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Natural de Salgueiro,  ator 
Jesuíta Barbosa se prepara 
para o próximo trabalho: a 
minissérie Conto que Vejo

Cidade vira Capital
do Frivolité. Empenho
de artesãs recebe 
homenagem da Alepe

Um total de 609 escolas 
de 21 municípios
do Sertão recebem 
advertência do TCE
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O advogado eleitoral Bruno 
Brennand esclarece detalhes 
sobre o processo de impeachment

Setor gesseiro aproveita atraso na
Transnordestina para buscar 
aperfeiçoamento na produção

Não há caso de H1N1 no
Sertão, conforme secretaria de
saúde, mas é preciso precaução
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Acesse as nossas 
edições online : 
https://issuu.com/jornaldosertaope

Atraídos pelo 
aroma de vinhos
A região produz uvas o ano inteiro, o que já representa um 
diferencial, e detém o único vinho tropical do mundo. 
As plantações voltadas à atividade exportadora de frutas já 
conferem um colorido diferenciado à paisagem, que tem atraído 
a atenção também para o Enoturismo. Sete vinícolas da região 
podem ser visitadas. O passeio guiado pela Rota do Vinho já é 
atração certa para o turista. Turismo > Pág 10

Divulgação
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Acredito no 
c o n h e c i m e n t o 
e na informação 

como molas prin-
cipais para uma vivência mais 
segura e feliz. Nas questões 
pessoais ou profissionais, o 
acesso à informação nos torna 
mais aptos para várias situa-
ções. Contudo, se por um lado, 
esse conhecimento nos ajuda 
em alguns momentos da vida, a 
ignorância (ausência de conhe-
cimento) nos força à lembrança 
de que somos apenas seres hu-
manos, que até podem saber 
muito sobre bastante coisa, mas 
que não são donos da verdade 
em tudo.  Já parou para pensar 

que tudo aquilo que não fez parte 
dos nossos estudos, da nossa roti-
na, dos nossos questionamentos, 
nos causa certa estranheza? Tive 
essa certeza outro dia, durante a 
apresentação de uma orquestra, 
pois o maestro não parava de me 
mostrar o quanto eu era ignoran-
te. A cada movimento que fazia, 
mais insignificante me sentia e 
pensava: não! Esse moído todi-
nho aí com os braços, não pode 
significar nada. Não tem lógica, 
nem nexo, nem sequência....ao 
menos, não tinha para mim. 

E assim, me dei conta de que 
realmente somos (me permitam 
dizer) bem ignorantes em diver-
sos assuntos. E por isso, agrade-

ci aos céus. Ser ignorante, muitas 
vezes é uma bênção! Imagina o 
médico que está doente e sabe 
exatamente qual o seu prognós-
tico? Um piloto de avião que está 
de passageiro em uma turbu-
lência? Ou alguém com ouvidos 
apurados para música, na pri-
meira apresentação de bateria do 
sobrinho? Não fazemos ideia de 
como somos felizes por ser igno-
rantes em um bocado de coisas. 
Nesta época em que a informa-
ção corre na velocidade da luz, o 
volume de coisas que precisamos 
saber para sermos considerados 
bem informados é gigantesco. E 
ai, descobre-se que, realmente, 
certas ausências de conhecimen-

to, são pratos deliciosos, pre-
parados por um grande cheff 
e que devem ser consumidos 
aos poucos, fazendo-nos sen-
tir normais e felizes por não 
sermos sempre donos da ver-
dade. Na realidade, esses mo-
mentos são oportunidades. De 
aprender, cada dia mais, sobre 
o que tivermos vontade. Afi-
nal, ninguém pode nos roubar 
o que guardamos na mente ou 
no coração. Aprender é para 
vida! Amar é para sempre.

Na  atual conjun-
tura política econô-

mica e social por que 
passa o Brasil, os cães 

ladram e  a caravana é obri-
gada a passar.  Momentos de 
incerteza impõem mudanças 
e por isso são necessários.  
Ele serve de alerta  e desper-
ta  o empreendedor  inerte, 
tirando-o  de   sua área de 
conforto. Isso contingencia a 
necessidade de novas habili-
dades, obrigando-o     buscar  
alternativas que beneficiem 
o  seu negócio.  Essa   reali-
dade quase  imperceptível,   
trás em si grandes oportu-
nidades. Sem ela nada mu-
daria e tudo seria mesmice.   
O desconhecido amedronta  
mas  é nele onde se encon-
tra todas as possibilidades.  
Existe um velho ditado que 
diz; enquanto uns choram 
outros vendem lenços. Um 
caminho é feito de  subidas e 
descidas, curvas e retas, bu-
racos e desvios, mas ás paisa-
gens do caminho  são  quase  
sempre  as mesmas. Novo 
caminho nos leva a lugares 
diferentes. Na capa desta 
edição  mostramos uma nova  
oportunidade de negócio;  o 
aroma dos vinhos do vale do 
São Francisco é transforma-
do em atrativo turístico.   No 
Sertão do Araripe,  o  atraso  
nas obras da Transnordesti-
na beneficia  Setor Gesseiro 
que aproveita o tempo para  
aperfeiçoar a produção,  de-
monstrando  que todo mal 
pode trazer um bem. Em 
Serra Talhada, o empresário 
Rozendo Pereira da Tropi-
cal Piscinas,  inaugura  mais 
uma nova loja em formato 
de Showroom acompanhan-
do  as mais modernas ten-
dências do segmento, como 
forma de oferecer conforto e 
melhor visibilidade de seus 
produtos. Esta edição circula 
com uma nova coluna social 
(Bastidores), do colunista 
Janko Moura que estará docu-
mentando em nossas edições 
os eventos sociais da região, 
aproveitamos  para lhe dar as 
boas vindas  e lhe desejar mui-
to sucesso.  Você é nosso convi-
dado a entrar.  Boa Leitura.

Os carnês de IPTU 2016 fo-
ram distribuídos para quem vive 
em Arcoverde. De acordo com a 
Secretaria de Finanças do municí-
pio, a cota única deve ser quitada 
até o dia 29 de abril com descon-
to de 15%. Os contribuintes que 
preferirem, terão a opção de par-
celar o valor em três vezes com 
vencimentos no final dos meses 
de abril, maio e junho. A previsão 
é que R$ 2 milhões sejam injeta-

Começou a convocação para 
os mesários das Eleições 2016 
em todo o Brasil. Em Petrolina, o 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-
-PE) comunica que estão disponí-
veis mais de 2 mil vagas para este 
serviço. Os voluntários devem 
trabalhar nas mesas receptoras de 
votos e justificativas no primeiro 
turno, no dia 2 de outubro, e em 
municípios onde houver segundo 
turno, também devem atuar no 

A partir do dia 4 de junho, o 
Recife passará a operar mais uma 
rota internacional, partindo do 
Aeroporto Internacional dos Gua-
rarapes. No último dia 13 de abril, 
a empresa GOL Linhas Aéreas 
anunciou que passará a oferecer 
o trecho semanal entre Recife e 
Montevidéu, no Uruguai, com 
voos diretos para o país vizinho, 
com partida sempre aos sábados, 
às 0h45. 

dos com o IPTU 2016. A prefeita 
Madalena Brito lembra que a “ar-
recadação é revertida em forma de 
obras e benefícios para a popula-
ção e representa um importante 
reforço nas finanças do municí-
pio”. Para quem estiver com atra-
sos no pagamento dos impostos 
anteriores, a prefeitura também 
vai disponibilizar a possibilidade 
de negociação com 90% de des-
contos sobre juros e multas.

dia 30 de outubro. As inscrições 
podem ser feitas pelo TRE-PE. 
Os mesários têm direito a dois 
de folga, vantagem no desempa-
te em concurso público da justiça 
e o auxílio-alimentação para os 
dias da eleição. O voluntário será 
responsável pela identificação do 
eleitor, entrega do comprovante, 
além de conferir o preenchimento 
dos requerimentos de justificativa 
eleitoral.

Recife é a primeira base da 
GOL no Nordeste a receber voos 
diretos para a cidade uruguaia, 
que já conta com operações sain-
do de Guarulhos e Rio de Janeiro. 
Atualmente, a companhia oferece 
voos diretos partindo de Recife 
para os aeroportos de Brasília, 
Fortaleza, Rio de Janeiro, Fer-
nando de Noronha e São Paulo. 
No dia do anúncio, cada trecho da 
viagem estava por R$ 490,37.

IPTU Arcovede
Quitação com desconto até 29 de abril

Reforço
Partido Verde trata de novas regras para as eleições

Eleições 2016
Mais de duas mil vagas para mesários

Turismo
Gol Linhas Aéreas terá voo Recife-Montevidéu

No dia 31 de março, a exe-
cutiva municipal do Partido 
Verde  de Serra Talhada reu-
niu-se para tratar das novas 
regras para as eleições deste 
ano. O PV está chegando com 
muita força em Serra Talha-
da e, no encontro, discutiu-
-se as diretrizes, normas e 
aspirações políticas do par-
tido no município. O ponto 
alto do encontro foram as 

filiações, a exemplo do vere-
ador e presidente da Câmara 
de Serra Talhada Agenor de 
Melo Lima, além de outras 
lideranças do município que 
lançarão candidatura pelo 
PV. A reunião contou com a 
presença do secretário esta-
dual do PV, Ladelson Gomes 
e do presidente da executiva 
municipal, Luís Pereira de 
Melo Júnior.
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Política

Entrevista - Bruno Brennand - Advogado Eleitoral

Tirando dúvidas sobre processo de Impeachment

Nos noticiários, nas rodas de amigos e, principalmente, nas redes sociais, “impeachment” tem 
aparecido entre as palavras mais comentadas. Mas você sabe o significado desse processo? Para 
desfazer mitos e inconsistências e aprimorar o conhecimento dos leitores, o Jornal do Sertão 
conversou com o advogado eleitoral Bruno Brennand, que esclarece e tira dúvidas.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

O que é o impeachment?

