Viagem, no Recife

Filiados ao DEM, deputado federal Mendonça Filho e a estadual Priscila 
Krause também protestaram em São Paulo e no Recife respectivamente
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Países da América Latina 
investem pouco nos primeiros 
anos de vida das crianças, se-
gundo o estudo Os Primeiros 
Anos: O Bem-Estar Infantil e 
o Papel das Políticas Públicas, 
lançado pelo Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento 
(BID). Nesses países, as crian-
ças, até os cinco anos de ida-
de, recebem três vezes menos 
do que as crianças de seis a 11 
anos.

De acordo com a publi-
cação, o investimento, feito 
até os cinco anos, deveria ser 
maior, porque o retorno fi-
nanceiro é também maior e, a 
longo prazo, traz mais desen-
volvimento para o país. “Os 
programas para o desenvol-
vimento da primeira infância 
são a base sobre a qual se po-
dem fazer outros investimen-
tos sociais bem-sucedidos ao 
longo da vida do indivíduo, es-
pecialmente dos mais pobres. 

Investimento é baixo em
crianças até 5 anos

O investimento do governo 
nessa área é uma das maneiras 
mais eficazes para aumentar a 
mobilidade social”, diz o pre-
sidente do BID, Luis Alberto 
Moreno. O investimento nos 
anos iniciais de vida conside-
rados incluem os investimen-
tos em educação e programas 
sociais, programas de orienta-
ção para os pais, transferências 
condicionadas de renda e bene-
fícios em espécie.

Brasil
O Brasil não foge às estatísti-

cas. O País aparece em segundo 
lugar em termos de investimen-
to, atrás do Chile. Apesar disso, 
de acordo com os dados usados 
no estudo, que são de 2012, o 
país investe US$ 641 em crianças 
até os cinco anos, o que equivale 
a um total de 0,5% do Produto 
Interno Bruto (PIB) e US$ 2.179 
nas crianças de seis a 12 anos, ou 
seja, 2,3% do PIB. 

Quase 300 mil pessoas mor-
rem, anualmente, devido ao 
consumo de narcóticos ilegais, 
entre sobredoses e outros pro-
blemas associados, afirmou o 
diretor executivo do Escritório 
das Nações Unidas sobre Dro-
gas e Crime (UNODC, sigla in-
glês), Yuri Fedotov.

Yuri Fedotov discursou na 
abertura de uma reunião da 
Comissão de Estupefacientes 
das Nações Unidas (CEONU), 
realizada na capital austríaca, 
que contou com a presença de 
ministros e de altos responsá-
veis de 53 países. Participaram 
também instituições e organis-
mos internacionais, com vistas 
a chegar a um consenso de po-
sições para a próxima sessão 
especial sobre drogas da Assem-
bleia Geral da ONU, de 19 a 21 
de abril. Segundo Fedotov, atu-
almente, existem 27 milhões de 
toxicodependentes com proble-
mas graves de saúde, sendo que 

12 milhões deles utilizam dro-
gas injetáveis, como a heroína.

O diplomata russo sublinhou 
que o tráfico de drogas e as enor-
mes receitas que gera consti-
tuem um "grande problema" em 
várias regiões do mundo, entre 
elas a América Central. "As cres-
centes ligações entre os grupos 
do crime organizado e a violên-
cia extremista e terrorista se be-
neficiam do tráfico de drogas", 

lembrou Fedotov, que lamentou 
que os programas de prevenção, 
tratamento e reabilitação de 
consumidores "continuem es-
cassos em muitos países". Ape-
sar dos esforços internacionais, 
o número de consumidores au-
mentou quase 20%, passando de 
206 milhões em 2006 para 246 
milhões em 2013, indica a ONG 
britânica, citando dados das pró-
prias Nações Unidas.

Consumo de drogas mata quase 
300 mil pessoas por ano, diz ONU

mundo

Rafael Neddermeyer Fotos Públicas

Cerca de 27 milhões de dependentes químicos têm problemas de saúde
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A representatividade delas ainda é baixa na Política - apenas 20 dos 184 gestores munici-
pais são do sexo feminino. No mês das mulheres, o Jornal do Sertão ouviu algumas delas

Na Alepe, das 49 cadeiras
5 são ocupadas por mulheres

Gestoras avaliam
que Dilma “se perdeu”

O mês de março traz um 
dia dedicado às mulheres e 
apesar de elas terem conse-
guido avanços significativos 
ao longo dos anos, ainda 
enfrentam entraves na so-
ciedade. Na política, a re-
presentatividade feminina 
ainda é pequena e as dificul-
dades não são poucas. Em 
Pernambuco, pouco mais de 
10% das prefeituras do Es-
tado são administradas por 
mulheres. Atualmente, 20 
dos 184 gestores municipais 
são do sexo feminino – uma 
delas assumiu o cargo após o 
afastamento do prefeito eleito. 
No mês da mulher, o Jornal do 
Sertão ouviu algumas prefei-
tas para saber como é o dia a 
dia na área em que atuam. 

