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“Em Petrolina, o 2º turno está fora de 
questão", avisa o presidente da Comissão 
de Biometria do TRE-PE, Eduardo Lucas

A pediatra Helen Brandão orienta
sobre estímulos precoces necessários 
e a mãe de Francisco, de 6 meses, fala 
sobre colocar isso em prática

Em intervalo da Paixão de Cristo 
de Nova Jerusalém, Odilon 
Wagner e Bianca Rinaldi foram 
conhecer Caruaru

Triunfo e São José do
Belmonte terão praças tomadas 
por personagens do  espetáculo  
“Pólo Marginal – Opereta de Rua”.

Entre 11 e 13 de abril, Amupe promove
o 3º Congresso Pernambucano de Municípios
no Centro de Convenções de Olinda

Enoteca será reestruturada e 
Orla de Santa Maria da Boa Vista 
revitalizada. Governo fará aporte de R$ 4 milhões

fotografe o QR code ao lado
e tenha acesso as nossas 
edições online

Espaço em homenagem a Luiz
Gonzaga, na capital, ficará maior
No Bairro do Recife, o Museu Cais do Sertão, que já recebeu 20 mil visitantes, apresenta, logo na entrada, um Juazeiro cravado no chão, 
remetendo às características do interior do Estado. As obras de ampliação do centro cultural de 7,5 mil metros quadrados já foram 
iniciadas. O investimento é de R$ 23,5 milhões com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Turismo > Pág 13

Roberta Menezes
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Nesta edição, home-
nagem aquele que  

cantou e encantou o 
mundo musical .   O homem 
morre e sua obra se imorta-
liza; assim, Luiz Gonzaga do 
Nascimento, conhecido como 
o Rei do Baião  perpetua sua 
história por meio do Museu 
Cais do Sertão no Recife. O 
prédio onde funciona o museu  
está em obras de ampliação   e 
ganhará novas características 
ambientais. Desde a primeira 
fase, a ideia do local é passar 
de forma interativa, a expe-
riência cultural Sertaneja. O 
novo projeto arquitetônico 
evidencia   algumas  carac-
terísticas marcantes do Ser-
tão com objetivo de aguçar 
a sensibilidade sensorial  do 
visitante e, fazê-lo vivenciar  o  
mundo que inspirou o artista. 
Espetáculos teatrais gratuitos 
em praças públicas de Triunfo 
e São José do Belmonte  levam 
cultura e entretenimento à po-
pulação por meio da poesia 
como forma de alimentar a 
alma das pessoas de emoção 
e sensibilidade. O município 
de Petrolina liderou  o ranking   
de desempenho das escolas de 
Pernambuco no exame feito 
pelo Sistema de Avaliação da 
Educação Básica de Pernam-
buco (SAEPE). Em política,  
um dos representantes de 
Pernambuco na comissão do 
Impeachment, o deputado 
Tadeu Alencar (PSB) diz  que 
é necessário ter prudência  e 
que o desafio maior é “recons-
truir o Brasil”. Medicamentos 
tem preços elevados acima da 
inflação em todo o país  pelos 
novos critérios de cálculos  
do Ministério da Saúde e da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa). Após 
um longo período de estiagem 
dos últimos anos que preju-
dicou a produção agrícola, fa-
mílias agricultoras renovam  a 
esperança por dias melhores 
por meio do programa Per-
nambuco Mais Produtivo, rea-
lizado pelo governo do estado, 
por meio da Secretaria Exe-
cutiva da Agricultura Fami-
liar (SEAF). em parceria com 
a ASA Pernambuco. Essas e 
outras notícias.

Fique por Dentro

Ataliba Gonçalves          

Observatório JS Velho é a vovozinha!

Interessante 
o comportamento 
humano, eis que 

quando somos me-
nores de idade queremos logo 
ficar mais velhos completando 
os 18 anos para poder dirigir, 
freqüentar cinemas com filmes 
proibidos para menores, ir a 
baladas, etc. Um amigo na casa 
dos 70 me disse que não é um 
velho e sim uma peça de anti-
guidade de alto valor. Pelo me-
nos ele se valoriza. Na verdade, 
o mundo está preocupado com 
o envelhecimento Global que 
vai refletir-se na falta de mão de 

obra, como na China, e encarece-
rá os custos da Previdência, como 
no Brasil. Preocupações diferen-
ciadas. Na década de 70, chegar 
ou ultrapassar os 60, então, era 
quase um feito. Uma geração 
depois, as diferenças são tantas 
que parecem separar duas eras. 
Jurandir, filho de Manoel, tem 
58 anos e comanda sua empresa 
têxtil com pique de garotão. Fora 
do trabalho, adora pesca sub-
marina, joga tênis e caminha. A 
pelada semanal com os amigos é 
sagrada. Projeções da ONU mos-
tram que, até 2025, a população 
idosa do Brasil terá acumulado 

o maior crescimento entre todos 
os países do mundo - 1.514% em 
75 anos. Melhoria da qualidade 
de vida devido a diversos fatores, 
como menor consumo de álcool 
e tabaco, associados à prevenção 
mais constante de doenças como 
câncer, como afirma o geriatra 
Renato Veras, diretor da Univer-
sidade Aberta da Terceira Idade, 
da UERJ.  A boa notícia é que há 
uma mudança de comportamen-
to. Há 20 anos, a população que 
buscava a geriatria tinha entre 60 
e 80 anos. Quase sempre eram 
mulheres. Agora homens de 45 
anos vão espontaneamente tratar 

da saúde, antes que a doença 
se estabeleça. É resultado das 
campanhas de prevenção. Para 
as mulheres ponteia o cuida-
do com os seios e para os ho-
mens a prevenção aos males da 
Próstata. No mais o idoso deve 
é aproveitar a meia entrada 
em cinemas e eventos, viajar 
gratuitamente nos ônibus, es-
tacionar em áreas privativas, 
usar os caixas especiais de 
Bancos e das lotéricas, etc. Não 
fique ocioso. Trabalhe! Divirta-
-se! Construa! Afinal você está 
idoso, mas não está morto.
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Arcoverde sediou o 7º Ciclo 
de Capacitação do Selo Unicef 
com palestra abordando o tema 
"Ações Estratégicas de Políticas 
Públicas e Participação Social". 
O objetivo do encontro, que 
reuniu a cidade anfitriã com os 
municípios de Pedra, Buíque, 
Ibimirim, Custódia, Sertânia, 
Afogados da Ingazeira, Santa 
Terezinha, Poção, Pesqueira e 
Águas Belas, foi de capacitar os 

A população de Petrolina 
tem uma conquista para co-
memorar na área da educação. 
O município liderou o ranking 
de desempenho das escolas de 
Pernambuco no exame feito 
pelo  Sistema de Avaliação da 
Educação Básica de Pernam-
buco (SAEPE). No resultado, 
o desempenho dos estudantes, 
escolas e professores superou os 
índices das principais cidades 

A Ilha do Fogo, balneário 
localizado entre as cidades de 
Petrolina-PE e Juazeiro-BA, 
estava interditada desde o dia 
20 de março para a retirada 
um enxame que causava riscos 
aos banhistas. O local já foi li-
berado para ser visitado pela 
população das duas cidades e 
pelos turistas. De acordo com 
os responsáveis pela interdi-
ção, os insetos foram removi-

O prazo para o recadastra-
mento biométrico para as elei-
ções 2016 terminou no último 
dia 31, mas, a partir de primei-
ro de abril, o eleitor que não 
atendeu o chamado da Justiça 
Eleitoral, ainda possuirá uma 
nova chance. Para que a situa-
ção seja resolvida, até o dia 04 
de maio, será possível agendar 
um atendimento pela internet 
através do site www.tre-pe.jus.

participantes para o 2º Fórum 
Comunitário do Selo que será 
realizado no dia 08 de junho.

O Selo UNICEF é uma ini-
ciativa para melhorar as con-
dições de vida das crianças e 
dos adolescentes no Semiári-
do e na Amazônia Legal Bra-
sileira, áreas que concentram 
o maior número de meninos 
e meninas em situação de vul-
nerabilidade.

do estado. O objetivo principal 
da avaliação do SAEPE é forne-
cer subsídios para a correção de 
políticas educacionais, avalian-
do a qualidade de ensino e a au-
tonomia da escola para desen-
volver uma cultura de análise 
que envolva toda a comunidade 
escolar. Nesse processo, foram 
avaliados 10.380 alunos de 431 
turmas em 74 escolas e 370 pro-
fissionais só em Petrolina. 

dos do local, sem a necessidade 
de exterminá-los. “Tudo acon-
teceu de maneira a resguardar 
a segurança da população mas 
também a vida das abelhas, 
que são nativas daquela região. 
Precisamos promover a consci-
ência de que homem e natureza 
podem conviver harmoniosa-
mente”, avalia Luric Pires, se-
cretário-executivo de Turismo 
do município.

br.Lembrando que se o reca-
dastramento não for realizado, 
o cidadão tem seu título cance-
lado e pode ter problemas em 
seu CPF. No sertão, três muni-
cípios estão realizando a bio-
metria. Em Petrolina, dos 205 
mil eleitores faltam 60 mil re-
gularizarem a situação do título. 
Em Tacaratu e Santa Maria do 
Cambucá faltam 4,9mil e 3,6mil 
eleitores respectivamente.  