Quem pode ser sujeito 
a um processo de 
impeachment?

Quem pode fazer um pe-
dido de impeachment?

Considerando que o pe-
dido de foi aceito, o que 
acontece em seguida?

Por ordem de hierar-
quia, quem assume se 
a Presidente sofrer im-
peachment?

Quais os argumentos 
para o pedido de Impe-
achment da presidente 
Dilma?

Impeachment é um processo de impedimento do chefe do poder 
executivo federal. Ou seja, o afastamento do presidente da Repúbli-
ca, por cometimento de crime de responsabilidade, perante a nação. 
Tal processo de impedimento possui previsão em lei e na própria 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Somente o chefe do poder executivo da nação pode sofrer processo de Impeachment. A lei que define o impeachment e define o rito de seu 
processamento, Lei 1079/50, não estende essa possibilidade para governadores e prefeitos. 

Ainda de acordo com a referida lei 1079/50, qualquer cidadão pode oferecer denúncia para o regular processamento do impeachment.

Em primeiro lugar há um juízo de admissibilidade pelo presidente da Câmara Federal. Sendo o pedido aceito nessa etapa, constitui-se uma 
comissão especial para apreciá-lo. Essa comissão elabora um parecer. Sendo aprovado, esse parecer é então submetido ao plenário da câmara 
de deputados. Há necessidade de quórum qualificado para a aprovação de 2/3, ou seja, 342 dos 513 deputados. 
Se aprovado por esse quórum, a denúncia é encaminhada ao Senado Federal. Caso seja aceita, o presidente da República é, automaticamente, 
afastado por um prazo de 180 dias. A partir daí, o processo tramita no senado, sob a condução do presidente do STF. Ao final, se o Senado 
entender procedentes as denúncias, o presidente é afastado em definitivo. 

A ordem sucessória é vice-presidente, presidente da câmara, presidente do senado e presidente do STF.

Os crimes de responsabilidade previstos na lei 1079/50, como pedaladas fiscais, decretos que abriram crédito suplementar e omissão no caso 
da corrupção cometida contra a Petrobrás.
Levando em consideração os argumentos, “pedaladas fiscais” foi uma expressão utilizada para definir uma operação contábil irregular por 
parte do Governo Federal, que ofendeu a lei de responsabilidade fiscal da seguinte forma: é expressamente proibido à União contrair emprés-
timos junto aos bancos públicos, a exemplo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, para pagar programas sociais. Esses recursos devem vir 
do Tesouro Nacional, que é constituído pelos impostos que são arrecadados. 
Após inúmeras ações de desoneração e, consequente, renúncia de receita, o governo tomou dinheiro dos bancos e não devolveu no respectivo 
exercício (ou seja, no mesmo ano em que se apropriou desses recursos) sendo considerado, portanto, como empréstimos, o que é expressa-
mente proibido por lei. Ofendeu assim, a probidade administrativa. Quanto aos decretos que abriram crédito suplementar, se enquadram no 
desrespeito ao poder legislativo por usurpação de competência e ofensa à lei orçamentária.  Já a questão da omissão, no caso de corrupção 
da Petrobras se insere em diversos incisos, tais como probidade administrativa, guarda e legal emprego dos recursos públicos, dentre outros. 

Bruno Brennand assessorou diversas campanhas em Pernambuco

Arquivo
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Política

A temática “A Nova Ru-
ralidade e as Políticas Pú-
blicas para o Desenvolvi-
mento” foi um dos assun-
tos expostos durante o 3º 
Congresso Pernambucano 
de Municípios. A oficina, 
coordenada pelo prefeito de 
Tuparetama, Dêva Pessoa, 
contou ainda com as expla-
nações de José Eli da Veiga, 
professor da USP/SP e mes-
tre em economia agrícola 
e Nilton Mota, secretário 
de Agricultura e Reforma 
Agrária de Pernambuco. Um 
panorama da situação atual 
do setor foi exposto baseado 
nos conceitos complemen-
tares da ruralidade e da ter-
ritorialidade.

Para o professor José Eli, 
Pernambuco ainda tem uma 
vantagem grande em rela-
ção aos outros estados da 
federação. “Aqui vocês têm 
o Porto Digital, o CESAR e o 
Ikewai. É preciso fazer essa 
tecnologia chegar ao mun-
do rural pernambucano”, 
destacou. Segundo Nilton 
Mota, atualmente, Pernam-

Relação entre agricultura 
e tecnologia em debate

buco possui 275 mil agricul-
tores familiares. “Este é um 
setor de grande importância 
para o desenvolvimento do 
Estado. Em 2015, a agrope-
cuária registrou crescimen-
to de 5% no PIB, único setor 
que não apresentou retra-
ção no Estado, enquanto a 
agricultura cresceu 4,3%, e 
a pecuária registrou eleva-
ção de 6,9%”, afirmou. O se-
cretário ainda destacou dois 
programas que promovem o 
desenvolvimento territorial. 
O Programa Pernambuco 
Rural Sustentável com 47 
planos territoriais abran-
gendo todas as regiões e en-
volvendo 16 cadeias produ-
tivas. Além dos programas 
a serem implantados ainda 
em 2016, como o apoio a re-
estruturação da pecuária de 
leite e à produção de peque-
nos animais: caprinocultu-
ra, ovinocultura e apicul-
tura. “Temos como desafio 
não apenas a produção, 
como também a comercia-
lização dos alimentos”, ava-
liou Mota. 

Os municípios pernambuca-
nos receberam a liberação de R$ 
42 milhões para a realização de 
obras. O recurso foi anunciado 
pelo governador Paulo Câmara, 
no último dia 11/04, durante a 
abertura do 3º Congresso Per-
nambucano de Municípios. Do 
total de recursos, R$ 30 milhões 
serão repassados por meio do 
Fundo Estadual de Apoio ao De-
senvolvimento Municipal (FEM). 
Já o restante será destinado à 
compra de 12 perfuratrizes de po-
ços e 12 ambulâncias, que serão 
utilizadas por consórcios inter-
municipais. Para a prefeita de São 
Bento do Uma, Débora Almeida 
(PSB), o recurso do FEM é fun-
damental para os municípios. “Só 
está sendo possível realizar toda 
a parte de infraestrutura graças a 
esse recurso enviado pelo gover-
no estadual”, ressalta. O muni-
cípio, localizado no agreste per-
nambucano, vai ser contemplado 
com R$ 1,6 milhão que será des-
tinado à pavimentação de ruas e 
avenidas. Segundo José Patriota, 
prefeito de Afogados da Ingazeira 
e presidente da Amupe, o repasse 

do FEM é de grande relevância. 
“Mesmo diante da fragilidade 
econômica que atravessa o Brasil 
e, particularmente, Pernambuco, 
o governador não tem se intimi-
dado em ajudar os entes mais 
fracos, que são os municípios. 
Esses recursos, com certeza, da-
rão um novo ânimo aos gestores 
para atender as necessidades de 
sua população”, garante Patriota. 
Durante o evento, organizado pela 
Associação Municipalista de Per-
nambuco (Amupe), que reuniu 
mais duas mil pessoas, Paulo Câ-

Mais R$ 30 milhões do FEM

mara lembrou o apoio que Gover-
no de Pernambuco tem dado aos 
municípios diante da diminuição 
dos repasses da União e à queda 
natural da arrecadação, devido à 
crise nacional. A diminuição dos 
repasses federais também foi co-
mentada pelo gestor estadual. "A 
distribuição dos recursos precisa 
ser revista com urgência. Não há, 
nesse País, uma política que nos 
anime nesse sentido. E nós pre-
cisamos reagir a essa questão", 
grifou Paulo, em defesa pela re-
visão do Pacto Federativo.  

Paulo Câmara, governador de Pernambuco, discursando du-
rante abertura do 3° Congresso da Associação Municipalista
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Recursos foram anunciados durante o 3º Congresso Pernambucano de Municípios, da Amupe



Jornal do Sertão 10 anos integrando a região - 16 a 30 de Abril de 2016 / Edição 134  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 5

O prazo final para entregar a 
declaração do Imposto de Ren-
da 2016 termina no próximo 29 
de abril, mas pouco mais de 60% 
contribuintes ainda não entre-
garam a declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física 2016. 
Nessa hora, um passo a passo 
pode ser útil. Algumas mudan-

IR: falta pouco para fim do prazo

Tropical aquece mercado de piscinas em Serra 

A entrega começou em 1º de março e vai até 29 de abril. Um passo a passo pode ser útil

ças bem importantes precisam 
ser levadas em consideração. 

A partir de 2016, dependen-
tes com 14 anos ou mais terão 
que possuir CPF para a decla-
ração de seus tutores — o que 
antes acontecia a partir dos 16 
anos. Além disso, as informa-
ções de cônjuges foram sim-
plificadas e agora é necessário 
apenas declarar o CPF dos par-

Nem só de praias vive o Nor-
deste Brasileiro. No sertão per-
nambucano, onde a população 
não tem acesso a áreas litorâne-
as e o clima é favorável ao modo 
de vida “sombra e água fresca”, 
o empresário Rozendo Pereira 
busca fazer a diferença com suas 
lojas. A Tropical Piscinas está 
presente em Serra Talhada e Sal-
gueiro e conta com uma matriz e 
duas filiais. 