Primeira prefeita do sexo 
feminino a ocupar o Execu-
tivo municipal de São Bento 
do Una, que tem 155 anos de 
emancipação, Débora Almei-
da, que também é secretária 

das Mulheres da Associação 
Municipalista de Pernambuco 
(Amupe), registra que o pre-
conceito ainda existe no am-
biente politico. “Na eleição, a 
gente já sentia isso, pessoas 
que não iriam votar em mim 
por eu ser mulher. E na admi-
nistração também sentimos. 
Às vezes, existe muita compa-
ração com o gestor anterior e 
percebemos que é pelo fato de 
ser mulher”, explica a prefeita. 

Débora destaca que, na 
função que ocupa, o esforço 
é muito maior para as mu-
lheres, que precisam se des-
dobrar para provar compe-
tência na administração do 
cargo público. 

Ela destaca a baixa re-
presentatividade feminina 
em outras esferas públicas 
também. Ela cita o Judi-
ciário pernambucano. No 
Tribunal de Justiça, apenas 
uma mulher ocupa uma das 
49 vagas de desembarga-
dores. No segundo manda-
to à frente da prefeitura de 
Floresta, no Sertão de São 

Além da baixa representa-
tividade no Executivo, a pre-
sença das mulheres nas casas 
legislativas também é tímida. 
Na última eleição estadual, 
apenas cinco mulheres foram 
eleitas deputadas estaduais: 
Priscila Krause (DEM), Ra-
quel Lyra (PSB), Simone San-
tana (PSB), Socorro Pimentel 
(PSL) e Tereza Leitão (PT). 
O número representa apenas 
10% do total de vagas da As-
sembleia Legislativa de Per-
nambuco. 

A representatividade na 
Câmara Federal é ainda mais 

Apesar de estar ocupan-
do o cargo mais alto do país, 
a presidente Dilma Rousseff 
(PT) não é vista como exem-
plo por outras representantes 
femininas na política. Essa é 
a opinião das prefeitas de 
Floresta, Rorró Maniçoba 
(PSB), e de Arcoverde, Mada-
lena Brito (PSB). As gestoras 
avaliam que o desgaste sofri-
do pela presidente nas suas 
gestões fez com que a função 
fosse ofuscada. Em 2010, Dil-
ma foi a primeira mulher a 
ser eleita presidente do Bra-
sil, sendo reeleita para o se-
gundo mandato.  

Apesar de reconhecer a 
importância da conquista da 
presidente, Madalena Brito 
diz que a forma de gover-
nar de Dilma fez com que a 

Francisco, Rorró Maniçoba 
destaca que, apesar de toda 
dificuldade enfrentada pelas 
mulheres na política, a figu-
ra feminina se destaca nos 
cargos que ocupa. “Quando 
eu chego numa cidade admi-
nistrada  por uma mulher, 
logo percebo, pela organi-
zação, limpeza. A mulher é 
mais organizada no que faz, 
mas ainda existe machismo”, 
avalia a gestora, que antes 
de ser prefeita nunca tinha 
ocupado cargos eletivos. Ma-
dalena Brito, que comanda o 
Executivo municipal de Arco-
verde, também destaca o zelo 
feminino na administração 
pública. A gestora diz que 
ainda é pequeno o número de 
mulheres na política e avalia 
que falta apoio por parte dos 
partidos políticos. “A gen-
te sente que falta incentivo 
de uma maneira geral. Acho 
que deveria haver um enga-
jamento de todos os setores 
da sociedade para estimular 
a participação da mulher”, 
ressalta Madalena. 

O sentimento de três prefeitas do 
interior de Pernambuco e seus desafios

petista perdesse o rumo da 
administração. “Ela se per-
deu um pouco pela falta de 
diálogo e sensibilidade. Ela 
se mostra uma pessoa dura 
demais, sem carisma. Talvez 
se tivesse escolhido melhor 
os seus assessores, ela teria 
tido mais sucesso nessa ca-
minhada”, afirmou  prefeita 
de Arcoverde. 