Selo Unicef  
Capacitação sediada em Arcoverde

Educação 
Petrolina lidera ranking de desempenho

Ilha do Fogo
Balneário liberado para moradores e turistas

Eleições 
Cadastramento biométrico até 4 de maio
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As novas regras das Eleições 
Municipais de 2016 podem ser 
conferidas em uma cartilha ela-
borada pela Associação Munici-
palista de Pernambuco (AMU-
PE) em parceira com a advogada 
Diana Câmara. O material foi 
feito para auxiliar os candidatos 
e partidos políticos que dispu-
tarão os cargos de prefeito e de 
vice-prefeito em chapa única 
(eleição majoritária) e vereador 
(eleição proporcional).

Disponível no hotsite da 
Amupe, a cartilha aponta todas 
as atualizações e inovações da 
Reforma Política, com todas as 
Leis e Resoluções sobre o regis-
tro da candidatura, as normas 
para as propagandas e os termos 
para o financiamento de campa-
nha e prestação de contas. No 
material, também há informa-
ções sobre o recadastramento 
biométrico, as regras para as 
pesquisas eleitorais, além dos 

Novas regras eleitorais 
listadas em cartilha da Amupe

Com o tema Gestão Ino-
vadora: Vencer Desafios 
Criar Oportunidades, a As-
sociação Municipalista de 
Pernambuco (Amupe) vai 
promover o 3º Congresso 
Pernambucano de Municí-
pios. O evento será realiza-
do dos dias 11 a 13 de abril, 
no Centro de Convenções 
em Olinda. Para José Pa-
triota, presidente da Amupe 
e prefeito de Afogados da 
Ingazeira, a realização do 
encontro representa uma 
ousadia diante das dificul-
dades que atravessa o País. 
“Estamos passando por um 
período bastante delicado 
no nosso cenário político, 
em que os rumos do Brasil 
se reconfiguram a cada dia. 
O momento não deve nos 

levar ao pessimismo, mas 
sim à necessidade de buscar 
novos caminhos que possam 
se ajustar ao que estamos 
vivenciando, além da opor-
tunidade para se discutir as 
melhorias e inovações ne-
cessárias para retomarmos a 
estabilidade das gestões po-
líticas”, enfatiza. O congres-
so conta com uma progra-
mação que envolve diversas 
atividades e a presença de 
autoridades em temas espe-
cializados. Painéis temáti-
cos e experiências pertinen-
tes com os atuais desafios e 
demandas políticas do País 
também serão apresentados. 
As inscrições por temáticas 
são gratuitas e estão abertas 
pelo site: www.congressoa-
mupe.com.br. Além do go-

vernador Paulo Câmara, es-
perado na abertura, partici-
pam do evento o ex-ministro 
do STF, Carlos Ayres Britto, 
e o desembargador eleitoral 
José Henrique Dias da Silva, 
assim como o ministro do 
TCU, José Múcio Monteiro.

Práticas Inovadoras 
Juntamente com o 3° 

Congresso Pernambucano 
de Municípios, será reali-
zado o concurso de Práticas 
Inovadoras de Gestão Mu-
nicipal, iniciativa da Amu-
pe que almeja disseminar 
atividades bem sucedidas 
de gestores pernambucanos 
que estejam contribuindo 
para melhorar a qualidade 
dos serviços públicos e a 
vida das pessoas. 

Amupe reúne autoridades no 
3º Congresso de Municípios
O ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto, o desembargador eleitoral José Hen-
rique Dias da Silva e o ministro do TCU, José Múcio Monteiro, são esperados

dados e avanços na Legislação 
para as mulheres candidatas.
De acordo com José Patriota, a 
disponibilização da cartilha é de 
suma importância, pois se dá em 
um momento de grande impac-
to da crise político-institucional, 
que se agrava com impactos ne-
gativos mais imediatos nos mu-
nicípios. "É nos momentos de 
crise que se revelam as qualida-
des do bom gestor”, avalia.

José Patriota, prefeito de Afogados 
da Ingazeira e presidente da Amupe 

Arquivo - Amupe
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Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição

#nutriçãoemfoco

Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição - Especialista 
em Nutrição Clínica - Especialista 
em Obesidade e Emagrecimento 
Nutricentro 
Fone: (87) 3821 4187 - Arcoverde –PE

Em Petrolina, 205 mil pes-
soas deveriam fazer o recadas-
tramento biométrico para as 
eleições 2016, mas, encerrado o 
prazo no final do mês de mar-
ço, 50 mil eleitores ainda não 
haviam comparecido à Justi-
ça Eleitoral do município. Isso 
compromete o segundo turno 
eleitoral. Pela legislação atual, 
o segundo turno só ocorre em 
cidades com um eleitorado su-
perior a 200 mil pessoas. "Até o 
momento, 74% dos eleitores fo-
ram recadastrados em Petrolina. 
Até 04 de maio, pretendemos 
recadastrar 90% do eleitorado. 
Se as pessoas continuarem com-
parecendo, como nas últimas 
semanas, a meta será atingida, 
mas o segundo turno está fora 
de questão", frisa o presiden-
te da Comissão de Biometria 
(Coimb) do TRE-PE, Eduardo 
Lucas. Ao todo, 73 municípios 
pernambucanos usarão o sis-
tema biométrico em Pernam-
buco nas eleições deste ano. 
Embora os títulos dos ausen-
tes tenham sido cancelados, 

durante todo o mês de abril 
até 04 de maio, os eleitores po-
dem agendar um atendimento 
pelo site do Tribunal Regional 
Eleitoral (www.tre-pe.jus.br) e 
comparecer ao local para regu-
larizar sua situação. Na análi-
se de Eduardo Lucas, a Justiça 
Eleitoral montou a estrutura 
adequada para atendimento 
de todo o eleitorado. "Inicia-
mos o atendimento desde no-
vembro de 2014. O problema 

é que as pessoas estavam de-
sacreditadas na política e não 
conseguiam ter consciência da 
necessidade de se manter em 
dia com a Justiça. Então, só 
começaram a comparecer de 
três meses pra cá", explicou. 
Para atender a demanda, a 
Justiça Eleitoral de Petrolina 
realizou uma força tarefa junto 
ao Exército e reforçou a equipe 
em busca de agilizar e otimizar 
os atendimentos. 

Como e por que ler rótulos?

Todos os dias, recebe-
mos informações sobre o 
que devemos ou não comer. 
Para evitar esse terroris-
mo nutricional é necessá-
rio conhecer os alimentos. 
O rótulo é uma ferramenta 
importante e saber “deci-
frá-lo” é ter conhecimento 
do que realmente estamos 
ingerindo.

Fabricação e validade - 
Se a validade tiver um tem-
po muito prolongado, des-
confie: provavelmente está 
cheio de aditivos químicos.

Lista de ingredientes - 
Melhor avaliação do pro-
duto! A lista se encontra 
em ordem decrescente: do 
ingrediente que está pre-
sente em maior para o em 
menor quantidade. Na lista 
é possível saber se o produ-
to contém açúcar, xaropes, 
gorduras, aromatizantes, 
corantes e adoçantes artifi-
ciais. Quanto menos ingre-
dientes, melhor!

Tabela nutricional- O 
alimento não pode ser ava-
liado apenas pelas calorias, 
mas sim por sua densida-
de nutritiva. Por exemplo, 
o refrigerante zero, apesar 
de zero caloria, não agrega 
nada ao nosso organismo.

O que analisar?
– Gorduras Totais: soma 

de todos os tipos de gordu-
ras do alimento (animal e 
vegetal);

– Gorduras Saturadas: 
presente em alimentos 
principalmente de origem 
animal, seu excesso pode 
aumentar o risco de doen-
ças cardiovasculares. Evite 
alimentos com valor diário 
(%VD) alto;

– Gorduras Trans: en-
contrada em grandes quan-
tidades nos industrializados. 
Favorecem o aparecimento 
de doenças cardíacas. Evite!

– Fibra Alimentar: au-
xilia no funcionamento in-
testinal e tem propriedades 
benéficas ao organismo. 
Procure alimentos com alto 
teor de fibras!

– Sódio: deve ser consu-
mido com moderação, pois 
em excesso causa aumento 
da pressão e da retenção de 
líquidos. Evite alimentos 
que possuem alto %VD.

Observe os alimentos 
antes de comprá-los. Isso 
faz toda diferença na sua 
saúde!

Em Petrolina, não haverá
2º turno, segundo balanço do TRE

Em meio à crise, PMDB rompe com governo

Até o momento, 74% dos eleitores foram recadastrados na cidade e expectativa é de que chegue 
a 90%. Mas “segundo turno está fora de questão", segundo presidente da comissão de Biometria

Com os prazos correndo 
para o impeachment ser votado 
no Congresso Nacional, o maior 
partido, até então, do condo-
mínio governista, o PMDB, 
anunciou rompimento oficial 
do com o governo de Dilma, em 
ato de menos de cinco minutos 
de duração, no último dia 29. A 
reunião, na Câmara dos Deputa-
dos, se deu em meio a gritos de 
"Fora, PT" e "Temer presiden-
te". O ato do partido de maior 
representação no Congresso 
Nacional foi comandado pelo 
vice-presidente do PMDB, sena-
dor Romero Jucá (PMDB-RR). 
O presidente nacional da sigla 
e vice-presidente da República, 
Michel Temer, não compareceu.

Romero Jucá classificou a 
saída como um momento his-
tórico para a legenda e determi-
nou que nenhum integrante do 
partido está autorizado a ocupar 
cargos no governo.