A empresa que movimenta a 
economia da região gera 30 em-
pregos diretos e indiretos e está, 
há 15 anos, no mercado. Nova 
loja em formato de Showroom 
foi inaugurada, no último mês, 
à margem da BR-232, em Serra 
Talhada, recebeu um merchan 
de qualidade, o que propor-
ciona, assim, uma melhor vi-
sibilidade de seus produtos e 
conforto aos seus clientes em 
potencial. Para Rozendo, em 
momento de crise econômica, é 
preciso fazer diferença no mer-
cado e ser corajoso. “A situação 

atual do País afeta todos os 
seguimentos, mas a nova for-
ma que adotamos para expor e 
oferecer as piscinas aumentou 
nossas vendas”, destaca. 

O empresário ainda ressal-
ta que a forma de pagamento 
facilitada em até 10 vezes deixa 
o cliente mais tranquilo para 
adquirir as piscinas de fibra, 
banheiras e diversos produtos 
do ramo. “A Tropical busca 
atender não apenas o público 

da classe A. Temos buscado 
mecanismos com vínculos ban-
cários de financiamentos para 
alcançar também as classes 
B e C. Além disso, não ven-
demos produtos apenas para 
Pernambuco, temos clientes 
no Ceará e Paraíba”, frisa Ro-
zendo lembrando o sucesso de 
vendas das lojas também deve 
ser atribuído à credibilidade 
construída junto aos clientes 
ao longo dos anos. 

Economia

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

pelo presidente da Faculdade de Integração
do Sertão (FIS), Luis Pereira de Melo Júnior

Sertão Esportivo

Por Luis Pereira de Melo Júnior
Presidente da Fac. de Integração 
do Sertão FIS)

EM AÇÃO

FIS promove em maio a VII 
semana acadêmica

Em sua sétima edição a Semana Acadêmica da Faculdade de 
Integração do Sertão-FIS consolida-se como um evento interdis-
ciplinar e um espaço de grandes discussões. Este ano a Semana 
Acadêmica acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de maio. Com o tema 
geral “Conhecimento científico para além da universidade: uma 
nova visão para antigos problemas”, o evento concentra cinco ei-
xos temáticos para a submissão de trabalhos sendo eles: Ciência, 
Tecnologia, e Sociedade, Direito, Constituição, e Justiça, Crise 
econômica, e Políticas públicas, Doenças, e Humanização na saú-
de e Filosofia, Sociologia, Literatura, e Cinema. Profissionais e es-
tudantes da FIS e de outras Instituições de Ensino Superior (IES) 
que desejam participar do evento podem submeter resumos até o 
dia 03 de maio. Todas as regras para este tipo de modalidade são 
encontradas no endereço eletrônico do evento:https://semacfis.
wordpress.com/

Estão abertas também até no primeiro dia do evento, 11 de 
maio, as inscrições para ouvintes, que também estão sendo rea-
lizadas no site do evento, no link inscrições. Para este tipo de mo-
dalidade haverá certificados de 35 horas/aula. O evento é gratuito 
para todos os públicos. Este ano a Semana Acadêmica terá uma 
mostra das profissões e serviços. O diretor acadêmico, Luis Perei-
ra de Melo Júnior, explica que este tipo de atividade faz com que 
haja um intercâmbio de conhecimento. “Todos os cursos da FIS 
terão um espaço na Semana Acadêmica para mostrar para os par-
ticipantes o que está sendo produzido, em que contribui para a so-
ciedade, e além disso, serão oferecidos serviços de saúde, direito, 
administração e contabilidade aos participantes. É um momen-
to muito especial para toda a comunidade acadêmica, momento 
de discussão, de diálogo, de troca de conhecimento”, ressaltou o 
diretor. A abertura oficial do evento acontecerá às 19h do dia 11 
de maio no auditório da FIS com a presença do Prof. Dr. Marcelo 
Saturnino (UEPB) que irá proferir palestra sobre o tema geral do 
evento. Na quinta e sexta-feira a partir das 10h haverá “Estandes 
do Conhecimento” de todos os cursos da FIS. “Será um grande 
evento, além de toda a discussão acadêmica, ainda teremos atra-
ções culturais e serviços a serem oferecidos a toda comunidade. 
Todos estão convidados a participar deste espaço de aprendiza-
do”, afirmou Luís Pereira.
Núcleo de Comunicação e Marketing (Nucom-FIS) 

ceiros, sem mais necessidade de 
detalhes fiscais na declaração.

É interessante ficar atento 
ao tipo de declaração que você 
pretende enviar. Por padrão, 
você pode escolher entre o envio 
de uma declaração completa ou 
simplificada. Geralmente, a mu-
dança nisso traz diferenças nos 
valores a serem pagos ou resti-
tuídos.

1 -Para fazer a declaração Imposto de Renda 2016 (ano-base 2015), você utilizará o programa Im-
posto de Renda Pessoa Física 2016 (IRPF 2016). Para fazer o download e iniciar a declaração, pro-
cure a versão disponível no site da Receita Federal, escolha o sistema operacional mais adequado 
ao seu computador, baixe o programa e faça a instalação.

2 - Clique no botão “Criar Nova Declaração”, que aparece no centro da tela e também é o primeiro ícone da 
lateral esquerda do menu de navegação, para iniciar a declaração.

3 - Uma caixa de texto se abrirá perguntando se o contribuinte quer importar os dados da Declaração 
de Ajuste Anual do exercício de 2015, incluindo a declaração de bens. Para saber que dados podem ser 
importados, clique no botão “Ajuda” ou na tecla “F1”. Se sua declaração do ano anterior não foi feita no 
computador que você está usando agora, clique em “Não”.

4 - Verifique todos os campos que estão sendo mostrados no aplicativo e preencha todos os dados da ma-
neira correta. Depois de preencher fontes de rendimentos, declarar gastos com itens dedutíveis e informar 
os gastos com dependentes (caso existam), você pode utilizar o próprio software para fazer a verificação 
dos dados. Em instantes, ele mostrará se ficou faltando algo importante.

5 - Depois de usar o programa para fazer a declaração, chega o momento de enviar o documento aos ser-
vidores do Governo. Para isso, é necessário instalar em seu computador a versão atualizada do Receitanet 
— que é o grande responsável por conectar a sua máquina aos PCs dedicados a receber os documentos.

Empresário busca alternativas de exposição dos produtos para atrair clientela

Gil Mendes / Divulgação
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Transnordestina: atraso visto 
com bons olhos no Araripe

Capacitação para 
condutores de ciclomotores

O atraso de seis anos nas 
obras da Ferrovia Transnor-
destina seria um problema, 
se o setor gesseiro do Sertão 
do Araripe pernambucano 
estivesse preparado para en-
frentar a concorrência direta 
com multinacionais. Mas, ao 
contrário do que se imagina, 
a demora para a conclusão da 
obra favorece as empresas da 
região e dá tempo para que os 
produtores de gesso se pre-
parem melhor.

O presidente do Sindica-
to da Indústria do Gesso de 
Pernambuco (Sindugesso), 
Josias Inojosa, explica que o 
setor tem aproveitado o atra-
so para buscar um aperfeiço-
amento na produção. “Claro 
que o atraso das obras pre-
judica o escoamento da pro-
dução, mas nós utilizamos a 
madeira como matriz ener-
gética e esse produto, além 
de caro, está cada dia mais 
escasso. Grandes empresas 
podem se instalar em locais 
estratégicos como o Porto de 
Pecém, no Ceará, e utilizar 
gás natural, que é mais bara-
to. Não teríamos como com-

petir com esse mercado”, 
alerta. O arranjo produtivo 
do gesso movimenta R$ 1,4 
bilhão na economia pernam-
bucana e gera mais de 70 mil 
empregos diretos e indiretos 
distribuídos nas 568 empre-
sas que envolvem serviços 
de mineração, calcinação e 
pré-moldados. 

A obra da Transnordesti-
na é uma ferrovia de 1753km 
que vai ligar os estados de 
Pernambuco, Ceará e Piauí e 
é considerada uma das maio-

“Vou que vou com segu-
rança”. Esse foi o tema abor-
dado na Caravana de Edu-
cação de Trânsito que pro-
moveu, em Serra Talhada, a 
capacitação de instrutores 
dos Centros de Formação de 
Condutores – CFC’s, operou 
o Detran Móvel, blitzs edu-
cativas e palestras com foco 
nos acidentes com motos. 
Mais de 150 alunos da Esco-
la de Referência de Ensino 
Médio – EREM Irnero Igná-
cio e 350 alunos da Educação 
para Jovens e Adultos - EJA 
participaram de palestra e 
receberam o manual sobre o 
respeito às leis de trânsito, 
criado pelo cartunista Ziral-
do e que tem como objetivo 
conscientizar condutores de 
ciclomotores. Segundo o Di-

retor Presidente do Detran-
-PE, Charles Ribeiro, a ação 
visa a mostrar que só res-
peitando as leis de trânsito 
pode-se reduzir os acidentes. 
“Em 2014, as ocorrências dei-
xaram quase 46 mil vítimas, 
sendo mais que de 34 mil 
conduziam motos e tinham 
entre 15 a 19 anos”, destacou. 
O projeto também passou 
por Triunfo e é comandado 
pela coordenadora de Educa-
ção para o Trânsito, Luciana 
Carvalho. A mistura entre 
álcool e direção também foi 
debatido pelos técnicos. “O 
público alvo é formado por 
jovens. Buscamos uma abor-
dagem para focar naquilo que 
eles mais valorizam – seus 
sonhos, a independência e a 
saúde”, frisou Luciana. 

res obras do Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC) do Governo Federal. 
Sua construção começou em 
junho de 2006, no governo 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, e deveria ter 
ficado pronta em 2010, ao 
final do mandato. O projeto, 
que só tem 56% das obras 
concluídas, tinha orçamento 
inicial de R$ 4 bilhões, mas 
já está orçado em R$ 11 bi-
lhões e só deve ser entregue 
em 2018. 