Rorró Maniçoba avalia 
que a escolha de uma mulher 
para o maior cargo do País é 
motivo de orgulho para toda 
a ala feminina, mas destaca 
que o momento de crise atra-
palha essa conquista. “Acho 
que, diante desse momento 
de crise política e econômi-
ca que vivemos, o momento 
acabou não sendo favorável”, 
disse a prefeita. 

baixa. Das 25 vagas destina-
das a Pernambuco, apenas 
uma é ocupada por uma mu-
lher. A deputada federal Lu-
ciana Santos (PCdoB) é a úni-
ca da bancada. Nas casas le-
gislativas municipais, são 212 
mulheres em todo o Estado. 
Em Pernambuco, nenhuma 
mulher nunca conseguiu che-
gar ao maior cargo político do 
Estado. Até o momento, só 
governadores homens foram 
eleitos. O mesmo acontece 
na representação do Senado 
Federal, que nunca teve uma 
mulher eleita pelo Estado. 

ESPEcial da mulhEr

Madalena Brito (Arcoverde), Rorró Maniçoba (Floresta) e Débora Almeida (São Bento do Uma) falam das suas experiências

Primeiro presidente eleita no Brasil, Dilma não é vista como exemplo
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Lula Marques/ Agência PT

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br



Jornal do Sertão 10 anos integrando a região - 16 a 31 de Março de 2016 / Edição 132  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 11

Dárcio Rabélo
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

@darciorabelo.com.br
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@darciorabelo

UMA CIDADE SEM HISTÓRIA

A destruição do casarão onde funciona o Bar e Restaurante Verdes Arcoverde, 
foi uma perda irreparável para o patrimônio cultural e histórico de Arcoverde. 
Segundo o historiador Pedro Salviano o local em 1947 funcionou a Escola Reunida 
Governador Sergio Loureto, patrimônio nesta época pertencente a Diocese de 
Pesqueira. Nesta escola realizou-se o primeiro concurso público do município. 
Após, veio funcionar a Secretaria de Educação do município.
Enquanto o casario histórico e cultural é demolido sob os olhares do poder público 
sem acontecer absolutamente nada. Aos poucos a história de Arcoverde vai sendo 
destruída já que apenas três ou quatro prédios são tombados no município.

FESTIVAL

Garanhuns realiza, de 21 a 23 de abril, a 3ª edição do “Viva 
Dominguinhos”. Além dos palcos montados na Praça Cultural Mestre 
Dominguinhos e no Espaço Colunata, população e visitantes contarão 
com alguns projetos especiais: o Workshop “Desmistificando a Sanfona”, 
a intervenção urbana “Dominguinhos em Quadros” e a Caminhada do 
Forró Viva Dominguinhos. Entre as atrações: 
Cristina Amaral, Jorge de Altinho, Waldonys, Dorgival Dantas, Maciel 
Melo, Elba Ramalho e Flavio José.

...

...

...

...

...
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INAUGURAÇÃO  O desembargador Frederico Neves e o diretor do 
Fórum da comarca de Arcoverde, Juiz Cláudio Márcio Pereira de Lima 

ladeando a Prefeita Madalena Britto durante inauguração do monumental 
prédio do novo Fórum de Arcoverde

RECITAL

O  Recital Chá com Poesia que tem como objetivo divulgar e despertar o 
gosto pela poesia chegou a sua quinta edição em Arcoverde. O encontro 
cheio de música, solos de dança, poesias livres e serviços de chá com doces 
e salgados foi demais. O Chá com Poesia é mais um canal para valorizar e 
incentivar os poetas da região. 

LANÇAMENTO

Micheliny Verunschk, poeta arcoverdense, veio lançar em Arcoverde sua 
estréia no gênero romance com uma noite de autografo do livro Nossa Teresa 
– Vida e Morte de uma Santa Suicida. A leitura teve encenação de capítulos 
do livro – dirigido por Ney Mendes. A obra, que gira em torno de temas 
como suicídio, herança familiar e crenças populares, rendeu à escritora o 
Prêmio São Paulo de Literatura 2015 na categoria Autor Estreante com Mais 
de 40 Anos.

CHARME  A Gerente Maria Helena recebendo clientes para um café da 
amanhã especialmente dedicado ao Dia das Mulheres.

POSSE DA OAB  O ex-presidente da OAB/Arcoverde Cesar Macedo 
empossou o novo presidente da Subsecção, o advogado Wdson Pyerre em 

noite de muito prestigio
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De Serra Talhada, ex-relojoeiro, 
de 87 anos, é tema de filme

Biblioteca do Instituto Pajeú já conta com 600 livros

Natural de Serra Talhada, o 
inventor e ex-relojoeiro Evange-
lista Ignácio de Oliveira terá sua 
história reproduzida em vários 
estados do Brasil. Desde o dia 
10 de março, o Cinema São Luiz, 
no Recife, exibe o filme O Gigan-
tesco Ímã, longa metragem que 
conta a história do serra-talha-
dense, de 87 anos. Evangelista é 
conhecido por sua paixão pelas 
máquinas. De origem humilde 
e sem nunca ter frequentado 
uma universidade, ele aprendeu 
a coletar peças usadas e montar 
os mais estranhos maquiná-
rios.  A história de Evangelista 
chamou a atenção dos diretores 
Petrônio Lorena e Tiago Scorza, 
que decidiram expandir o curta-
-metragem O som da luz do tro-
vão e transformar a vida do ser-
tanejo em filme. Com duração de 
1h13min, a obra foi filmada nas 
cidades pernambucanas de Ser-