Além de deputados e se-

nadores, estiveram presentes 
nomes como os ex-ministros 
Geddel Vieira Lima e Eliseu 
Padilha, além do presidente da 
Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp), Paulo 
Skaf. De Pernambuco, o depu-
tado federal Jarbas Vasconcelos 
foi convidado a compor a mesa, 
na condição de ex-presidente da 
legenda. O PMDB possui 68 de-
putados federais e 18 senadores.

Os votos da sigla são vistos 

como essenciais na tentativa do 
governo de barrar o impeach-
ment. Dilma precisa de 172 vo-
tos na Câmara para interromper 
o processo. Antes do anúncio 
oficial, o líder do governo na Câ-
mara, José Guimarães (PT-CE), 
repercutiu a saída do PMDB da 
base governista e elevou o tom 
das críticas acusando o vice-pre-
sidente Michel Temer de estar 
no comando do que chamou de 
"operação do golpe". 

Para ter segundo turno, Petrolina teria que recadastrar mais de 200 mil eleitores

Desembarque do PMDB da base aliada ocorreu no último dia 29

Divulgação

Divulgação
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Com os trabalhos em anda-
mento na Comissão Especial 
que analisa o impeachment, os 
juristas que defendem o afas-
tamento da presidente Dilma 
Rousseff, foram ouvidos no 
último dia 30. Representando 
Pernambuco, integram o cole-
giado como titulares os depu-
tados: Mendonça Filho (DEM), 
Tadeu Alencar (PSB), Silvio 
Costa (PTdoB) e Fernando Be-
zerra Coelho Filho (PSB)

Na análise de Tadeu alen-
car, “politicamente a presidente 
Dilma já está condenada”. Ele 
ressalta, no entanto, que é ne-
cessário ter prudência. "É um 
momento muito delicado na 
vida brasileira, mas para con-
cluir o processo de afastamento 
de um presidente da República, 
é preciso cumprir um rito. Hoje 

(30/03), a comissão ouviu os 
juristas que defendem a causa 
e garantem que houve crime de 
responsabilidade fiscal. Ama-
nhã, o ministro da Fazenda, 
Nelson Barbosa fará defesa de 
Dilma, apresentará seus argu-
mentos contrários e, prova-
velmente, na segunda (04/04) 
será entregue a defesa com as 
explicações da presidente", ex-
plica. O deputado socialista ain-
da informa que o sentimento no 
seu partido, o PSB, é a favor do 
impeachment e que a Executiva 
Nacional, após reunião, deve 
anunciar oficialmente esse po-
sicionamento. "Temos um go-
verno que reeleito, não pôde co-
memorar, pois a inflação subiu, 
o desemprego cresceu, mais de 
100 mil empresas de varejo fo-
ram fechadas. Além de tudo,  as 

investigações da Lava Jato com 
tantos sendo investigados e al-
guns já condenados. Isso cau-
sou indignação nos brasileiros", 
pontuou e conclui lembrando 
que "Dilma é a crise, mas a cri-
se não é só Dilma. Com ela ou 
sem ela, precisamos reconstruir 
o Brasil". 

Tadeu: "Dilma é a crise, 
mas a crise não é só Dilma”
Um dos representantes de Pernambuco, na Comissão do Impeachment, Tadeu Alen-
car avalia que é necessário ter prudência e que desafio maior é “reconstruir o Brasil”

Dia 17 de março 

A Câmara dos Deputados aprovou a Comissão Especial de 
Impeachment da presidente Dilma Rousseff e escolheu 65 
integrantes para analisar esse processo. A comissão foi eleita 
por 433 votos a favor e apenas 1 contrário. 

Proporcionalidade

PT e PMDB são os dois partidos com mais integrantes na 
comissão, 8 cada. O PSDB tem 6 representantes.

Defesa de Dilma

A partir da instalação da comissão, a presidente da República 
tem 10 sessões do plenário para apresentar sua defesa 
e o colegiado, cinco sessões para votar um parecer pela 
continuidade ou não do processo de impedimento. 

Relatório Final

A expectativa é de que a comissão especial vote relatório final 
sobre a abertura do processo de impeachment até o fim da 
primeira quinzena de abril. Em seguida, o parecer será votado 
pelo Plenário da Câmara. Caso a Câmara autorize a abertura 
do processo de impeachment, ele será encaminhado para o 
Senado.

Entenda a comissão
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Tadeu Alencar (PSB) é membro da 
Comissão Especial de Impeachment
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Economia

Desde o primeiro dia 
de março, a declaração do 
Imposto de Renda de 2016 
começou a ser entregue. O 
prazo se estende até 29 de 
abril e a Receita Federal es-
pera receber 28,5 milhões 
de declarações. O assunto 
preocupa a população, mas 
pode não ser tão complica-
do como a maioria pensa. A 
dificuldade maior está ligada 

aos prazos e a como se fazer 
corretamente. Na internet, 
podemos encontrar todas 
as informações necessárias 
para declarar esse imposto. 
A própria Receita Federal, 
que é a responsável pelo ge-
renciamento, disponibiliza 
um programa para ajudar no 
cálculo. Existem alguns itens 
diferentes da declaração de 
2015. Agora, por exemplo, é 

Imposto de Renda 2016: menos 
de um mês para fim do prazo 

1º Lote de restituição do IR 
sai no dia 15 de junho

Existem alguns itens diferentes da declaração de 2015. Agora, por exemplo, é obri-
gatório informar o CPF dos dependentes e alimentandos com 14 anos ou mais

O pagamento do primeiro 
lote de restituição do Imposto de 
Renda 2016 será feito no dia 15 
de junho. O calendário com as 
datas das restituições foi publica-
do no "Diário Oficial da União". 
Pelas regras, os idosos com mais 
de 60 anos têm prioridade no re-
cebimento das restituições, assim 
como contribuintes com alguma 
deficiência física ou mental, ou 
moléstia grave. Após desses con-
tribuintes, as restituições serão 
pagas pela ordem de entrega da 
declaração do Imposto de Renda, 
desde que o documento tenha 
sido enviado sem erros ou omis-
sões. Os valores das restituições 
do Imposto de Renda são corrigi-
dos pela variação dos juros bási-
cos da economia, atualmente em 
14,25% ao ano. A Receita Federal 
lembra que os valores das resti-
tuições são pagos nos lotes tra-

dicionais do Imposto de Renda 
somente se não houver inconsis-
tências na declaração do contri-
buinte. Caso haja algum erro, ou 
pendência, a declaração é retida 
em malha fina para verificação 
e só é liberada após correção, ou 
apresentação de documentação 
pelo contribuinte. Na página 
do Fisco, a informação pode ser 
obtida por meio do chamado 
"extrato" do Imposto de Renda 
- disponível no chamado e-CAC 
(Centro Virtual de Atendimento). 
Lá, o contribuinte consegue saber 
quais pendências ou inconsis-
tências foram encontradas pelo 
Fisco na sua declaração do IR de 
2014. Para acessar o extrato do 
IR é necessário utilizar o códi-
go de acesso gerado na própria 
página da Receita Federal, ou 
certificado digital emitido por 
autoridade habilitada.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Lote Data
1º 15 de junho

2º 15 de julho

3º 15 de agosto

4º 15 de setembro

5º 17 de outubro

6º 16 de novembro

7º 15 de dezembro

Calendário de pagamentos

- Recebeu mais de R$ 28.123,91 de renda tributável no ano (salário, por exemplo)

- Ganhou mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano (como 
indenização trabalhista);

- Teve ganho com venda de bens (casa, por exemplo)

- Comprou ou vendeu ações em Bolsas

- Recebeu mais de R$ 140.619,55 em atividade rural (agricultura, por exemplo) ou tem prejuízo 
rural a ser compensado no ano calendário de 2015 ou nos próximos anos

- Era dono de bens de mais de R$ 300 mil

- Vendeu uma casa e comprou outra num prazo de 180 dias, usando isenção de IR no momento 
da venda

- Estrangeiro que estava morando ou trabalhando no Brasil em 31 de dezembro de 2015 
também precisa declarar.

Neste ano, é obrigado a declarar Imposto de Renda o brasileiro que, em 2015, 
morava no país e se encaixou em qualquer uma das situações abaixo:

obrigatório informar o CPF 
dos dependentes e alimen-
tandos com 14 anos ou mais 
(antes, o CPF era necessário 
apenas a partir dos 16 anos). 
Acessando o site da Receita 
Federal (www.receita.fazen-
da.gov.br), o usuário pode 
obter mais informações, 
além de fazer o download 
dos modelos de formulário 
para a declaração.
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Economia

A Caixa Econômica Fe-
deral anunciou o aumento 
nas taxas de juros do finan-
ciamento imobiliário com 
recursos da poupança. A 
última vez que a instituição 
elevou os juros nesse ser-
viço foi em outubro do ano 
passado. 

As novas taxas passam a 
valer para créditos habita-
cionais concedidos a partir 
da próxima segunda-feira. 

Caixa Econômica aumenta 
juros do crédito imobiliário 

Segundo o banco, as taxas 
de financiamentos contrata-
dos com recursos do progra-
ma Minha Casa, Minha Vida 
e do FGTS não sofrerão rea-
juste. A Caixa detém 70% do 
crédito imobiliário no país e 
a mudança na taxa de juros 
praticada pela instituição 
deverá ter impacto nos ju-
ros dos demais bancos e no 
ritmo de atividade da cons-
trução civil. 