SEmiárido

Presidente do Sindugesso, Josias Inojosa diz que o setor tem aproveitado a demora 
para buscar um aperfeiçoamento na produção e poder competir com o mercado
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O  p r e s i d e n t e  d o  S i n d u g e s s o ,  J o s i a s  I n o j o s a ,  a f i r m a  q u e 
o  s e t o r  g e s s e i r o  g e r a  u m a  r e c e i t a  d e  R $  1 , 4  b i l h ã o / a n o

Detran/PE promoveu capacitação para instrutores do Sertão

Dilvulgação / Detran
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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

Um debate sobre Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural 
(Ater), Agroecologia e Alimen-
tos Saudáveis foi encampado 
pela sociedade civil organiza-
da e órgãos governamentais, 
nos últimos 13 e 14 de abril 
durante a 2ª Conferência Es-
tadual de Assistência Técnica 
e Extensão Rural – Ceater, no 

Chapéu de palha garante
subsídio para pesca artesanal

Assistência técnica e extensão rural em debate

Expectativa da secretaria de Planejamento é que mais de cinco mil pessoas sejam 
atendidas em 54 municípios. Governo pretende investir R$ 70 milhões este ano

Hotel Orange, em Itamaracá. 
Os participantes discutiram o 
fortalecimento das políticas do 
meio rural para jovens, mulhe-
res e povos tradicionais, visan-
do a ampliar as prioridades 
locais em âmbito nacional. 

A conferência reuniu cer-
ca de 300 pessoas ligadas 
ao mundo rural, entre eles 

O Programa Chapéu de 
Palha que já foi voltado ape-
nas para os trabalhadores da 
cana-de-açúcar, a partir de 
2011, ganhou uma nova rou-
pagem e passou a beneficiar 
pescadores artesanais e agri-
cultores familiares da fruti-
cultura irrigada. O mês de 
abril marca o início da segun-
da etapa do programa com o 
cadastramento de pescadores 
e marisqueiros do Estado. 

A expectativa da Secre-
taria de Planejamento é que 
mais de cinco mil pessoas 
sejam atendidas em 54 mu-
nicípios pernambucanos. “O 
Governo do Estado pretende 
investir R$ 70 milhões de re-
cursos próprios no Chapéu 
de Palha deste ano”, afirma 
o secretário de planejamento 
Danilo Cabral. 

Essa iniciativa garante 
um subsídio aos trabalha-
dores, durante o inverno, 

período em que a pesca arte-
sanal é proibida. Cada bene-
ficiário receberá um auxílio 
de quatro parcelas de até R$ 
256,52, complementares ao 
Bolsa Família.

Porém, o Chapéu de Palha 
não se limita apenas ao au-
xílio financeiro. O programa 
aposta na educação na busca 
pela melhoria da qualidade 
de vida, por meio de cursos 
de capacitação e profissiona-
lizantes. ”Não se trata de um 
programa de transferência de 

renda, mas de apoio ao traba-
lhador no período da entres-
safra e, durante este período, 
lhe oferece a oportunidade 
de participar de atividades 
que possam lhes ser úteis no 
futuro”, destaca Cabral. Em 
janeiro, foi realizado o cadas-
tramento dos agricultores da 
fruticultura irrigada no Ser-
tão. No total, 9.934 pessoas 
se inscreveram. Em maio, 
será a vez do cadastramento 
dos trabalhadores da zona 
canavieira.

agricultores familiares, as-
sentados da reforma agrária, 
extrativistas, pescadores ar-
tesanais, povos indígenas e 
quilombolas. “Esse é um mo-
mento oportuno para debater 
e propor, de forma integra-
da, novas estratégias de Ater, 
juntamente com os principais 
atores envolvidos”, explica 
Lurdes Vieira, integrante do 
Serviço de Tecnologia Alter-
nativa – Serta. Durante essa 
etapa estadual foram eleitas as 
propostas prioritárias das 136 
proposições construídas nas 
conferências regionais, ano 
passado. O resultado dessa 
mobilização culminará na ela-
boração do documento final 
que será apresentado durante 
a 2ª Conferência Nacional de 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural – Cnater, que ocor-
rerá entre 30 de maio /05 e 03 
de junho, em Brasília.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Novas empresas integram a lista 
de conveniados da CAAPE

A direção da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernam-
buco (CAAPE) acaba de assinar novos convênios, ampliando as-
sim a oferta de benefícios para os advogados pernambucanos. A 
carteira de conveniados da CAAPE passa a contar com 14 novas 
empresas. São elas: Tortaria Matok, Delícias da Lagoa, Delikata, 
Coqueiral Park, Tapioca Turismo, Hotel Vela Branca, Curinga Co-
muniquê, You Rent a Car, Petit Salon, Moreira & Alves Corretora 
de Seguros, Villa Naro, Brooksfield/Brooksfield Donna/Via Vene-
to, Academia Top FIT e Elaine Cristina (psicóloga clínica). “Com 
estas e outras parcerias – ao todo são 170 estabelecimentos – ofe-
recemos uma série de descontos para os advogados regularmente 
inscritos e adimplentes com a OAB-PE, em todo o Estado”, enfati-
za o presidente da CAAPE, Bruno Baptista. Ele lembra, ainda, que 
são empresas nas áreas de saúde, comércio, educação, serviços, 
hospedagem, gastronomia e lazer. “Nossa meta é fechar o ano 
com uma carteira de cerca de 500 conveniados”, diz. Para tanto, 
contará com o fundamental apoio dos representantes da CAAPE 
que atuam junto às 25 Subseccionais da OAB em todo o Estado. 
Reunidos recentemente no Recife, durante o I Encontro dos Re-
presentantes da CAAPE nas Subseccionais, eles definiram ações 
para atrair novas empresas parceiras e ampliar a divulgação dos 
inúmeros serviços oferecidos pela CAAPE. “Aliados ao exército de 
voluntários que trabalham em prol da advocacia pernambucana, 
os representantes serão os interlocutores diretos entre os advoga-
dos do interior e a CAAPE”, ressalta o presidente Bruno Baptista.

A lista completa dos conveniados pode ser acessada pelo site 
www.caape.org.br. A relação também está disponível no Aplicati-
vo CAAPE para celular e tablets. Com interface simples e fácil de 
usar, o Aplicativo CAAPE conta com filtros avançados para busca 
das empresas conveniadas. Isso inclui um mapa interativo onde 
o GPS é utilizado para mostrar os estabelecimentos da rede de 
parceiros CAAPE mais próximos.

Na foto, o presidente da CAAPE, Bruno Baptista; o supervisor regional da 
Via Veneto, Alexandre Hatem; o presidente da OAB-PE, Ronnie Duarte; e o 
secretário geral da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins

A  S e c r e t a r i a  d e  P l a n e j a m e n t o  e s p e r a  a t e n d e r  m a i s  d e  5 
m i l  p e s s o a s  c o m  o  C h a p é u  d e  P a l h a  d a  P e s c a  A r t e s a n a l

Conferência estadual reuniu 300 pessoas ligadas ao mundo rural
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BraSil

Por Karla Santos
Designer de Moda

O planejamento para a 
segurança dos Jogos Olím-
picos Rio 2016 não será 
afetado nem pela crise po-
lítica que atinge o país no 
momento, que pode levar, 
eventualmente, a uma mu-
dança no Governo Federal, 
nem pela crise econômica 

Baixo crescimento de Brasil, China 
e Rússia prejudica os outros

Garantia dada de que crise não afetará jogos

por que passa o estado do 
Rio de Janeiro, que vem 
atrasando o pagamento dos 
servidores desde o fim do 
ano passado. A garantia foi 
dada, no último dia 15, no 
encontro com jornalistas pro-
movido pela Comissão Esta-
dual de Segurança Pública e 

O crescimento menor da 
China e a recessão profunda 
no Brasil e na Rússia foram 
apontados pelo Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) no 
último dia 14, como causas 
do baixo crescimento global 
das economias emergentes, 
sobretudo de outubro do ano 
passado até o momento. A si-
tuação atual contrasta com a 
liderança exercida pelas na-
ções emergentes, em termos 
de expansão econômica mun-
dial, no período posterior a 
2008.