Criado há cerca de um mês, 
o Instituto Histórico e Geográfi-
co do Pajeú (IHGPajeú) começa 
a tirar do papel alguns dos seus 
projetos. Sob a presidência do 
vereador de Afogados da Inga-
zeira, Augusto Martins, o insti-
tuto vai inaugurar, ainda no mês 
de março, sua primeira biblio-
teca, que tem, até o momento, 
um acervo de 600 livros sobre 
questões relacionadas à região 
do Pajeú. A sede provisória da 
entidade, onde funcionará a bi-
blioteca, ficará no Arquivo Públi-
co de Afogados da Ingazeira, que 
também será inaugurado este 
mês. Segundo Augusto Martins, 

ra Talhada e Petrolina. O longa-
-metragem aborda a capacidade 
de Evangelista de elaborar ins-
trumentos mirabolantes com o 
que tem à mão, a exemplo de um 
rádio acionado por um celular. O 
Gigantesco Ímã já recebeu várias 
premiações em festivais. No Cine 
PE, ganhou com a Melhor Trilha 
Sonora (Petrônio e as Criaturas) e 
uma menção honrosa do Prêmio 

Novos Sabores

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

da Crítica – Abraccine. No Festi-
val de Triunfo, repetiu o prêmio 
de Melhor Trilha Sonora e tam-
bém o de Melhor Filme. Além da 
exibição no Cine São Luiz, outras 
cidades vão reproduzir a história 
de Evangelista, a exemplo do Rio 
de Janeiro, Cachoeira, na Bahia, 
São Paulo, Curitiba, Afogados da 
Ingazeira e Serra Talhada, no Ser-
tão do Pajeú. 

o acervo será formado por livros 
que foram recolhidos duran-
te quase três anos, período em 
que um grupo de estudiosos se 
reuniu para idealizar a concep-
ção do IHGPajeú. Os livros, que 
concentram histórias da região, 
serão disponibilizados para em-
préstimo de toda a população. 
Além da biblioteca, o instituto 
tem o projeto de construir o Mu-
seu do Pajeú. De acordo com o 
presidente da entidade, o museu 
vai reunir objetos relacionados 
ao dia a dia do povo sertanejo. 
“A expectativa é de criar museu 
com as coisas de cada municí-
pio, aquilo que é mais forte em 

cada município. Nossa cultura é 
muito diversificada. Queremos 
reunir materiais de poetas, obje-
tos de vaqueiro, utensílios que se 
usavam antigamente, fotos, ob-
jetos relacionados ao cangaço”, 
explicou o presidente. Para tirar 
o projeto do papel, o IHGPajeú 
vai precisar de parcerias finan-
ceiras. Por isso, a entidade deve 
procurar o Instituto Histórico 
e Geográfico de Pernambuco 
para pedir orientações. “Quere-
mos capacitação para que pos-
samos abrir os caminhos para 
arrumar recursos juntos ao Go-
verno Federal e ao Governo do 
Estado”, disse Augusto. 

Filme, intitulado O gigantesco Imã, está em exibição no Cinema São Luiz, no 
Recife, e narra a história de Ignácio de Oliveira, um apaixonado pelas máquinas
Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

cultura

Reprodução internet

O longa que retrata a vida de Evangelista já venceu diversos festivais

Os deliciosos ovos de chocolate
Época de páscoa, não pude resistir em falar sobre 