O Ministério da Saúde e a 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) anuncia-
ram mudanças no cálculo feito 
para reajustar os preços dos 
medicamentos em todo o País. 
A definição dos novos critérios 
serve para adequar o índice à 
realidade do mercado. Devido à 
crise econômica, a alta do dólar 
e à subida dos preços da energia 
elétrica que elevaram os custos 
da indústria farmacêutica, pela 
primeira vez, em dez anos, o au-
mento dos remédios deve ficar 
acima da inflação.

Os remédios têm preços 
controlados pelo governo, que 
autoriza anualmente o reajus-
te com base no IPCA do IBGE. 
Desde 2005, os índices de au-
mento ficaram abaixo da infla-
ção. Para este ano, o IPCA entre 
março de 2015 e fevereiro de 

2016 foi de 10,36%. Segundo a 
Interfarma, além da inflação, 
são considerados outros fato-
res. São eles: a produtividade 
da indústria, a concorrência 
das classes terapêuticas, além 
dos fatores econômicos como o 
câmbio e o aumento da energia 
elétrica. Em nota, o Ministério 
da Saúde informa que a resolu-
ção define o índice máximo de 

aumento, mas a indústria far-
macêutica pode aplicar percen-
tual menor. “O índice deste ano 
ainda não foi publicado, mas, 
conforme a legislação, levará 
em consideração critérios téc-
nicos como a produtividade da 
indústria, a variação de custos 
dos insumos e a concorrência 
dentro do setor, além da infla-
ção do período.”

Preços de medicamentos 
devem ficar mais elevados
Pela primeira vez, em 10 anos, o aumento dos remédios deve ficar acima da 
inflação. Houve mudanças no cálculo para reajustar os preços em todo o País

Crise econômica motivou a elevação nos preços dos remédios

O último aumento nos juros da casa própria foi em outubro de 2015

Divulgação

Divulgação
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SEmiárido

Desde 2012, o Programa Pernambuco Mais Produtivo vem construindo 
cisternas-calçadão no semiárido e já atendeu, pelo menos, 20 mil famílias

Inovação e boas oportunidades no Semiárido

Não se pode negar que o lon-
go período de estiagem dos últi-
mos anos prejudicou a produção 
no campo, mas é possível ver 
famílias agricultoras garantindo 
sua produção e renovando a es-
perança por dias melhores.

A família de dona Maria Via-
na, que mora no Sítio da Lajinha, 
em Ouricuri, Sertão do Araripe, 
ganhou um motivo a mais para 
comemorar o inverno na região. 
É que neste mês de março foi im-
plantado um sistema de irrigação 
por gotejamento, com o objetivo 
de minimizar o uso da água da 
cisterna-calçadão existente na 
propriedade e aumentar a diversi-
dade do quintal produtivo.  Além 
disso, a infraestrutura para a cria-

Desde 2012, o Programa Per-
nambuco Mais Produtivo vem 
construindo cisternas-calçadão 
em todo o território semiárido do 
Estado e já atendeu, pelo menos, 
20 mil famílias. Para dona Tere-
zinha Maria do Sítio Caldeirão, 

localizado no Distrito de Nascen-
te, em Araripina, o reservatório 
de água destinado à produção é a 
realização de um sonho. "Eu via 
cisternas abandonadas por ou-
tras famílias e ficava imaginando 
fazer diferente. Então, foi uma 
bênção na vida da minha família, 
pois a gente não tinha nada na 
propriedade e hoje conseguimos 
plantar uma diversidade de fru-
tas e verduras", comemora. Ela 
ainda conta que está feliz com a 
fartura na produção do maracu-
já, pois tem 15 pés na proprieda-
de e, pelas contas, tem cinco mil 
unidades da fruta. Recentemen-
te, Terezinha também começou 
a criar ovinos. O Programa é re-
alizado pelo Governo do Estado, 
por meio da Secretaria Executiva 
da Agricultura Familiar-SEAF, 
em parceria com a ASA Per-
nambuco. Segundo Edésio Me-
deiros, coordenador executivo 

ção de caprinos foi ampliada. Esse 
conjunto de ações só foi possível 
graças ao Projeto Venda Certa/
Programa Ecoforte, executado 
pelo Centro de Assessoria e Apoio 
aos Trabalhadores e Instituições 
Não Governamentais Alternati-
vas (Caatinga) em parceria com 
o Centro de Habilitação e Apoio 
ao Pequeno Agricultor do Araripe 
(Chapada).  O projeto é financiado 
pela Fundação Banco do Brasil e 
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-

"Via cisternas abandonadas e 
ficava imaginando fazer diferente”

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

da ASA Pernambuco, a parceria 
com a SEAF possibilitou que as 
organizações gestoras do Proje-
to Pernambuco Mais Produtivo 
pudessem realizar a execução 
com mais tranquilidade nos seus 
territórios. "Isso acontece porque 
o diálogo permanente da Articu-
lação com os parceiros permite 
encontrar caminhos e estraté-
gias na construção dos processos 
desenvolvidos junto às famílias 
agricultoras beneficiárias. Por 
outro lado, percebemos que as 
tecnologias sociais do projeto 
vêm contribuindo para trans-

formar a realidade no campo, a 
partir da produção de alimentos 
agroecológicos e criação animal 
com geração de renda", destaca.

Cisterna calçadão 
Tecnologia social de convi-

vência com o Semiárido, a cis-
terna capta a água de chuva por 
meio de um calçadão de cimento 
de 200 metros quadrados cons-
truídos sobre o solo. Cerca de 300 
milímetros de chuva são suficien-
tes para encher o reservatório, 
que tem capacidade para arma-
zenar 52 mil litros d´água. 

DES). A família também participa 
da pesquisa Sistemas Agrícolas 
Familiares Resilientes a Eventos 
Ambientais Extremos no Contex-
to do Semiárido Brasileiro.

Chapada - é uma das organi-
zações que integram a Articulação 
do Semiárido e vem estudando 
os agroecossistemas de dez famí-
lias rurais do Sertão do Araripe. A 
ideia é acompanhar a vivência e a 
evolução produtiva, econômica e 
social destas famílias agricultoras 
no território Sertão do Araripe.

Arquivo ONG Chapada

Arquivo ONG Chapada

Flávio Paiva / ONG Chapada

Mariana Landim
Especial para o Jornal do Sertão

Hortaliças podem ser plantadas ao lado da cisterna-calçadão

Terezinha vende sua produção na Feira Agroecológica de Nascente

Maria Viana verifica sistema de irrigação por gotejamento
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BraSil

Sertão Esportivo

Beleza

O nosso rosto é sem dúvi-
das o nosso principal cartão 
de visita e para que ele fique 
sempre muito bem apresen-
tável não é somente com uma 
boa maquiagem que você deve 
se preocupar. É muito impor-
tante que você crie o hábito 
de cuidar da sua pele todos os 
dias e que seja uma rotina tão 
natural como escovar os den-
tes. Pra começar é importante 
identificar qual é o seu tipo de 
pele, ela pode ser:

Normal: sem qualquer 
desequilíbrio sebáceo, sem 
cravos no nariz.

Mista: a pele é oleosa so-
mente na testa, no nariz e no 
queixo. Nas demais regiões a 
pele é seca.

Seca: não há produção su-
ficiente de óleo para lubrificar 
a pele, o que a deixa ressecada 
em todas as regiões.

Oleosa: todas as regiões 
do rosto são oleosas, devido à 
produção excessiva de óleo pe-
las glândulas sebáceas.

Agora que você sabe as ca-
racterísticas dos tipos de pele, 
é importante que você procu-
re um dermatologista de sua 
confiança para que ele analise, 
detalhadamente, o seu rosto e 
possa te indicar os produtos 
que serão mais adequados pra 
você. Os cuidados básicos que 
você deve ter com a sua pele, 
todos os dias, são os seguintes:

- Limpar a pele / Retirar a 

maquiagem para dormir: lave 
o rosto com sabonete especifi-
co para o seu tipo de pele e use 
um bom demaquilante.

- Tonificar a pele: o tônico 
serve para reequilibrar o pH 
da pele que foi desestabilizado 
pelos agentes de limpeza. 

- Hidratar a pele: escolha 
um hidratante que seja ideal 
para o seu tipo de pele. Uma 
pele hidratada está inflada, 
com água suficiente para 
deixa-la túrgida e, consequen-
temente, mais lisa, o que dá 
um aspecto saudável e deixa 
as linhas de expressão menos 
aparentes.

- Usar Filtro Solar: o sol é 
responsável por mais de 50% 
do envelhecimento da pele, 
ele trás rugas, manchas e pode 
chegar a um câncer de pele, 
então nada mais correto que 
se proteger, principalmente 
nós que estamos no Sertão.

Agora sim estamos pron-
tas para a parte mais legal 
dos cuidados com a pele, a 
maquiagem! Tudo bem que 
a maquiagem não é propria-
mente um cuidado com a 
pele (embora muitos produ-
tos tenham essa função hoje 
em dia), mas é um cuidado 
muito especial com a nossa 
autoestima, então nos en-
contramos na próxima edi-
ção com um tutorial de ma-
quiagem pra você ficar ainda 
mais linda.