Em entrevista durante a 
abertura dos encontros de 
primavera do FMI e do Ban-
co Mundial Primavera, a di-
retora do Fundo, Christine 
Lagarde, chamou a atenção 
para a adoção de uma agenda 
de política global, destina-
da a propiciar o retorno do 
crescimento. A agenda prevê 
uma combinação de políticas 
estruturais, fiscais e mone-
tárias. De acordo com a di-
retora do FMI, não é apenas 

o crescimento lento, durante 
tanto tempo, que tem pre-
judicado os países. Para a 
diretora, o que prejudica os 
países é o conjunto de fatos 
decorrentes do baixo cresci-
mento, que produz o aumento 
de riscos para as economias. 
A solução do problema requer 
“ações decisivas” dos gover-
nos para elevar os padrões de 
vida, reduzir o desemprego e 
recuperar os níveis de dívidas 
internas e externas adequadas 
para cada país.

A boa notícia, conforme 
disse Christine Lagarde, é o 
registro de alguma melhoria 
nos preços do petróleo. Outro 
fato positivo mencionado pela 
diretora do Fundo é a redu-
ção de pressões especulativas 
do mercado financeiro sobre 
a China. Se esses fatos forem 
consistentes, segundo disse, a 
economia global pode voltar a 
uma rota mais forte e segura. 
“Tudo depende de uma combi-
nação de políticas dos países”, 
afirmou. (Agência Brasil)

Defesa Civil para os Jogos Rio 
2016 (Coesrio). De acordo 
com o secretário extraordiná-
rio de Segurança para Gran-
des Eventos do Ministério da 
Justiça, Andrei Rodrigues, o 
planejamento começou a ser 
feito há muito tempo e está 
consolidado e resguardado de 
qualquer mudança política. 
“O Brasil amadureceu mui-
to na construção de planos 
de segurança para grandes 
eventos, realizou a Copa do 
Mundo, a Copa das Confede-
rações, a Jornada Mundial da 
Juventude, a Rio+20, enfim. 
Isso trouxe esse amadureci-
mento do processo. E são pla-
nos constituídos e construí-
dos por instituições perenes 
que irão também aplicar esse 
plano, executar esse plane-
jamento operacional. Então, 
não há nenhuma interferên-
cia à segurança dos jogos 
nesse plano, qualquer cenário 
que seja”. (Agência Brasil)

Camelo: a cor do inverno

Você já ouviu falar na cor camelo? Sim, camelo! Lem-
bre-se do animal e do tom do seu pêlo... Você conseguiria 
definir essa cor? Mais claro do que marrom, mais escuro do 
que nude, entre amarelo queimado e bege, quase caramelo.

O Camelo é essa cor, diferente de tudo que já se viu, mas 
ao mesmo tempo familiar por pertencer à cartela de tons 
terrosos, que além de estar super em alta, sempre é uma 
boa pedida no looks invernais, onde os tons mais sóbrios 
se destacam!

O camelo começou a se destacar na Europa e nos Es-
tados Unidos por ser a cor mais vendida em casacos, os 
chamados “camel coats”, por ser uma cor intermediária, ou 
seja, pode ser usada tanto de dia quanto à noite, o camelo 
se popularizou e foi introduzido também em outras peças 
como: calças, vestidos, tricots, saias, bolsas, sandálias, se 
tornando febre também no mundo dos cosméticos, esmal-
tes, sombras, batons...na cor camelo, se tornaram um clás-
sico, sempre remetendo a elegância e sofisticação.

Se inspire na nossa galeria e invista na cor do momento!

Christine Lagarde diz que é preciso adotar uma agenda de 
política global para o retorno do crescimento da economia
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Comissão Segurança Pública e Defesa Civil  garante que os 
jogos de 2016 não serão prejudicados pela crise política

Divulgação
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O vírus Zika é "mais 
preocupante" do que tinha 
sido, inicialmente, previs-
to, afirmaram autoridades 
sanitárias norte-america-
nas, apelando ao Congres-
so por mais financiamento 
para investigação e vacinas.

A administração Obama 
pediu ao Congresso, em fe-
vereiro passado, 1,9 bilhão 
de dólares para a pesquisa 
de vacinas e medicamentos 
antivirais contra esta epi-
demia.

Transmitida pela picada 
do mosquito Aedes aegypti, 
presente na América Lati-
na e no Caribe, o vírus Zika 
é responsável por muitos 
casos de defeitos congê-
nitos em recém-nascidos, 
incluindo microcefalia 
(malformação do crânio) e 
doenças neurológicas ra-
ras em adultos. “Devemos 
estar prontos. Tudo o que 

Vírus é ainda “mais preocupante”, 
dizem autoridades sanitárias

estudamos sobre este vírus 
parece ser mais preocu-
pante do que o que pensá-
vamos inicialmente", afir-
mou a diretora-adjunta dos 
Centros para Prevenção de 
Doenças, Anne Schuchat, 
durante entrevista na Casa 
Branca. “Eu tive que usar 
dinheiro inicialmente de-
dicado a outras pesquisas, 
não podíamos esperar", 
disse o diretor do Instituto 
Nacional de Alergias e Do-
enças Infecciosas, Anthony 
Fauci, salientando, ao mes-
mo tempo, que ainda era 
"insuficiente", insistiu Fau-
ci. O arquipélago america-
no de Porto Rico, que está 
numa situação econômica 
muito difícil, pode ter mi-
lhares de pessoas infecta-
das com o vírus até ao final 
deste ano, de acordo com as 
autoridades de saúde dos 
Estados Unidos.

O Centro de Controle e Pre-
venção de Doenças (CDC) divul-
gou, nesta quarta-feira (13) um 
estudo no qual conclui que o ví-
rus Zika pode provocar microce-
falia e lesões cerebrais fetais gra-
ves. No artigo publicado no New 
England Journal of Medicine, os 
autores disseram que, após estu-
dos, está confirmada a relação do 
vírus com a microcefalia.

Agora está claro que o vírus 
provoca microcefalia. E também 
estamos estudando como o Zika 
pode ser a ponta do iceberg para 
outras lesões cerebrais e pro-
blemas de desenvolvimento”, 
detalhou Tom Frieden, diretor 
do CDC. Segundo ele, a confir-
mação só reforça a necessidade 
de que mulheres grávidas e seus 
parceiros evitem 100% a infec-
ção pelo vírus Zika.

Entretanto o relatório pon-
dera que nem todas as gestantes 
infectadas pelo vírus Zika tive-
ram fetos com microcefalia, por 
isso não se pode concluir que só 

a presença do vírus desencadeia 
a doença. “Ainda não há uma 
prova conclusiva sobre isso”, in-
formou o estudo.

O CDC voltou a recomendar 
que mulheres grávidas evitem 
viajar para regiões afetadas com 
casos de contaminação pelo Ae-
des aegypti, bem como o uso de 
preservativo nas relações sexu-
ais. Outra medida é evitar gesta-

Zika causa microcefalia, diz estudo
mundo

ções em caso de viagem ou per-
manência nos lugares com in-
cidência de casos do vírus Zika.
Para os pesquisadores, estabele-
cer a relação causal entre o Zika 
e as doenças no cérebro dos fetos 
representa um passo importante 
para uma conclusão definitiva, 
mas a prevenção no momento é 
a chave para evitar novos casos. 
(Agência Brasil)

A r t i g o  c o n f i r m a  q u e  z i k a  v í r u s  p r o v o c a  a  m i c r o c e f a l i a
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turiSmo

Sertão do São Francisco ganha visibilidade por conta do enoturismo. Na 
região, é possível produzir uvas o ano inteiro. Vinícolas atraem turistas

Um colorido diferente no semiárido 
e um cheiro de vinho no ar

Cenário de novela, mas
sem apoio necessário

O Sertão de Pernambuco, 
famoso pelo clima árido e a pai-
sagem marcada pelos longos 
períodos de estiagem, poderia 
ser lembrado apenas pela difi-
culdade do homem que lá vive. 
Porém, um novo cenário vem 
sendo desenhado na região, ba-
nhada pelo Rio São Francisco. 
Além de ter um colorido diferen-
te de todo o semiárido, devido às 
plantações e exportações de fru-
tas, a área tem atraído a atenção 
para o Enoturismo. O passeio 
guiado pela Rota do Vinho já é 
atração certa para o turista que 
busca conhecer mais do que o 
potencial econômico de cidades 

produtoras e exportadoras de 
frutas. Sete vinícolas da região 
podem ser visitadas, uma de-
las é a vitivinícola Santa Maria, 
onde são fabricados os vinhos 
Rio Sol, Adega do Vale, Vinha 
Maria, Rendeiras e o premiado 
Paralelo 8. A fazenda, localizada 
no município de Lagoa Grande, 
fica a 40 minutos de Petrolina. 
“O grande diferencial daqui é 
que podemos produzir uvas o 
ano inteiro. Além das águas do 
Velho Chico, sempre temos luz 
e sol. Em nenhum lugar existe 
essa mesma possibilidade e ain-
da temos o único vinho tropical 
do mundo”, enaltece empresário 

A Fazenda de 1600 hectares 
e 200 hectares de vinhas plan-
tadas foi cenário da minissérie 
global Amores Roubados, em 
2014. “A produção da TV favo-
receu a divulgação da região, 
mas já vínhamos trabalhando 
em cima disso. Podemos dizer 
que nossa visitação triplicou. 
As pessoas chegam aqui sem 
acreditar que existe vinho de 
qualidade produzido em pleno 
Sertão, mas saem com outra vi-
são”, comemora.