os famosos ovos de páscoa feitos de chocolate. Sua ori-
gem foram os pâtissiers franceses que recheavam ovos 
de galinha vazios com chocolate e os pintavam por fora. 
A tradição era esconder estes ovos na páscoa para que 
as crianças os encontrassem. A partir do final do século 
XIX, estes ovos evoluíram e começaram a ser feitos com-
pletamente de chocolate. Hoje em dia com a quantidade 
de opções gourmet, são encontrados cada vez mais ovos 
de páscoa com uma infinidade de sabores, tendo desde 
romeu e julieta, churros, à wasabi, bacon e curry. Tudo 
é permitido! Além dos sabores, também há uma grande 
criatividade em relação à apresentação, tendo ovos tra-
dicionais, mini, metades recheadas e até os “de colher”. 
O fundamental para o ovo de páscoa é a qualidade do 
chocolate utilizado em sua fabricação. Existem três tipos 
utilizados: o chocolate nobre, fracionado e hidrogenado. 
O chocolate nobre (ou chocolate puro) é o “verdadeiro” 
chocolate. Pelas leis brasileiras precisam ter pelo menos 
25% de cacau. É o mais saboroso e possui mais qualida-
de. Os outros tipos são, na realidade, coberturas de cho-
colate. Para trabalhar com o chocolate puro de forma a se 
obter brilho e textura, é preciso usar uma técnica chama-
da temperagem (ou choque térmico) que consiste em es-
friar lentamente o chocolate após o derretimento, man-
tendo um movimento constante até que ele atinja a tem-
peratura ideal para moldagem. O chocolate fracionado é 
inferior ao chocolate puro, menos saboroso e de menor 
qualidade. Sua textura é mais macia que o chocolate puro 
e mais aveludada que o chocolate hidrogenado (o pior de 
todos em termos de qualidade  e de sabor). Ambos não 
precisam passar pelo processo de temperagem, sendo 
mais fáceis de trabalhar mas não são recomendados para 
os ovos de páscoa por ter um sabor bem inferior. E como 
conservar o seu ovo? Nada de geladeira! Para armazenar 
um ovo de pascoa adequadamente, envolva-o em papel 
alumínio e coloque em um ambiente fechado para con-
servar em temperatura ambiente.
Espero que tenham gostado e até a próxima!
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Quatro profissionais do 
Vale do São Francisco par-
ticiparam, no último dia 7, 
do evento Vozes do Velho 
Chico, no Rio de Janeiro. No 
encontro, que fez parte do 
lançamento da novela Velho 
Chico, da Rede Globo, eles 
apresentaram as histórias, 
riquezas e curiosidades do 
Rio São Francisco além de 
sua influência no desenvol-
vimento da região.

Apaixonada por comi-
das típicas, a jornalista e 
blogueira, Paula Theotonio, 
levou sua bagagem gastro-
nômica, enriquecida pela 
experiência com o blog Meu 
Terroir e apresentou a cul-
tura do sertanejo, através de 
suas comidas, sabores e aro-
mas.  Influenciada pelos fa-
tores climáticos, geológicos 
e humanos, a região do São 
Francisco apresenta caracte-
rísticas únicas, peculiarida-

Intercâmbio do São Francisco com o Rio de Janeiro

Tradições, percepções e memórias 
às margens do Velho Chico

des que Paula fez questão de 
destacar. “Na palestra, apre-
sentei a profusão de sabores 
do Vale e algo que é único 
na região, como a junção 
de quatro pilares na gastro-
nomia: a piscicultura, fruti-
cultura irrigada, vitivinicul-
tura e caprinovinocultura. 

cultura

Luciana Passos

Na pele de Belmiro, Chico Diaz vive um homem esperançoso e teimoso 

Rodrigo Lombardi interpreta o Capitão Ernesto Rosa na nova novela

Além disso, fui em busca 
da história do sertanejo, o 
que ele come, de onde veio 
a buchada, a galinhada ,o 
bode, a  origem de muitos 
desses pratos e  como eles 
podem ser encontrados nos 
principais pontos da cidade, 
como o Bodódromo e nas 

Caiuá Franco- Globo

Tendo como cenário principal as água do Rio São Francisco, a novela Velho Chico estreou, 
no último dia 14, na TV Globo. A trama, veiculada no horário das 21h, teve gravações no Sertão 
pernambucano e relata a rivalidade entre duas famílias e a história de um amor impossível, 
que envolvem temáticas como o coronelismo e a transposição do rio. A novela é de autoria 
de Edmara Barbosa e Bruno Luperi e tem a coordenação de Benedito Ruy Barbosa. Integram 
o elenco nomes como Antônio Fagundes, Camila Pitanga, Carol Castro, Chico Diaz, Rodrigo 
Lombardi, Rodrigo Santoro, e Tarcísio Meira, além do pernambucano Irandhir Santos. 

Na primeira fase da novela, Rodrigo Santoro é Afrânio, que depois vai ser interpretado pelo ator Antonio Fagundes

A blogueira Paula Theotonio falou sobre os hábitos culturais do sertanejo

feiras, por exemplo”, desta-
cou Paula. Este rio que gera 
riquezas passou por trans-
formações. As mudanças 
nas tradições, na percepção 
e nas memórias dos habi-
tantes das suas margens , 
as cores e as interferências 
sofridas foram apresenta-
das pelo professor e dou-
tor, Elson de Assis Rabelo, 
através de fotografias. Ele 
selecionou recortes do tra-
balho de dois artistas da re-
gião, Euvaldo Macedo Filho 
e Celestino Gomes, Rabelo, 
que relatam suas alterações 
recentes. “Mostrei desde 
as mudanças das paisagens 
do São Francisco à chegada 
das barragens  hidrelétri-
cas, da agricultura irrigada 
até a Transposição. Foi uma 
boa oportunidade ainda de 
abordar algumas questões 
sociais e ambientais como 
poluição, crescimento ur-
bano, conflitos por terra”, 