Por Thaiane Siqueira - Makeup artist
E-mail: thaiane.siq@hotmail.com
Youtube: Thaiane Siqueira

Campanha nacional incentiva 
vacinação contra HPV

Brasileiros atingem 50 índices no atletismo
O atletismo brasileiro 

atingiu a marca de 50 índi-
ces olímpicos que qualificam 
atletas para os Jogos de 2016. 
No último dia 27 de março, o 
mineiro Talles Frederico, do 
Salto em Altura, quebrou seu 
recorde pessoal e saltou 2,29 
metros, exatamente a marca 
exigida pela Associação In-
ternacional de Federações de 
Atletismo. As chances do jo-
vem de 25 anos são grandes, 
pois ele é o primeiro brasileiro 
a se qualificar para o salto em 
altura na Olimpíada de 2016. 

A categoria mais disputada 
até o momento é a maratona 
masculina, em que dez bra-
sileiros conseguiram índice 
e apenas três poderão repre-
sentar o Brasil nos Jogos. A 
disputa fica ainda acirrada 
porque Solinei Rocha já tem 
vaga garantida por ter obtido 
a 18ª colocação na Maratona 
Masculina dos Campeonatos 
Mundiais de Atletismo, no 

ano passado, em Pequim, o 
que deixa apenas duas vagas 
disponíveis. Até o momen-
to, os três melhores índices 
são de Marilson dos San-
tos (2h11m), Paulo Rober-
to (2h11m02s) e do próprio 
Solonei Rocha (2h13m15s). 
No feminino, a maratona 
tem seis qualificadas. As três 
primeiras, até a última atu-
alização da listagem, são: 
Adriana Aparecida da Silva 

(2h35m28s), Marily dos San-
tos (2h37m25s) e Graciete 
Santana (2h38m33s). Entre 
as mulheres, Keila Costa, Ro-
sangela Santos e Ana Claudia 
estão qualificadas para duas 
provas diferentes. Keila con-
seguiu a marca para disputar 
o salto triplo e o salto em dis-
tância. Já Rosangela e Ana 
estão qualificadas para as 
provas de 100 e 200 metros. 
(Agência Brasil)

Entre o dia 3 e 15 de abril, 
meninas de 9 a 13 anos serão 
orientadas a procurar uma das 
36 mil salas de vacinação no 
país para receber a dose contra 
o HPV. A campanha nacional é 
coordenada pelo Ministério da 
Saúde. A dose, entretanto, pode 
ser encontrada nos postos de 
saúde durante todo o ano. 

A meta deste ano é vacinar, 
pelo menos,  80% das meninas 
de 9 anos de idade, público-alvo 
da campanha, formado por um 
total de 1,7 milhão de garotas. 
A imunização é feita em duas 
doses injetáveis – a primeira, 
de preferência, nos meses de 
março ou abril e a segunda, seis 
meses após a primeira. 

A orientação da pasta é que 
meninas de 10 a 13 anos que 
ainda não receberam a dose 
ou que não completaram o es-
quema vacinal também sejam 
imunizadas durante a campa-
nha de mobilização. A proteção, 
segundo o ministério, só é con-
ferida se todas as doses forem 
aplicadas. 

Meninas e mulheres com 

idade entre 9 e 26 anos com 
HIV ou aids também devem ser 
vacinadas. Nesse caso, a imu-
nização ocorre em três doses, 
sendo a segunda aplicada em 
dois meses e a terceira, seis me-
ses depois. Dados do ministério 
apontam que 59 mil mulheres 
de 15 a 26 anos estão nesta con-
dição no país atualmente. 

Campanha 
O ministério informou que 

foram gastos R$ 1,1 bilhão para 
a compra de 32 milhões de do-

ses contra o HPV nos últimos 
três anos. A vacina usada pelo 
governo brasileiro é a quadri-
valente e protege contra os sub-
tipos 6, 11, 16 e 18 – principais 
responsáveis por casos de cân-
cer de colo de útero e verrugas 
anogenitais. "A vacina é segura 
e recomenda pela OMS. A dose 
já é utilizada em mais de 100 
países", disse, ao destacar que 
o câncer de colo de útero repre-
senta a quarta causa de mor-
te por câncer entre mulheres. 
(Agência Brasil)

Você está cuidando da sua pele?

Meninas de 9 a 13 anos devem ser vacinadas. O Ministério da Saúde 
assegura que a vacina é essencial e recomendada pela OMS

A categoria mais disputada é a maratona masculina. So-
lonei Rocha já tem vaga garantida na maratona masculina

Divulgação

Divulgação
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O presidente norte-ame-
ricano, Barack Obama, dis-
se estar convencido de que o 
embargo econômico imposto 
pelos Estados Unidos à ilha ca-
ribenha, há mais de meio sécu-
lo, “vai terminar”. Obama, en-
tretanto, não determinou uma 
data para o fim das restrições.

A afirmação foi feita du-
rante a primeira visita oficial 
de um presidente norte-ame-
ricano ao País caribenho em 
quase nove décadas. O movi-
mento faz parte do processo de 
restabelecimento das relações 
diplomáticas entre os dois pa-
íses, que, durante mais de meio 
século, viveram sem relações 
diplomáticas.

Segundo Obama, o fato da 
comitiva norte-americana ter 
a participação de cerca de 40 
congressistas, inclusive repu-
blicanos (que, atualmente, são 
maioria no Congresso norte-
-americano) é um sinal de que 
existe uma pressão dentro 
do parlamento dos EUA para 
acabar com o embargo. Ele fez 
a declaração durante uma co-
letiva de imprensa, em Cuba, 
com a participação do chefe 
de estado cubano Raul Castro. 
“A lista de medidas que pode-

mos decidir, administrativa-
mente, é cada vez mais curta 
e as mudanças vão, agora, de-
pender do Congresso”, disse o 
presidente norte-americano. 
Raul Castro disse que o fim do 
embargo e o regresso da Prisão 
de Guantánamo à soberania 
cubana são necessárias para 
a normalização das relações 
entre Havana e Washington. 
“Existem profundas diferen-
ças entre os nossos países que 
ainda se mantêm”, disse Cas-
tro.  No entanto, ele diz que é 
necessário concentrar-se “na-

Em Cuba, Obama pede fim do embargo 
e aponta pressão do Congresso

Fidel Castro diz que  
ilha “não precisa de 
presentes” dos EUA

O ex-presidente cubano Fi-
del Castro afirmou que Cuba 
não vai esquecer os confrontos 
do passado com os Estados Uni-
dos e que a ilha “não precisa de 
presentes” do vizinho do Norte. 
“Não precisamos que o império 
nos dê nenhum presente”, afir-
mou o líder da Revolução Cuba-
na, de 89 anos, que está fora do 
poder desde 2006.

A informação está num texto 
publicado nos veículos oficiais 
cubanos – uma semana depois 
da visita do presidente norte-
-americano, Barack Obama, a 
Havana. “Nossos esforços serão 
legais e pacíficos, porque nosso 
compromisso é com a paz e a 
fraternidade de todos os seres 
humanos que vivem no plane-
ta”, acrescentou no longo texto, 
intitulado Irmão Obama.

Sobre o discurso do presi-
dente norte-americano em Ha-
vana, Fidel Castro escreve que, 
ao falar de “esquecer o passado 
e olhar para o futuro”, Obama 
recorreu “às palavras mais me-
losas” e que os cubanos corre-
ram “risco de um enfarte” ao 
ouvir Obama falar de cubanos 
e norte-americanos como “ami-
gos, família e vizinhos”, citando 

quelas coisas que aproximam” 
os dois países. Decretado em 
fevereiro de 1962, e amplia-
do pela Lei Helms-Burton, de 
1996, o embargo é frequente-
mente denunciado por Cuba 
como um obstáculo ao de-
senvolvimento da ilha, que 
calcula prejuízos estimados 
em mais de US$ 100 mi-
lhões. Em seu discurso, Oba-
ma disse que o encontro com 
Castro representa um “novo 
dia” para as relações entre 
Cuba e os Estados Unidos. 
(Agência Brasil)

uma longa lista de problemas 
passados entre os dois países. 
“Que ninguém se iluda quanto 
ao fato de que o povo deste país 
nobre e desinteressado renun-
ciará à glória e aos direitos, à ri-
queza espiritual adquirida pelo 
desenvolvimento da educação, 
a ciência e a cultura”, afirmou.
Fidel Castro criticou igualmen-
te as palavras de Obama sobre 
“enterrar os últimos vestígios da 
Guerra Fria”, avançando com 
a “modesta sugestão” de que 
Obama “reflita e não tente teo-
rizar sobre a política cubana”. 
(Agência Brasil)

mundo

Ao ser recebido  pelo presidente cubano Raul Castro, o presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama disse que a relação dos dois países viverá um novo tempo

Fidel Castro disse que Obama tentou 
sensibilizar cubanos em seu discurso
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CONQUISTE mais clientes 
anunciando AQUI!

Grupo de teatro de rua ‘Loucos e Oprimidos da Maciel’ levam a peça “Pólo Marginal 
– Opereta de Rua” a oito municípios pernambucanos, entre eles, dois sertanejos

Espetáculo em praças de 
Triunfo e São José do Belmonte

Globais da Paixão de Cristo
visitam feira de Caruaru

Apresentar arte ao ar livre 
e de forma gratuita é a propos-
ta do grupo de teatro de rua 
‘Loucos e Oprimidos da Maciel’ 
com o espetáculo “Pólo Margi-
nal – Opereta de Rua”. A partir 
do mês de abril, oito municí-
pios de Pernambuco receberão 
a peça, baseada na obra do po-
eta e jornalista pernambucano 
Marco Pólo Guimarães, com 
roteiro e encenação de Carlos 
Salles (in memoriam).