Para o empresário João 
Santos, o único problema que 
impede um maior desenvolvi-
mento do Enoturismo é a fal-

ta de incentivo dos governos. 
“Diferente do que acontece em 
outros países, aqui no Brasil, 
não conseguimos nem parceria 
público-privada para fortalecer 
o seguimento. Um investimen-
to aplicado da forma correta 
não será bom apenas para a 
vinícola, pois não ganhamos 
dinheiro com os turistas. Quem 
ganha com isso é a região. São os 
restaurantes, hotéis, cidades vi-
zinhas. É uma cadeia onde todo 
o mercado acaba sendo aqueci-
do”, destaca João. Ele lamentan-
do que as sinalizações para as 
vinícolas sejam inexistentes e as 
estradas “cheia de buracos”. 

português João Santos, diretor-
-presidente da vinícola. As prin-
cipais castas (tipos) plantadas na 
vitivinícola são Cabernet Sauvig-
non, Syrah, Aragonês, Touriga 
Nacional, Alicante Bouschet e 
Moscato Canelli. Segundo Santos, 
a Santa Maria também é a única 
a produzir vinhos de qualidade 
internacional na latitude 8º Sul. 
“Nossos vinhos são produzidos 
ao longo do ano e devido ao clima 
seco da região, as uvas têm uma 
maturação plena, por isso temos 
vinhos muito bem equilibrados, 
além de espumantes extrema-
mente frescos e que combinam 
com o clima do Brasil”, explica.

Disponibilidade - Pode ser feita de segunda a sábado 

Valor - A taxa é de R$ 10 (dez reais) por pessoa. 

Roteiro - O passeio inclui visita ao parreiral, à adega e, no 
final, à loja de vinhos com degustação de um espumante e um 
vinho. 

Visita simples 

Passeio completo 

Disponibilidade - Pode ser feita de segunda a sábado 

Valor -  R$150 por adulto (crianças até 10 anos não pagam e 
entre 11 e 14 anos pagam apenas 50%). 

Roteiro - Além do parreiral, o turista segue até a adega (fábrica), 
onde confere explanação sobre o processo produtivo dos vinhos 
e espumantes. A bordo do catamarã, haverá um passeio pelo Rio 
São Francisco, com degustação de espumantes, até uma de suas 
ilhas com possibilidade de desfrutar um banho refrescante nas 
águas do Rio São Francisco. Voltando a sede da fazenda, será 
servido o almoço com comida regional, acompanhado de vinhos, 
na casa que também foi cenário para a minissérie. 

Vale do São Francisco é a única região no mundo que possibilita o cultivo de uvas durante todo o ano

Vitivinícola Santa Maria onde são fabricados os vinhos Rio Sol, Adega do Vale, Vinha Maria, Rendeiras e Paralelo 8

F a z e n d a  d a  R i o  S o l  r e c e b e  a t é  m i l  t u r i s t a s  p o r  m ê s
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No período de 19 a 30 de abril acontecerá 9ª edição do 'Aldeia Vale Dançar 
– Festival de Dança do Vale do São Francisco' com Oficinas, cortejo Dançando 
na Rua, Mostra Pedagógica, Mostra de Solos, Duos e Trios, Encontro Clássico de 
Dança, Festival de Coreografias, Seminário Pensamentos de um Corpo que Dança, 
Mostra de Cinema e OverDança (um evento com 12 horas de programação).  A 
programação, acontece nas dependências do Sesc, no Palco do Bambuzinho e no 
Cine Teatro Céu das Águas (bairro Rio Corrente), começou no último dia 11, com a 
oferta de oficinas em escolas públicas e tem início, para o público em geral, nesta 
terça-feira (19)  a partir das 19h, com a exposição fotográfica Travessia, da artista 
Lizandra Martins.

O projeto musical 'Sinfonia nos Bairros' será apresentado pela Orquestra 
Sinfônica do Sertão, toda quarta-feira,  20 e 27 de abril, sempre às 20h, 
respectivamente na Igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro no bairro do Km2 e 
Igreja de São Judas Tadeu, na Vila Mocó em Petrolina/PE. Entrada gratuita!

A 8ª edição do Festival da Sanfona de Salgueiro/PE, competição que reúne alguns 
dos melhores músicos da região acontecerá dias 28, 29 e 30 de abril. 

Bastante prestigiado o lançamento da única edição da revista 
'Petrolina 2031 - O Futuro em Debate' em Petrolina/PE. Na foto: a 
jornalista Cinara Marques, blogueira Joselia Maria, editor da revista 
Carlos Laerte, jornalista Emanuel Andrade, jornalista Jota Menezes, e as 
colunistas sociais Nélia Lino e Noely Mota.  

Quem é Janko Moura? É jornalista formado pela Universidade Salgado 
de Oliveira – Universo Recife, passou por emissora de TV como a TV Grande 
Rio, afiliada Globo, Rádio Jornal do Commércio em Petrolina. Atualmente 
apresenta seu programa ‘Bastidores por Janko Moura no Rádio’ de segunda a 
sexta, das 11h às 12h na Petrolina FM - 98,3 - petrolinafm.com, colunista social 
do periódico san franciscano, com a coluna ‘Bastidores por Janko Moura’ jornal 
Diário da Região e da ‘Agenda Cultural por Janko Moura’ no Blog Vinícius de 
Santana. Seus canais são instagram @bastidoresjm e funpage facebook.com/
bastidoresporjankomoura. Na foto: jornalista Janko Moura, diretora Vanya 
Alves e trabalhos técnicos de César do Lau.

Inaugurada a filial da Cadan Distribuição em Petrolina/PE, durante a 
programação: Ciclo de palestras gratuitas, convenção de vendas e entrega festiva 
ao público das instalações com fita inaugural, com mais de 18 anos de mercado 
vai atuar nos segmentos: Atacado Generalista, Distribuição, DEB-Distribuidor 
Especializado em Bebidas, Food Service e DEC – Distribuidor Especializado em 
Cosméticos. Na foto: Gerente da Unidade Sertão São Francisco Sebrae Edneide 
Libório, gerente regional Fiepe Ricardo Miranda, presidente CDL Petrolina Manoel 
Vilmar, deputado estadual Odacy, diretor da APES Edivaldo dos Santos, deputado 
estadual Lucas Ramos e diretor do Sesc Petrolina Hednilson Bezerra

***

***

***
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Arte milenar, frivolité
rende título a Orobó

Técnica é principal atividade em Idrija, cidade eslovena

Uma renda rica em tramas, 
que pode ser resumida numa se-
quência de nós e picos, é a mar-
ca de uma cidade do interior de 
Pernambuco, a qual tornou-se a 
Capital do Frivolité. O trabalho 
e empenho das artesãs de Oro-
bó foi homenageado, no último 
dia 21 de março, por meio da 
concessão do referido título à 
cidade, conforme a Lei 15.734, 
aprovada pela Assembleia Le-
gislativa do Estado. O projeto 
reconheceu o trabalho e empe-
nho das artesãs locais, em espe-
cial Dona Rosa Pereira, mestre-
-artesã de 79 anos. 

A nobre arte milenar osten-
ta lugar de destaque naquele 
município, localizado no agres-
te pernambucano, sendo mo-
tivo de orgulho para todos os 
moradores da cidade. Dotada 
de grande significado cultural 
e histórico, a renda represen-
ta uma atividade de geração de 

Uma comitiva da Eslovênia, 
país situado no Leste Europeu, 
veio a Pernambuco a fim de fir-
mar parcerias para o fomento 
cultural, econômico e sustentá-
vel. A renda Frivolité, tida como 
uma das principais atividades na 
cidade eslovena de Idrija é tam-
bém protagonista no município 
Orobó, agreste pernambucano. E 
esse foi um dos temas abordados 
pelo grupo. O compartilhamento 
da técnica entre as duas locali-
dades foi apenas um dos pontos 
altos discutidos pela delegação, 
composta por 17 empresários es-

emprego, renda e inclusão social 
para as mais de 23 mulheres da 
cidade e do campo, que são as-
sociadas, desde 1986, à Associa-
ção Comunitária das Artesãs de 
Orobó. O frivolité foi ensinado a 
Dona Rosa por freiras francesas 
que lecionavam na cidade de 
Surubim. “Ela repassou a técni-
ca para as filhas, netas e amigas, 
e assim, formamos a Associação 
Comunitária”, explica Josefa 
Pedrosa, filha da mestre-artesã. 

O projeto de lei, aprovado pela 
Alepe, é de autoria do deputado 
Zé Maurício Cavalcanti (PP) e 
destaca a cidade como a única do 
Estado que mantém a tradição 
desse tipo de renda, sendo sinal 
da potencialidade de seus arte-
sãos. “Esta Lei incentiva a perpe-
tuação da arte e do talento e re-
conhece os esforços dos artesãos 
que têm seu trabalho, de alta 
relevância cultural, econômica e 
social”, frisou o parlamentar. 

Dotada de grande significado cultural e histórico, a renda representa uma ativi-
dade de geração de emprego, renda e inclusão social para as mulheres
Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

cultura

Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

lovenos, que marcaram presença 
no Grande Expediente Especial 
da Assembleia Legislativa em 
comemoração à inauguração do 
Consulado da Eslovênia no Re-
cife. Recebidos pelo deputado es-
tadual Zé Maurício e pelo cônsul 
da Eslovênia em Pernambuco, 
Rainier Michael, o grupo, for-
mado também pelo embaixador 
Alain Brian Bergant e pela mi-
nistra Plenipotenciária daquele 
país, Kristina Kadej, pretende 
desenvolver parcerias, entre Per-
nambuco e a nação europeia, em 
vários segmentos. E estabeleceu 

um amplo diálogo com o vice-
-governador, Raul Henry. A visi-
ta se estendeu à sede da Amcham 
(American Chamber of Commer-
ce for Brazil), onde aconteceu o I 
Encontro de Negócios entre Eslo-
vênia e Pernambuco. O Porto de 
Suape, bem como o Porto Digital, 
foram prioridades na agenda da 
delegação, que possui interesse 
em firmar operações logísticas 
entre o Porto pernambucano e 
o Porto de Koper na Eslovênia; 
bem como no Porto Digital, no 
que tange à troca de expertises na 
área de Economia Criativa.