afirmou Rabelo. Agricultora 
desde criança, a produtora 
Ozaneide Gomes foi mais 
uma voz a testemunhar as 
riquezas geradas através do 
Rio São Francisco. Com o 
tema: Agroecologia e o em-
poderamento das mulheres, 
ela apresentou a produção de  
alimentos saudáveis como 
uma construção da liberta-
ção. A vitivinicultura foi re-
presentada pelo sommelier 
e pesquisador, José Figuei-
redo, que apresentou, com 
muita paixão, um pouco da 
rica história da região, des-
de o Brasil Império aos per-
sonagens contemporâneos 
que deram vida aos premia-
dos vinhos do Velho Chico. 
Os diferenciais climáticos 
do Vale do São Francisco, 
quando comparados a ou-
tras regiões produtoras de 
vinho também foram desta-
cados como mais uma pecu-
liaridade da região.

Caiuá Franco- Globo

Caiuá Franco- Globo
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SaúdE

Não bastasse a insegurança 
de conviver com a possibilida-
de de ser infectado pelo aedes 
aegypti, a população brasileira 
agora tem outro temor. Pesquisa 
elaborada pela Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), em Pernam-
buco, identificou a presença ví-
rus da zika em mosquitos Culex, 
tradicionalmente chamado de 
muriçoca ou pernilongo. O re-
sultado da pesquisa foi divulga-
do no início do mês, mas ainda 
não se sabe se a muriçoca pode 

Fiocruz estuda se muriçoca 
pode ser vetor do zika vírus 

Para OMS, vacina pode chegar “tarde demais”

Pesquisa, em Pernambuco, identificou a presença do vírus em mosquitos 
Culex, que tem, preferencialmente, criadouros com águas poluídas

transmitir a doença. A informa-
ção foi divulgada pela pesquisa-
dora Constância Ayres durante o 
Workshop A, B, C, D, E do Vírus 
Zika, promovido pela Fiocruz. 
Dados preliminares mostram 
que o vírus zika foi encontra-
do na glândula salivar do Culex  
quinquefasciatus, quando infec-
tado em laboratório. 

O resultado, porém, ainda 
não comprova que a muriçoca 
é transmissora do vírus zika. 
Para verificar essa possibilida-
de será realizada uma segunda 

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) alertou que uma 
vacina contra o vírus Zika pode 
chegar "tarde demais" para ter 
um impacto real na atual epi-
demia na América Latina. "O 
desenvolvimento das vacinas 
ainda está em um estágio muito 
precoce e as opções mais avan-
çadas ainda vão demorar vários 
meses para serem testadas em 
humanos", disse a diretora-
-geral-adjunta da OMS, Marie-
-Paule Kieny, acrescentando 
que "é possível que as vacinas 
cheguem tarde demais para o 
atual surto na América Latina".

Em declarações, dadas ao 
fim de uma reunião de dois dias 
sobre a pesquisa relacionada ao 
vírus, a especialista disse que a 
vacina é um "imperativo", espe-
cialmente para mulheres grávi-
das e para mulheres em idade 
fértil. No entanto, o diretor do 
instituto de pesquisa brasileiro 

Butantan, Jorge Kalil, disse que 
o processo será lento: "Talvez 
dentro de três anos tenhamos 
uma vacina. Três anos, sendo 
otimista". Na reunião, que jun-
tou especialistas e representan-
tes dos países afetados, os cien-
tistas definiram como priorida-
des o desenvolvimento de testes 
de diagnóstico, a produção de 
vacinas para mulheres em ida-

de fértil e a criação de instru-
mentos de controle vetorial que 
permitam reduzir a população 
de mosquitos. De acordo com 
a OMS, 67 empresas e institui-
ções estão atualmente empe-
nhadas em produzir testes, va-
cinas, medicamentos e produ-
tos para controlar o mosquito 
Aedes aegypti, que transmite o 
vírus Zika.

 Osnei Restio- Prefeitura de Nova Odessa

Br
un

o 
M

ar
in

ho
 G

1 etapa da pesquisa. “A primeira 
coisa que me chamou a aten-
ção foi a rapidez na transmis-
são. Na maioria dos países 
em que o Zika vírus foi intro-
duzido, ele gerou um número 
de casos muito grande em um 
espaço de tempo muito curto. 
Então, isso já mostra um pa-
drão um pouco diferente das 
outras viroses que o Aedes 
transmite”, disse Constância 
Ayres. De acordo com a pes-
quisadora, saber qual é o agen-
te transmissor é fundamental, 
pois os hábitos do pernilongo 
e do Aedes são bem distintos. 
“Essas duas espécies têm hábi-
tos completamente diferentes, 
enquanto o Aedes se alimenta 
durante o dia, o outro se ali-
menta preferencialmente à 
noite. Os criadouros também 
são diferentes. O Culex tem 
preferencialmente criadou-
ros que contém água extre-
mamente poluída. Já o Aedes 
aegypti prefere colocar seus 
ovos em água parada, em água 
limpa”, explicou. (Da Redação 
com informações da AB)

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Semana santa para todos

A semana santa está chegando e nada melhor que 
aproveitar para programar o que fazer nesse feriado 
prolongado; as opções são diversas e para todos os gos-
tos.