No enredo, um grupo de 
poetas-piratas-saltimbancos 
resolve ocupar as praças das 
cidades para levar o poder da 
palavra e a poesia como forma 
de alimentar a alma das pesso-
as de emoção e sensibilidade. 
O som tocado ao vivo fica por 
conta das músicas da banda 
Ave Sangria, pioneira na fusão 
sonora que permeou os anos 
1970 no Recife, da qual Marco 
Polo era vocalista e composi-
tor. Os personagens fazem o 
uso de versos livres, ora rima-
dos, para declarar sua paixão 

Integrando o elenco da 
Paixão de Cristo de Nova 
Jerusalém, os atores Odilon 
Wagner e Bianca Rinaldi, 
que interpretaram Pilatos e 
Maria, respectivamente, ti-
raram um tempinho de folga 
para conhecer um pouco da 
cultura da Capital do Agres-
te, onde visitaram pontos tu-
rísticos.

 Ao chegar à Feira de Ar-
tesanato, os atores foram 
recepcionados por fãs e pu-
deram apreciar o som do 
autêntico forró pé-de-serra. 
Admirador do artesanato 
local, Odilon aproveitou a 
oportunidade para comprar 
uma bolsa feita e couro e 
confessou estar repondo 
uma peça que já utilizava. 

com poemas fortes, dramati-
zando monólogos que abordam 
várias facetas do poeta como: 
solidão, tristeza, fugacidade e o 
vazio existente em cada um de 
nós, além dos problemas ob-
servados nos grandes centros 
urbanos, a prostituição, a reli-
giosidade do povo, os meninos 
em situação de rua, ou seja, o 
homem contemporâneo, suas 
angústias e seus medos. Nove 
artistas entram em cena e fa-
lam da relação do homem com 
o mar, rios, o cheiro do man-

gue, a vida.  São eles: Cris San-
tos, Maria Dias, Pedro Félix, 
Roberta Lúcia, Rodrigo Torres, 
Sandro Sant’na, Celso José e 
Walgrene Agra. A peça “Pólo 
Marginal” estreou em 2010 e 
já participou de diversos proje-
tos nacionais e estaduais. Esta 
circulação estadual conta com 
apoio das prefeituras muni-
cipais e do SESC Garanhuns. 
O projeto recebe incentivo do 
Funcultura em parceria com o 
Instituto de Desenvolvimento 
Social (IDS).

“Adoro coisas artesanais, 
tenho uma bolsa da mesma. 
Havia comprado em São 
Paulo, de um senhor que le-
vou pra lá produtos de Caru-
aru, mas estava surradinha. 
Aí encontrei outra do mesmo 
jeito e logo comprei”, con-
tou. O Teatro de Mamulen-
gos do Mestre Sebá Alves e 
o Alto do  Moura também fi-
zeram parte do roteiro esco-
lhido pela dupla. No Alto do 
Moura, os dois conheceram a 
Casa Museu Mestre Vitalino 
e encontraram João do Pife e 
Severino Vitalino, ícones da 
cultura local. Bianca Rinaldi 
também aproveitou o tempo 
livre para conhecer os ateli-
ês do Maior Centro de Artes 
Figurativas das Américas.

Redação
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Programação da Circulação Estadual Por Pernambuco (entrada sempre franca):
Dia 09 de abril de 2016, em horário a combinar, na Praça Central de Ribeirão;

Dia 10 de abril de 2016, às 17h, na Praça Central de Chã de Sapé, em Itaquitinga;

Dia 16 de abril de 2016, às 19h, no Pátio de Eventos Cacau do Banco, em São José do Belmonte;

Dia 17 de abril de 2016, às 17h, no Pátio de Eventos Maestro Madureira, em Triunfo;

Dia 30 de abril de 2016, às 17h, no Largo da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, na Comunidade 
Quilombola Timbó, em Garanhuns;

Dia 01 de maio de 2016, às 17h, na Praça Estácio Coimbra (Praça da Fonte), em São Caetano;

Dia 14 de maio de 2016, às 20h, na Quadra do Morro da Conceição, no bairro de Casa Amarela, 
no Recife;

Dia 15 de maio de 2016, às 17h, na Praça do Carmo, em Olinda.

Miguel Igreja

Atores encenam obra baseada na vida do poeta Marco Polo Guimarães

Odilon Wagner aproveitou tempo livre para conhecer o artesanato

Prefeitura de Caruaru
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Dos 184 municípios do Estado, 
126 ainda adotam o lixão 

A legislação federal determi-
nou o fim dos lixões em agosto 
de 2014. Só que, em Pernambu-
co, 126 dos 184 municípios ainda 
adotam o lixão para destinação fi-
nal dos resíduos, ao invés do ater-
ro sanitário. A Política Nacional 
dos Resíduos Sólidos prevê multa 
de até R$ 50 milhões, perda de 
mandato e prisão para dirigentes 
municipais que utilizem essa for-
ma de descarte. Ainda há risco de 
comprometimento dos repasses 
do Governo Federal para as cida-
des que não se adequarem. 

Segundo José Patriota, pre-
feito de Afogados da Ingazeira e 
presidente da Associação Munici-
palista de Pernambuco (Amupe), 
os desafios passam pela falta de 
apoio técnico e financeiro, prin-
cipalmente por parte do Governo 
Federal. "Onze capitais ainda co-
locam seus dejetos a céu aberto, 
inclusive Brasília. Imagine os mu-
nicípios de pequeno porte", desta-
cou. De acordo com Patriota, está 
tramitando um projeto que pror-

roga o prazo para a adequação dos 
municípios. A diferença entre as 
duas formas de descartar o lixo é 
que, no aterro sanitário, equipa-
mentos solucionam boa parte dos 
problemas da produção excessiva 
de dejetos. O solo é preparado 
para que o material não polua o 
meio ambiente, cause mau chei-
ro ou permita a proliferação de 
animais. Além disso, os gases 
produzidos na decomposição, 
especialmente o metano, po-

dem ser aproveitados para gerar 
energia elétrica. Para apoiar as 
prefeituras, a Amupe busca dar 
visibilidade a essas dificuldades, 
além de prestar orientações téc-
nicas e pressionar pela prorro-
gação dos prazos da PNRS.  Em 
março de 2015, a Assembleia Le-
gislativa instalou uma Comissão 
Especial para auxiliar os municí-
pios pernambucanos a cumprir 
as exigências da Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos. Presi-
dido pelo deputado Rodrigo 
Novaes (PSD), o colegiado tem 
contribuído para promover 
boas práticas ambientais e en-
trosar os agentes em torno do 
assunto. “Anoto como mais im-
portantes resultados práticos 
o encaminhamento de reivin-
dicação ao Ministério do Meio 
Ambiente para a liberação de 
recursos e a busca por solução 
às demandas dos catadores de 
lixo, além da mobilização em 
torno de emendas parlamen-
tares para projetos de compos-
tagem realizados por presidiá-
rios”, destaca Novaes. 

Sertão Esportivo
Cultura

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

Reservei o espaço da colu-
na hoje para falar de cinema, 
especialmente sobre um dos 
melhores filmes brasileiros 
que assisti nos últimos tem-
pos, “Que Horas Ela Volta?”, 
de Anna Muylaert com Regina 
Casé no papel de Val, uma em-
pregada doméstica do Recife 
que vai para São Paulo traba-
lhar de doméstica para criar 
a filha pequena que ficou no 
Recife aos cuidados de uma 
amiga. A história se desenrola 
dez anos depois, mostrando o 
cotidiano de uma família classe 
media alta: pai, mãe, doméstica 
e o único filho,  que vai prestar 
vestibular em uma universida-
de de São Paulo. Jessica já esta 
uma moça e vai para São Paulo 
tentar vestibular. As metalin-
guagens estão a solta dentro do 
texto da autora desde a questão 
das domésticas, das drogas, 
das mães que criam sozinhas 
seus filhos enfim. Cada um vê o 
filme de acordo com a posição 
que ocupa na sociedade. A par-
te que dialogou com a autora 
dessa coluna, esta contida na 

fala do pai de Fabinho, quan-
do descobre que Jéssica vai 
prestar vestibular na mesma 
universidade que o seu filho. 
Ele comenta que lá é difícil. 
Jéssica concorda e ele insiste, 
mas você estudou em uma es-
cola boa? Ela diz que não, mas 
que teve uns incentivos. Na 
situação normal, Jéssica iria 
para são Paulo pelos mesmos 
motivos que a sua mãe foi, ou 
seja, ser empregada doméstica 
para ajudar criar o filho que 
ficou em Pernambuco. Pois 
Val descobre uma foto de um 
garoto remexendo as coisas 
de Jéssica e mais tarde, pres-
sionando a filha, ela diz que a 
foto e de Jorge, seu filho, neto 
de Val. Porém, na situação 
presente, nunca visto ante 
na história da nossa nação, 
Jéssica se beneficia de to-
dos os programas do gover-
no e consegue ser aprovada 
pra o curso de arquitetura, 
mudando definitivamente a 
sua predestinação. Fabinho 
não passou. Assistam, vale 
a pena. 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos prevê multa de até R$ 50 milhões, perda de 
mandato e prisão para dirigentes municipais que utilizem essa forma de descarte
Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Conversando sobre a Sétima Arte

Lixo descartado a céu aberto, produz dejetos e polui o meio ambiente

No sistema de aterro sanitário, equipamentos solucionam boa parte dos problemas
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As obras já começaram e devem ser concluídas em 12 meses. O prédio terá uma 
área sombreada com 60 metros, onde será possível desfrutar da brisa do mar

Espaço dedicado a Gonzaga, 
no Recife, será ampliado

Enoteca e Orla de Santa Maria da 
Boa Vista recebem investimentos

Perto do Mar, no Bairro 
do Recife, um juazeiro cra-
vado no chão do antigo Ar-
mazém 10 do Porto do Recife 
remonta ao interior de Per-
nambuco. Fica na entrada do 
Museu Cais do Sertão, espa-
ço de 7,5 mil metros quadra-
dos dedicado a Luiz Gonza-
ga. Em breve, consolida-se 
como um Centro Cultural, 

Voos diários chegam a Pe-
trolina e, com eles, vêm, em 
boa parte, turistas interessa-
dos em explorar as paisagens 
do Sertão do São Francisco. 
Com a cadeia de hotéis já 
estruturada, há investimen-
tos, agora, sendo dirigidos a 
equipamentos turísticos, de 
forma a converter o turista 
de negócios em um turista 
de lazer. A reestruturação de 
equipamentos irá contem-
plar a Enoteca, localizada no 
distrito de Vermelhos, com a 
construção de acessos, ilumi-
nação, estacionamento  sina-
lização e urbanização.