As belezas naturais e 
históricas de Bonito

Não é apenas no nome que Bonito encanta os viajantes que 
se dispõem a conhecer as maravilhas desta cidade. O município 
está localizado a aproximadamente 142km de distância do Recife 
e oferece grandes atrativos naturais e históricos. 

Para aqueles que gostam da natureza, se interessam por fatos 
históricos e estão dispostos a vivenciar grandes experiências em 
um lugar fascinante e repleto de mitos, Bonito é uma das melho-
res opções. O município oferece inúmeras cachoeiras de tama-
nhos e intensidades variadas. Estas, eleitas recentemente, uma 
das 7 maravilhas de Pernambuco. Além de diversas pousadas e 
hotéis-fazenda, como passeios românticos, áreas de camping, 
trilhas por toda a região, seja para trekking, rapel ou outros es-
portes. 

Bonito nos remete também à História. O Sebastianismo, sei-
ta datada do século XVI, chegou à região no século XIX, apresen-
tando orientação político-religiosa. Seu objetivo era o retorno do 
então rei de Portugal, Dom Sebastião, de quem herda o nome. 
Nos dias atuais, esse tema recebe grande atenção nos cursos de 
História em Recife, incitando todos a descobrirem esse encan-
tador lugar. Além disso, a região também teve participação im-
portante na Guerra dos Cabanos (1832) e na Revolução Praieira 
(1848). Como essa diversidade de opções e atrações, Bonito é 
uma excelente escolha para mesclar relaxamento, contato com a 
natureza e curiosidades históricas. Não há como não se apaixo-
nar e se interessar por essa bela região.

marketing@jornaldosertaope.com.br

CONQUISTE mais clientes 
anunciando AQUI!

Associação Comunitária das Artesãs de Orobó existe desde 
1986 e produz de peças de frivolité há várias gerações

Divulgação
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cultura

Aclamado por grandes 
nomes da dramaturgia bra-
sileira como Wagner Moura 
com quem contracenou em 
Praia do Futuro, ou por Hil-

Jesuíta Barbosa, seduzido
pela arte, foi parar mais longe

Minissérie é próximo trabalho

Natural de Salgueiro, o jovem ator passou a infância na cidade vizinha, 
Parnamirim. Mas deixou a cidade natal para fazer novelas e filmes

ton Lacerda, que o descreveu 
“como um jovem brilhante e 
um dos poucos capazes de 
segurar uma cena dramáti-
ca com um close no rosto”, 

“Sempre prefiro ver as fa-
cilidades que as dificuldades. 
Elas aparecem sempre no cho-
que cultural, que é quando me 
percebo novo nesse mundo 
enorme”. A resposta enfáti-
ca é do ator Jesuíta Barbosa, 
natural de Salgueiro, Sertão 
de Pernambuco. A observa-
ção é feita ao ser questionado 
sobre as maiores dificuldades 
que enfrenta para seguir como 
profissional da arte.

Natural de Salgueiro, mu-
nicípio do Sertão Central per-
nambucano, o jovem ator de 
25 anos, passou sua infância 
na cidade vizinha, Parnami-
rim. Mas, seduzido pela in-
terpretação, foi parar mais 
longe. Atuou em filmes como 
Serra Pelada, de Heitor Dhalia 
e Tatuagem, de Hilton Lacer-
da. Pelo último, levou o troféu 
Redentor de Melhor Ator no 
Festival do Rio 2013. Neto, so-
brinho e primo de composito-
res sertanejos, Jesuíta Barbo-

sa foi o único de três gerações 
que resolveu seguir a profissão 
de ator. “Meu avô, Francisco 
Agra, era grande compositor. 
Meu tio, Roberto Agra, e seu 
filho, Carlinhos Agra, tam-
bém pessoas da música. São 
três gerações de músicos na 
família. Eu que enveredei para 
a atuação”, brinca garantido 
que a família sempre esteve ao 
seu lado, apoiando as escolhas 
pessoais e profissionais. “Te-
nho minha mãe como grande 
referência de ser humano e 
como suporte para meu cres-
cimento”, grifa. De 2013 para 
cá, Jesuíta Barbosa já acumu-
la 10 indicações e dois troféus. 
Além do prêmio de melhor 
ator pelo filme Tatuagem, no 
Festival do Rio, em 2013, em 
2015, levou o de melhor ator 
coadjuvante no Grande Prê-
mio do Cinema Brasileiro, 
onde foi indicado pela produ-
ção Praia do Futuro, dirigido 
por  Karim Aïnouz.

o jovem ator pernambucano 
não se permite deslumbrar-
-se. “O caminho para o meu 
trabalho de ator está sendo 
construído. Digo que essa é 
uma caminhada e não uma 
carreira, porque gosto de 
entender o espaço que meu 
passo me proporciona”, ana-
lisa ele, que atuou ainda em 
produções da Globo, como O 
Rebu e Amores Roubados. O 
próximo trabalho de Jesuíta 
será um novo projeto com 
Lacerda na direção, chama-
do Conto que Vejo. É uma 
minissérie para a TV Brasil, 
que, segundo o ator, deve 
estrear ainda esse ano. As 
filmagens aconteceram em 
Triunfo-PE e, para Barbo-
sa, o momento representou 
um grande reencontro com 
pessoas de Pernambuco, que 
tanto ama.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Sertão Esportivo

Por David Haluli 
CREF Nº.: 04940-G/PE

Hoje em dia existem 
diversas metodologias que 
baseiam qualquer ativida-
de física proposto por um 
profissional de educação fí-
sica: treinamento de força, 
HIIT, HIT, PROTOCOLO 
DE TABATA, Treinamento 
Funcional, e cada um com 
sua particularidade.

Hoje falaremos do 
TREINAMENTO FUNCIO-
NAL, a tão cobiçada ativi-
dade física dinâmica e bas-
tante diferente dos exercí-
cios tradicionais. Mas será 
que ela funciona mesmo?

Funciona! 
O treinamento funcio-

nal é uma metodologia de 
ensino-aprendizagem da 
área fitness que estimula o 
corpo a trabalhar em con-
junto, alternando, ou até 
mesmo simultâneo, múscu-
los e articulações em prol 
de um único movimento. 
Pode ser utilizado para re-
abilitação de e estruturas 
músculos-esqueléticas, tais 
como lesões de coluna e jo-
elho. Mas normalmente é 
utilizado como um método 
de preparação física e con-
dicionamento físico, inte-
grando treinos musculares 

Treinamento funcional 
funciona?

Prof. David Haluli Sobrinho
- Graduado em Educação Física - 2011
- Especializando em Biomecânica e 
Cinesiologia
- Sócio-Diretor e Idealizador da Central 
de Cursos INERTIA
- Idealizador e Criador da GOALS - 
Sistema de Metas
Fone: (81) 9700-9735

e aeróbios, aumentando 
assim o gasto calórico e 
melhorando a aptidão do 
indidviduo.

O treinamento funcio-
nal é mais uma forma efi-
caz de alcance da qualida-
de de vida e bem-estar tão 
desejada por todos, além 
de levar ao emagrecimento 
e fortalecimento muscular, 
trazendo mais saúde a sua 
vida. 

Mas continuo dizendo: 
antes de qualquer ativida-
de física procure seu médi-
co, faça todos os exames e 
procure um profissional de 
educação física especialista 
em treinamento funcional, 
para poder existir uma pe-
riodização e metas para al-
cançar seu objetivo. 

Abraços a todos e até 
um próximo encontro.

Saúde & Fitness

Premiado como melhor ator 
coadjuvante pelo filme 'O 
Lobo Atrás da Porta', no 
Grande Prêmio do Cinema 
Brasileiro

Elenco de Praia  do Futuro durante o Fest ival  de Berl im

Rogério Resende
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Educação

Novos Sabores

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

As regras do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) 2016 estão em edi-
tal publicado na edição do 
Diário Oficial da União do 
último dia 15. As inscrições 
serão abertas às 10h do dia 
9 de maio e se encerram às 
23h59 do dia 20 do mesmo 
mês, no horário de Brasília. 