Para os religiosos e que gostam de aproveitar a Pás-
coa tradicionalmente, temos as missas festivas e as en-
cenações da paixão de cristo, a mais famosa do estado 
é a Paixão de Nova Jerusalém, na cidade de Brejo da 
Madre de Deus; localizada a 202Km de Recife. As apre-
sentações acontecem dos dias 19 até 26 de março e para 
assistir é preciso adquirir os ingressos em qualquer loja 
de turismo ou pelo site (www.novajerusalem2016.com.
br). Além dessa tradicional e encantadora apresentação 
a diversos municípios e bairros da região metropolitana 
com belíssimos espetáculos gratuitos para toda a popu-
lação e que contam os últimos passos de Jesus na ter-
ra. Para a turma que está procurando show e diversão 
para curti com os amigos ou família, algumas cidades 
do interior pernambucano dispõem de uma diversifica-
da programação cultural e musical com apresentações 
de artistas brasileiros que estão em destaque no cenário 
atual. 

A semana santa é um momento muito especial para 
os religiosos, as celebrações começam 40 dias antes da 
Páscoa. A Quaresma começa na Quarta-feira de Cinzas 
e termina no Domingo de Ramos, anterior ao Domingo de 
Páscoa. Na sexta –feira (sexta feira da paixão) é relembrado a 
morte de Jesus Cristo e no domingo (Domingo da Ressurrei-
ção) é celebrado a ressurreição de Cristo. 

Então não importa o local ou a forma que você irá celebrar 
esse período, desde que seja com responsabilidade, respeito e 
além de tudo em comunhão com familiares e amigos. 

Pesquisadora Constância Ayres ressalta a importância de descobrir os transmis-
sores da Zika, já que o aedes aegypti e o pernilongo possuem hábitos diferentes

Para a OMS, o desenvolvimento da vacina ainda está em um estágio muito precoce 
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SaúdE

tecmundo

A descoberta de uma doença 
grave, além de provocar um im-
pacto emocional, normalmente 
é acompanhada de muitos en-
traves burocráticos, o que gera 
ainda mais desgaste em quem 
está doente. Diante dessa si-
tuação, a advogada Antonieta 
Barbosa, que sentiu na pele as 
dificuldades de enfrentar um 
câncer, decidiu buscar informa-
ções sobre os direitos daqueles 
que possuem doenças graves, 
principalmente relacionadas a 
células cancerígenas. Antonie-
ta reuniu diversas informações 
sobre o assunto no livro de sua 
autoria, intitulado Câncer - Di-
reito e Cidadania. 

 Na obra, Antonieta abor-
da os direitos de portadores de 
doenças graves nas áreas ad-
ministrativa, do consumidor, 
da previdência, trabalhista, de 
direito tributário, entre outros 
temas. “Eu tive câncer de mama 
em 1998 e aí quando passou o 
impacto do diagnóstico, me 
deparei com uma série de en-
traves. A Legislação é escassa, 
controversa. Me debrucei sobre 
esse assunto, passei dois anos 

Obra esclarece direitos do 
portador de doenças graves 

Em Serra, seminário debate assistência para microcéfalos

Em livro, a advogada Antonieta Barbosa tira dúvidas sobre direito à aposentadoria 
integral, isenção do imposto de renda e entraves de planos de saúde, entre outros

fazendo pesquisas e selecionei 
de forma simples e didática 
todo o passo a passo”, explica.  
Antonieta, que constantemente 
é procurada para tirar dúvidas 
sobre o assunto, diz que as áre-
as que mais provocam questio-
namento são o direito à aposen-
tadoria integral, a isenção do 
imposto de renda e os entraves 
de planos de saúde. “O plano é 
obrigado a cobrir o tratamento 
quando o paciente não sabe que 
tinha uma doença pré-existente 
e não pode recusar mesmo que 
a pessoa tenha a doença. Se o 
paciente já sabe que tem a do-
ença, o plano pode deixar de 
cobrir a parte daquela doença 
ou estabelecer um agravo, que 
é um plus adicional por conta 
da doença”, explica. A advogada 
ainda destaca que pessoas idosas 
ou menores de idade que pos-
suem câncer têm o direito de le-
var acompanhantes para os hos-
pitais e que é obrigação do plano 
custear as refeições e proporcio-
nar a acomodação ao acompa-
nhante. Antonieta esclarece que, 
em alguns casos, o portador de 
doenças graves pode ter direito 