Em Santa Maria da Boa 
Vista, a Orla do Município 
será revitalizada, permitin-
do a implantação do Proje-
to Praia sem Barreiras, em 

mediante ampliação, cujas 
obras já foram iniciadas.

A previsão de conclusão é 
de 12 meses e o investimen-
to, de R$ 23,5 milhões, será 
feito com recursos do Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID). Com o 
dobro do tamanho do pri-
meiro espaço, o novo prédio 
ainda contará com salas de 
aula, auditório, um café e 
um restaurante. Tendo como 
pano de fundo a raiz serta-

neja, o edifício terá as mes-
mas referências do primeiro 
que foi inaugurado em abril 
de 2014 e que já recebeu 20 
mil visitantes. O projeto foi 
idealizado pela recifense Isa 
Grinspum Ferraz – respon-
sável pela concepção do Mu-
seu da Língua Portuguesa, 
em São Paulo. Desde a pri-
meira fase, a ideia do local é 
passar, de forma interativa, 
a experiência cultural ser-
taneja. Na nova construção, 
com a intenção de remeter o 
visitante ao universo serta-
nejo, será utilizada, no inte-
rior do prédio, um concreto 
pigmentado para criar um 
ambiente avermelhado, típi-
co da cor do solo da região. 

Na fachada, será erguida 
uma parede de combogós 
de concreto, produzidos de 
forma artesanal para co-
brir a entrada do módu-
lo. O prédio terá uma área 
sombreada com 60 metros, 
onde será possível cami-
nhar desfrutando da brisa 

do mar. A proposta prevê 
também um espaço paisa-
gístico na cobertura, que 
reduzirá a carga térmica da 
laje. Ao assinar a ordem de 
serviço, o governador Paulo 
Câmara, destacou que além 
de ser um equipamento mo-
derno, “o espaço recupera 
as nossas origens, fala do 
Sertão e mostra a região 
como uma grande oportu-
nidade. Temos que acabar 
com a questão de sempre 
colocar o Sertão como um 
problema, porque ele já 
deixou de ser problema há 

muito tempo. Hoje, o Ser-
tão faz parte da solução". 
O Cais do Sertão funciona 
de terça a domingo, das 
11h às 17h. Os ingressos 
custam R$ 10 (inteira) e 
R$ 5 (meia) - apenas para 
estudantes com comprova-
ção e jovens até 24 anos. 
Crianças com até seis anos 
de idade, idosos a partir 
de 60 anos, professores, 
pessoas com deficiência e 
profissionais de museus e 
de turismo não pagam. Às 
quintas-feiras, a entrada é 
gratuita. 

Redação
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parceria com a Empetur. O 
Governo do Estado fará um 
aporte de R$ 4 milhões por 
meio do Programa de De-
senvolvimento do Turismo 
- Prodetur. O investimento 
deve beneficiar os muni-
cípios de Petrolina, Lagoa 
Grande e Santa Maria da Boa 
Vista.

Secretario de Turismo, La-
zer e Esportes de Pernambuco, 
Felipe Carreras, num esfor-
ço conjunto com o deputado 
estadual Lucas Ramos (PSB) 
têm buscado articular novos 
investimentos para a região 
nessa área. Para o Bodódro-
mo, Lucas destinou R$ 100 
mil em emendas parlamenta-
res, visando à reestruturação 
do acesso e sinalização. O ob-
jetivo é incrementar as visitas 

a um dos mais conhecidos 
polos gastronômicos do Ser-
tão pernambucano. De acordo 
com Rafael Ferraz, gerente-
-geral do Prodetur, o sertão 
do São Francisco foi escolhido 
para receber tais recursos em 
função da grande quantidade 
de turistas que chegam à re-
gião, principalmente devido 
aos voos diários de Petrolina. 
“A infraestrutura de hotéis já 
existe. O desafio, agora, é es-
truturar os atrativos para per-
mitir que o turista que procura 
a cidade por motivos de negó-
cios se transforme também no 
turista de lazer, permitindo 
conhecer e divulgar a região”, 
explica. Os projetos estão em 
fase de licitação e a previsão 
é de que sejam concluídos 
este ano. 

Museu promove a interatividade com a cultura sertaneja

Música, objetos e texturas vistas no Sertão  viram obras de arte
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Desafio é estruturar atrativos e fazer turista de negócios virar turista de lazer

Orla será revitalizada e será implantado o projeto Praia sem Barreiras



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 10 anos integrando a região - De 01 a 15 de Abril de 2016 / Edição 13314

SaúdE

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

Não vai ter golpe ?!?!?!
De tanto escutar atualmente esta frase, agora da própria Pre-

sidente da República, não poderíamos deixar de refletir um pou-
co sobre o assunto: nossa Democracia, ainda tão recente, já está 
correndo o risco de sofrer outro malfadado Golpe ? O Golpe de 
Estado significa a ruptura do Governo, democraticamente alçado 
ao poder por meio do voto, rompendo as bases institucionais, pas-
sando, então, o país a ser controlado por déspotas e tiranos. Para 
alguns, este Golpe estaria hoje representado pelo risco do Impea-
chment da atual Presidente. Mas se utilizar deste Instituto, pelos 
opositores do Governo, é uma atitude golpista ? 

Pensemos, um pouco.
O Impeachment está previsto em nossa Constituição Federal 

de 1988, sendo uma ferramenta de controle democrático do povo 
em relação à nossa governante maior. 

O próprio Lula, em 1996, no Programa Livre, bradou, ao tratar 
sobre  o Impeachment de Collor, que: “É possível o mesmo povo 
que elege um politico destituir esse político.” E arrematou: “Eu 
peço a Deus que nunca mais o povo brasileiro esqueça essa lição”.

É isso aí, Lula. 
Você estava certo, exceto no que tange à memória democráti-

ca, já que, claramente, estão forçando o esquecimento desta sua 
própria lição.

Independentemente de quem é a favor ou contra o Governo, 
aqui apenas defendemos o reconhecimento do Impeachment 
como um remédio jurídico democrático necessário à manutenção 
e fortalecimento do próprio Estado Democrático de Direito bra-
sileiro.

E nada mais.
Para fulminar qualquer tipo de discussão, relembramos que a 

definição do que seria um crime de responsabilidade, cujo termo é 
genérico na Constituição, não pode ser definido previamente pelo 
próprio Governo que está sendo acusado – que sustenta a tese de 
Golpe pela possível ausência de crime de responsabilidade da Pre-
sidente – mas caberá, em última instância, pela análise política 
– e não jurídica - do Senado Federal, não cabendo nem mesmo ao 
Supremo Tribunal Federal se imiscuir neste particular. Os Juízes 
finais do Impeachment serão os nossos Senadores da República, 
livremente eleitos pelo povo e em sua representação.

Essa é a regra do jogo democrático brasileiro. 
Não querer se submeter a isso é apresentar um caráter ditato-

rial, onde o líder supremo está acima de todas as Instituições, das 
Leis e todos os regramentos existentes, como se uma divindade 
o fosse. Acintoso mesmo contra a nossa Democracia foi a atitude 
de alguns militantes pró Governo, semana passada, que tentaram 
impedir, pela violência, o Presidente do Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil - OAB, Dr. Cláudio Lamachia, de 
protocolar mais um pedido de Impeachment, já que, inclusive, 
esta Instituição foi uma das grandes protagonistas da redemocra-
tização do Brasil. 

Repetimos: no ambiente democrático, ninguém está acima 
das Leis e da Constituição, independentemente do poder que de-
tenha por força de seu cargo ou função. Então, dessumimos que, 
havendo, ou não, o Impeachment, em ambos os casos, não vai 
ter Golpe !!!