TCE adverte sobre 609 escolas 
de 21 municípios do Sertão

Enem: coleta de digitais para evitar fraude

O município que não cumprir as medidas pode receber penalidades que 
vão desde multas até julgamento irregular das contas dos prefeitos

As provas estão marcadas 
para 5 e 6 de novembro. As 
inscrições serão feitas, ex-
clusivamente, pela internet, 
no http://enem.inep.gov.
br/participante. Nesta edi-
ção, será colhida a impres-
são digital dos estudantes 
para evitar fraudes. A coleta 
poderá ocorrer no primeiro 

Ausência de sistemas de 
abastecimento indiretos e  
de vigilância sobre a quali-
dade da água para consumo 
humano foi apenas um dos 
itens que a equipe da Inspe-
toria Regional de Petrolina 
do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) grifou em uma 
auditoria na rede municipal 
de ensino no Sertão. A vis-
toria, que apontou diversas 
irregularidades no funciona-
mento das escolas públicas 
da região, no que se refere às 
instalações físicas e à infraes-
trutura, foi realizada entre os 
anos de 2014 e 2015. “Dian-
te desse quadro, o TCE re-
comendou aos prefeitos que 
fossem feitas melhorias nas 
unidades fiscalizadas e esti-
pulou prazos para os ajustes, 
normalmente, esse acordo 
dura um ano. O município 
que não cumprir as medidas 

pode receber penalidades que 
vão desde multas até o julga-
mento irregular das contas 
do gestor”, explica o inspetor 
regional Ricardo Turíbio. A 
Precariedade das instalações 
elétricas, quadros medidores 
desprotegidos e instalados no 
interior de salas de aula, fios 
sem proteção instalados dire-
tamente sobre paredes e pe-
ças de sustentação das cober-
tas também foram observadas 

pela equipe que vistoriou 609 
unidades, das 901 existen-
tes na região, abrangendo 21 
municípios – Afrânio, Itacu-
ruba, Lagoa Grande, Morei-
lândia, Orocó, Ouricuri, Par-
namirim, Salgueiro, Santa 
Cruz, Santa Filomena, Santa 
Maria da Boa Vista, Arari-
pina, Terra Nova, Trindade, 
Belém de São Francisco, Bo-
docó, Cabrobó, Dormentes, 
Exu, Granito e Ipubi.

ou segundo dia de prova. As 
datas e regras do Enem 2016 
foram anunciadas no dia 14 
pelo ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante. Além da 
identificação biométrica, ou-
tra novidade desta edição é 
que a guia de inscrição pode 
ser paga em qualquer agên-
cia bancária, em casas loté-
ricas e nos Correios. A taxa 
é de R$ 68. Ficam isentos 
estudantes de escolas públi-
cas que vão concluir o ensino 
médio este ano e estudantes 
que se declararem carentes. 
Os isentos de pagar a taxa de 
inscrição que tenham se ins-
crito na edição de 2015 e não 
comparecido aos dois dias de 
provas perdem a isenção nes-
te ano, caso não justifiquem 
a ausência em espaço especí-
fico no sistema de inscrição. 
A regra foi anunciada no ano 
passado e publicada em por-
taria. (Agência Brasil)
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Curiosidades sobre o café

Na semana internacional do café resolvi falar um 
pouco sobre algumas curiosidades desta bebida tão 
apreciada em todo o país. Vocês sabiam que o nosso 
Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café? 
Somos também o segundo maior consumidor de café no 
mundo!

Existem diversas espécies de café, mas somente duas 
delas são comercializadas: a arábica e a robusta (tam-
bém chamada de conilon). Os nossos cafés são na maio-
ria misturas dos dois grãos, resultando em uma bebida 
de qualidade razoável e com baixo custo. Os cafés 100% 
arábica são chamados de “gourmet”, alcançando preços 
de 2 a 4 vezes maiores que as misturas. Já os conilon 
são os mais usados para a produção de cafés solúveis. 

O café considerado mais caro do mundo é originário 
da Indonésia, chamado Kopi Luwak (ou Civet Coffee) e 
custa em torno de 1.200 dólares o quilo. É obtido após 
serem ingeridos e processados pelo sistema gastrointes-
tinal de pequenos felinos e expelidos em suas fezes. No 
Brasil, isto não é tão diferente assim, já que o café mais 
caro produzido em solo brasileiro também é obtido nos 
dejetos de animais - Jacu Bird Coffee, conseguido nas 
fezes da ave jacu e pode custar até R$ 272 o quilo.

Esta tradicional bebida é consumida pura, com leite, 
sorvete, em sobremesas, tortas, bolos, e (pasmem!) até 
com alho no Oriente Médio! Eu adoro sobremesas com 
café e em especial o Tiramisú, uma sobremesa originada 
na Itália. Seu nome significa “puxa-me para cima” por 
ser bastante energética. Feita com camadas de biscoito 
inglês embebido em café e um creme com base de creme 
de leite fresco, queijo mascarpone, vinho Marsala e pol-
vilhado com cacau em pó, esta sobremesa é muito leve, 
equilibrada e saborosa, vale muito a pena provar. 
Espero que tenham gostado e até a próxima!
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Município que não cumprir as medidas pode receber penalidades

Inscrições para o Exame 2016 começam dia 9 de maio e vão até o dia 20
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SaúdE

O aumento do número de 
casos de gripe suína, um tipo 
de influenza causada pelo ví-
rus H1N1, vem chamando a 
atenção das autoridades em 
todo o País. De acordo com 
o Ministério da Saúde, até 
12 de março, houve 188 re-
gistros e 30 mortes relacio-
nadas à doença no Brasil. No 
ano passado inteiro, o Brasil 
confirmou 141 casos de H1N1 

Febre alta Falta de Apetite Dores Musculares Indisposição e tosse

Os sintomas da H1N1 são: 

Pé diabético, não sendo
tratado, pode levar à amputação

Não há casos de H1N1 no Sertão, segundo governo

Segundo o Ministério da Saúde, 70% das cirurgias para retirada de membros no 
Brasil têm como causa o diabetes mal controlado: são 55 mil amputações anuais

e 36 óbitos. Segundo a Se-
cretaria de Saúde estadual, 
não existem casos no Sertão 
pernambucano. Entretanto, é 
importante adotar cuidados 
para prevenção do contágio 
pelo H1N1, tais como evitar 
locais fechados e com gran-
de concentração de pessoas, 
não levar as mãos ao rosto ou 
boca e lavá-las com frequên-
cia, além de saber distinguir 

Infecções ou problemas 
na circulação nos membros 
inferiores estão entre as 
complicações mais comuns 
em quem tem diabetes mal 
controlado. Calcula-se que 
metade dos pacientes com 
mais de 60 anos apresente o 
chamado “pé diabético”, uma 
doença que pode ser evitada. 
Se não for tratado, o pé dia-
bético pode levar à amputa-
ção.  Segundo o Ministério 
da Saúde, 70% das cirurgias 
para retirada de membros no 
Brasil têm como causa o dia-
betes mal controlado: são 55 
mil amputações anuais.

 A pessoa com pé diabéti-
co tem sintomas como: for-
migamentos, perda da sen-
sibilidade local, dores, quei-
mação nos pés e nas pernas, 
sensação de agulhadas; dor-
mência, além de fraqueza nas 
pernas. Tais sintomas podem 
piorar à noite, ao deitar. Nor-

malmente, a pessoa só se dá 
conta quando está num está-
gio avançado e quase sempre 
com uma ferida, ou uma in-
fecção, o que torna o trata-
mento mais difícil devido aos 
problemas de circulação.

Para a enfermeira e podó-
loga Aparecida Lira, da All Pé, 
tais alterações podem causar 
úlceras, infecções, isquemia 
ou trombose. “Essas compli-
cações começam a ocorrer, 
em geral, quando as taxas 
de glicose permanecem altas 

durante muitos anos. Manter 
a taxa glicêmica sob controle 
e fazer exames regulares são 
fundamentais para evitar pro-
blemas maiores”, alerta Apa-
recida. A enfermeira explica a 
importância do exame diário 
dos pés. “Os cuidados devem 
ser reforçados para os diabé-
ticos e os serviços e atendi-
mentos com podólogos po-
dem ajudar no tratamento e 
prevenção de ferimentos que 
podem ser agravantes para os 
pacientes”, informa.

os sintomas da gripe comum 
e o da gripe suína para pro-
curar ajuda médica e evitar 
a automedicação. Para a mé-
dica Milena Mariano, mes-
mo não existindo casos, a 
população deve ficar atenta 
ao calendário de vacinação. 
“Prevenir nunca é demais. Se 
existe a vacina contra a doen-
ça, é necessário que as pesso-
as façam uso dela”.
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Acesso à internet com celulares 
já supera o computador

Os celulares ultrapassaram os computadores e se 
tornaram os aparelhos preferidos do brasileiro para 
se conectar à internet em 2014. Isso é o que mostra a 
Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (Pnad), 
divulgada pelo Instituto Brasileira de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

Outra análise também referente a 2014 indica que, 
pela primeira vez, a internet chegou a mais da metade 
das casas brasileiras e 29,6 milhões das 36,8 milhões de 
casas conectadas dispõem de um telefone móvel para se 
conectar, o que representa 80,4% do total. 

Outro dado interessante desse levantamento é que 
há casas que utilizam apenas um dispositivo móvel para 
acessar a rede, ou seja, não tem computador de mesa 
e o número das casas que usam só celular ou tablet já 
superou a quantidade das que tinham só PCs. Para se 
ter uma ideia, em 2013, os computadores eram respon-
sáveis exclusivos pelas conexões em 42,4% das casas, 
enquanto celulares ou tablets respondiam pelo acesso 
em 11,5% do total.

O aumento da quantidade de usuários conectados 
através de seus dispositivos móveis entre os meses de 
maio de 2014 e 2015 cresceu de 13,94% para 29,51%, 
representando um acréscimo de impressionantes 112%.

Mas nem tudo são flores, pois a pesquisa também 
revelou que ainda temos 45.1% da população sem acesso 
à internet.

Algumas pessoas relataram dor de garganta, náusea, vômito e diarreia. A campanha de vaci-
nação em Pernambuco começa no dia 30 de abril, seguindo a data marcada pelo Governo Federal.

Complicações na diabetes podem causar até úlceras e infecções
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