Diante da demanda em 
busca de esclarecimentos so-
bre os casos de microcefalia 
notificados em Pernambu-
co, a Secretaria de Desen-
volvimento Social, Criança e 
Juventude (SDSCJ) decidiu 
levar para o interior do Es-
tado as discussões a respeito 
da assistência social, envol-
vendo famílias que tenham 
crianças com casos de má 
formação craniana. Nos dias 
31 de março e 1º de abril, os 
municípios de Caruaru, no 
Agreste, e Serra Talhada, no 
Sertão do Pajeú, serão sedes 
do seminário estadual “Mi-
crocefalia e os Cuidados So-
cioassistenciais”. 

O encontro é voltado para 
gestores municipais que es-
tão diretamente envolvidos 
com o tema. O objetivo, se-

gundo o secretário de Desen-
volvimento Social, Criança 
e Juventude, Isaltino Nasci-
mento, é repassar informa-
ções para aqueles que lidam 
com os casos de microcefalia 
nas esferas municipais. “Nos-
sa ideia é socializar e unifor-
mizar o conhecimento sobre 
esse assunto. No último se-
minário, realizado no Reci-
fe, recebemos uma série de 
perguntas e queremos levar 
já neste seminário algumas 
respostas”, informou Isaltino 
Nascimento. O evento será 
dividido em três etapas. No 
primeiro momento, será fei-
ta uma apresentação sobre o 
quadro epidemiológico que 
envolve a doença. Em segui-
da, haverá uma discussão 
sobre o perfil social das famí-
lias que tiveram bebês com 

microcefalia. Por último, o 
seminário vai abordar quais 
os direitos e benefícios que as 
famílias possuem. Em Serra 
Talhada, o evento será reali-
zado na Câmara de Vereado-
res da cidade. Já em Caruaru, 
o seminário ocorrerá no au-
ditório do Shopping Difuso-
ra. Foram convidados para 
participar da reunião, repre-
sentantes da Celpe, da De-
fensoria Pública Federal, do 
Conselho Estadual de Assis-
tência Social (CEAS), do Co-
legiado de Gestores Munici-
pais da Assistência Social de 
Pernambuco (COEGEMAS), 
da Associação Municipalista 
de Pernambuco (Amupe), do 
Conselho Estadual de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CONED), entre 
outros. 

à isenção de impostos na hora 
de financiar um veículo, assim 
como pode ter a cobertura do 
seguro residencial referente a 
financiamentos imobiliários. 
Ela ainda lembra que o porta-
dor do câncer pode ficar isento 
do pagamento do imposto de 
renda. Muitas outras dúvidas 
podem ser esclarecidas no li-
vro de autoria de Antonieta 
Barbosa, que está disponível 
para venda no site da livraria 
Cultura. A advogada também 
costuma tirar dúvidas gratuita-
mente através do email direito.
paciente@yaoo.com.br . 

Cuidado: Golpe para WhatsApp 
rouba suas informações  

Um novo tipo de golpe enviado por mensagem do 
WhatsApp utiliza um falso aplicativo de emoticons (ca-
rinhas) para roubar informações de contato dos usuá-
rios. A fraude foi identificada pela empresa de seguran-
ça digital Eset. A artimanha é atrair pessoas por meio 
de um link que promete um novo pacote de emoticons 
– algo muito utilizado pelos usuários do WhatsApp. 

Quando o usuário clica no link para instalação, ele é 
direcionado para outro site que o instrui a compartilhar 
a "novidade" com dez amigos ou três grupos do WhatsA-
pp para concluir o download.

Se o clique no link ocorrer, o usuário enganado é en-
viado para outro site que diz que a operação não foi con-
cretizada. Uma nova instrução pede para atualizar o nú-
mero do smartphone para prosseguir com a instalação. 
O objetivo por trás deste passo é inscrevê-lo em serviços 
pagos ou inseri-lo em uma lista de spam (propagandas 
irritantes) para instalar diversos aplicativos. O grande 
problema deste vírus é a facilidade com que ele se es-
palha, já que ele também pede para você divulgar o link 
para os amigos. 

Mas calma, existe uma forma de não cair neste golpe, 
e a sugestão já é conhecida: evite clicar em links duvido-
sos ou desconhecidos seja no WhatsApp, em e-mails ou 
em sites. Simples assim! 

Antonieta Barbosa teve câncer 
e fala sobre dificuldades na Lei

Divulgação da Autora