Entrevista - Neilda Pereira

Síndrome de Down ou alteração 
no cromossomo 21 sem rótulos

A Síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 é uma alteração genética causada pela 
adição de um cromossomo no par 21 durante a concepção de um bebê. Ao invés de um par do 
cromossomo 21, são formados três exemplares. O dia 21 de março é dedicado à Síndrome de 
Down e a data tem por finalidade dar visibilidade ao tema, reduzindo a origem do preconceito, 
que é a falta de informação correta. Em outras palavras, é uma forma de combater o “mito” que 
teima em transformar uma alteração genética num rótulo, numa sociedade cada vez mais sem 
tempo e sensibilidade para o “diferente”. |

Devido a essa trissomia cromossomal, determina-se um conjunto de sinais e sintomas que 
compõe a síndrome. E ao descobrir essa patologia, como uma mãe deve agir? A pediatra Helen 
Brandão explica que deve-se sempre avaliar a presença de cardiopatia congênita e algumas 
alterações que poderão surgir no decorrer do desenvolvimento da criança, como refluxo 
gastroesofágico, problemas respiratórios, hipotireoidismo e apnéia do sono. "Os estímulos 
precoces à criança também são fundamentais. O desenvolvimento da criança é diretamente 
proporcional aos estímulos oferecidos", enfatiza.

São esses estímulos que Francisco Henrique, 6 meses, recebe diariamente, seja na Terapia 
Ocupacional ou em casa. Sua mãe, Neilda Pereira, 31 anos, conversou com a redação do Jornal 
do Sertão sobre o dia a dia do bebê, portador de alteração no cromossomo 21.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

A gestação foi planejada e 
tranquila? 

Sim, foi uma gravidez tran-
quila. Eu tinha 30 anos e pla-
nejamos que seria o momento 
de ter um segundo filho.

Ao receber o diagnóstico, 
como você reagiu? 

Recebemos a notícia no 
dia seguinte ao nascimento 
de Francisco. A pediatra nos 
orientou a procurar um gene-
ticista. No momento, passou 
um filme em minha cabeça, 
como seria, mas logo fiz algu-
mas pesquisas rápidas para 
entender o desenvolvimento e, 
ao conversar com meu marido, 
percebemos que Deus sabe o 
que faz. Tínhamos amor de so-
bra, os próximos passos eram 
apenas para assegurar o bem-
-estar físico e a saúde do nosso 
filho.

Houve alguma resistência 
das pessoas? 

Resistência nenhuma. As 
ligações sempre eram de in-
centivo e com a certeza de que 
“Francisco veio para uma fa-
mília onde só existe amor” foi 
a frase mais dita pelos amigos.

O que mudou na vida de 
vocês com a chegada de 
Francisco? 

As nossas prioridades mu-

daram. Antes, eu e meu espo-
so trabalhávamos muito, de 
domingo a domingo. Depois 
de Francisco, nos organizamos 
e sempre estamos juntos nos 
finais de semana. Nosso jeito 
de viver também mudou, de 
perceber que é nas pequenas 
coisas que está o verdadeiro 
sentido da vida.

Vocês tem Maria Clara de 
apenas 4 anos. Tiveram 
alguma conversa com ela? 

Anda não. Mas sempre a 
envolvemos nas atividades 
de Francisco, ela, na verdade, 
é quem puxa. Pra ela, tudo é 
brincadeira.

Qual a rotina de estímulos 
de Francisco? 

Francisco é estimulado 
diariamente, através de con-
versas, brincadeiras, terapias, 
etc. Ele tem acompanhamento 
de uma terapeuta ocupacio-
nal que estimula o desenvol-
vimento a partir de cada fase. 
Sempre ficamos atentos às 
atividades desenvolvidas para 
repetir em casa.

Você já vivenciou alguma 
forma de preconceito com 
relação ao bebê? 

Em alguns momentos, já 
ouvi que é preciso acompanhar 
porque é diferente. Sempre 

reajo a esse tipo de fala. Não 
existe diferença, a diferença 
está na cabeça da gente. São 
crianças que se desenvolvem 
de acordo com o estímulo 
como qualquer outra criança.

Por fim, qual a mensa-
gem que você gostaria 
de falar para uma mãe 
que acabou de receber a 
notícia que terá um filho 
especial? 

Que ela aceite como uma 
graça de Deus, que, no dia a 
dia, tenha mais forças para 
seguir em frente e que curta e 
aproveite cada momento por-
que é único e não se repete. 

Francisco,  6 meses,  recebe 
amor dos pais e da irmã

Arquivo Pessoal
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Saúde & Fitness

Diante do surto da In-
fluenza A H1N1, identificado 
em São Paulo, o Ministério 
da Saúde vai permitir a ante-
cipação da vacinação contra a 
doença. Ao contrário do que 
ocorria em outros anos, Es-
tados interessados poderão 
começar a imunizar grupos 
considerados mais vulne-
ráveis antes da campanha 
nacional. Em Pernambuco, 
o governo vai seguir o novo 
cronograma de vacinação na-
cional do Ministério da Saú-
de, marcado para iniciar em 
30 de abril. 

A Secretaria estadual de 
Saúde esclarece que a gripe 
H1N1 já vem circulando de 
forma sazonal no Estado des-
de 2009. O Estado também 

A guerra contra o Aedes Ae-
gypti tem sido abraçada por to-
dos os setores da sociedade e não 
seria diferente para a construção 
civil. Em busca de combater a 
proliferação do mosquito cau-
sador de doenças como dengue, 
zika e chinkungunya as empre-
sas construtoras do Projeto de 
Integração do Rio São Francisco 
têm vistoriado diariamente as 
estruturas do empreendimento.

Na última semana, os fun-
cionários do canteiro de obras 
da Meta 2 do Eixo Norte assis-
tiram palestras sobre a impor-
tância de eliminar o mosquito 
transmissor. Além do trabalho 

informa que, desde então, 
está abastecido da medicação 
oseltamivir (tamiflu), indica-
do para os casos de gripe que 
necessitam de internamen-
to e para casos de gripe em 
pessoas com fatores de risco 
para o agravamento da doen-
ça. Ainda de acordo com a Se-
cretaria de Saúde, neste ano, 

Diante de surto, Ministério
antecipa vacinação contra H1N1

Aedes: Inspeções na transposição

a vigilância epidemiológica 
está atenta para monitorar 
os casos da doença, envian-
do as amostras para análise 
laboratorial, com novos exa-
mes mais sensíveis para de-
tectar, precocemente, qual-
quer alteração da doença, e 
também intensificando as 
ações de vigilância.

permanente de inspeção, essas 
ações fazem parte da rotina das 
empresas construtoras dos dois 
eixos do projeto, Norte e Leste. 
O treinamento integra o Diálo-
go Diário de Segurança (DDS) 
que também ensina questões 
ambientais e de saúde aos pro-
fissionais.

Nas capacitações, os traba-
lhadores são informados e sensi-
bilizados sobre os cuidados para 
combater a proliferação do vetor 
nas instalações do empreendi-
mento e em suas residências. Já 
as vistorias contemplam a lim-
peza dos canteiros de obras e a 
verificação do acúmulo de água 

nas estruturas, máquinas e equi-
pamentos, como conchas das 
escavadeiras. Todos os compar-
timentos de água são fechados e 
os pneus utilizados são descarta-
dos.

Em Pernambuco, o governo vai seguir o novo cronograma do Ministério 
da Saúde, marcado para iniciar em 30 de abril, sem adiantar as vacinas

Síndrome respiratória aguda grave (SRAG) 
47 notificações nas unidades sentinelas, com 3 confirmações 
para H1N1 (todos evoluíram bem). No mesmo período de 
2015, foram 140 casos, sem confirmação de H1N1. 

Síndrome gripal (SG) - casos leves de gripe
125 notificações nas unidades sentinelas, com 10 
confirmações para H1N1 pela metodologia de RT-PCR. No 
mesmo período de 2015, foram 134 coletas, com nenhuma 
confirmação para H1N1.

Funcionários recebem treinamen-
to para combater o Aedes Aegypti

Divulgação

O nosso corpo é uma má-
quina que está em constante 
movimento. Pela evolução 
humana, somos capazes de 
realizar toda e qualquer ativi-
dade, seja apenas andar, saltar 
e correr, ou realizando alguma 
atividade do dia a dia, como 
apenas tomar banho. Por cau-
sa dessa evolução, temos que 
estar preparados para todo e 
qualquer tipo de impacto.

A atividade física é a for-
ma mais simples e eficaz de 
realizar movimentos naturais 
e ainda proteger nosso corpo 
de agressões que possam limi-
tar nosso dia a dia. É a melhor 
atitude que seu corpo não irá 
reclamar. Mas para isso, preci-
sa ser muito bem estruturada e 
muito bem organizada.

Sabe aqueles dias em que 
você acorda com dores no cor-
po todo? Então, é a falta da 
atividade física. Essas dores, 
que achamos estranho quan-
do aparecem, são músculos 
inativos e pedindo alguma 
atividade. Dores são respostas 
fisiológicas para a inatividade 
muscular e articular, mostran-
do a você que precisa de mo-
vimento. Então levante-se e 
mexa-se!

DICA DAVID HALULI: 
Faça alguma atividade que 
faça sentir-se bem. Muscula-
ção, Treinamento Funcional 
em grupo, corrida, pilates, 
dança.... Tanto faz! Apenas 
movimente-se e faça seu corpo 
ficar feliz e sem dores.

Ah! E esqueça de inven-
cionismos de blogueiros e 
entusiastas fitness. Exercícios 
mirabolantes, de cabeça para 
baixo, com excesso de carga ou 
com movimentos estranhos ao 
nosso corpo são prejudiciais. 
Mas essa conversa será para 
um próximo encontro! #fica-
adica

Quando seu corpo pede 
atividade física




