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De 25 a 28 de maio, produtos e 
serviços do agronegócio frutícola 
estão no foco da 26ª edição da 
Fenagri, em Petrolina

Turistas vão poder conhecer
o Agreste de bicicleta através da
primeira rota de cicloturismo 
do Estado 

Cenas de Dominguinhos, 
Lucy Alves, Joquinha Gonzaga,
entre outros artistas, na exposição
“O Fantástico Mundo das Sanfonas” 

UPAE de Petrolina deve se tornar 
referência no atendimento a 
crianças com microcefalia

Unidade da Fiepe do Araripe tem
inscrições abertas para capacitação em
Desenvolvimento de Pessoas

Mais de 40 atrações na programação do 
São João do Vale, que, este ano, 
homenageia Osvaldo Coelho

Acesse as nossas 
edições online : 
https://issuu.com/jornaldosertaope

Alerta do TCE pesa sobre cidades do Sertão

Despesas com folha não podem ultrapassar 54% da 
Receita Corrente Líquida. Prefeitos apontam queda 
nos repasses e reajustes salariais como fatores que 
têm tornado mais difícil o cumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. No São Francisco, das 15 
cidades, 11 (73%) extrapolaram o limite com pessoal. Dos 
41 municípios das demais regiões do Sertão, 21 (51%) 
excederam o percentual permitido. Consequências vão 
desde aplicação de penalidades ao gestor até a proibição 
de celebrar convênios com governos estadual e federal.  
Economia > Pág 4
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Atualmente  o Brasil 
vive em compasso de 

espera  por definições 
políticas capazes de acenar 
novos caminhos para  desen-
volvimento econômico nacio-
nal.  Enquanto isso,  o  proces-
so de Impeachment  é o centro 
das atenções.  O Brasil precisa 
urgentemente redefinir ca-
minhos capazes de trazer de 
volta o desenvolvimento eco-
nômico. Neste cenário  a crise 
de confiança é fator preponde-
rante e precisa ser restabeleci-
do urgentemente,  antes que 
seja tarde demais.  Segundo 
estudos do Tribunal de Contas 
de Pernambuco  (TCE-PE), 
dos 56 municípios do Sertão, 
mais de 30 já ultrapassaram 
o limite de gastos com pessoal 
no exercício de 2015  previsto 
na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF).  Louvável é a 
capacidade criativa do empre-
sariado  em busca de alternati-
vas capazes de superar as  atu-
ais adversidades. Trazemos 
aqui o exemplo da  Supranor, 
empresa especializada em nu-
trição animal que buscou novo 
conceito  de  confinamento em 
Israel e no Texas, obtendo  
grandes ganhos de produtivi-
dade para o produtor, gerando 
ganhos bilateralmente.  O mu-
nicípio de  Cabrobó (PE),  es-
tará  realizando entre os dias 
2 e 6 de maio a semana do  
Micro empreendedor com  pa-
lestras, consultorias  e oficinas 
como forma de fortalecimento 
do pequeno empresário.  Em 
Petrolina (PE), a ( Fenagri 
2016) Feira Nacional da Agri-
cultura Irrigada será realizada 
entre os dias 25 a 28 de maio 
,  uma vitrine  para o agrone-
gócio frutícola. Em sua 26ª 
edição, o evento será realiza-
do no Centro de Convenções 
Senador Nilo Coelho. Conso-
lidando seu plano de expan-
são,  que visa  maior atuação 
e fortalecimentos na região do 
Sertão do Araripe, o Jornal do 
Sertão firmou parceria com  o 
empresário e jornalista Jorge 
Possatti  que agora estará  as-
sinando matérias de interesse 
da região, ao qual manifesta-
mos boas vindas. 
Boa Leitura.

Fique por Dentro

Marília Paes Cesário
Instagram: @maniadepensar /
mariliapaes77@gmail.com

Observatório JS Qualidade no atendimento é 
ainda um diferencial?

Q u a l i d a d e 
ou Quantidade? 

O que vale mais a 
pena hoje? Em vá-

rios setores essa dúvida ainda 
existe e pode tranquilamente 
existir. Afinal, é melhor quali-
dade de vida ou quantidade de 
dinheiro no bolso? Quantidade 
de amigos ou a qualidade des-
tes distintos parceiros de vida? 
Uma alimentação de qualida-
de e refinada ou a quantidade 
de comida te satisfaz mais? 
Porém, tenha certeza, quando 
se fala em atendimento, o que 
importa é a qualidade. Não é 
mais um diferencial, é preciso 

ser uma obrigação. Muitas ve-
zes, penamos para conseguir um 
atendimento aceitável, que dirá 
ter o que chamamos de excelên-
cia no atendimento? Chega-se 
à mesa de um restaurante e na 
maioria das vezes é preciso cha-
mar, gesticular e quase gritar 
para ser atendido. Compra-se um 
produto, independente do valor 
pago e no final quando dizemos 
“obrigada”, a pessoa ainda nos 
diz simplesmente: “por nada”! 
Como assim? Ela era que deveria 
me agradecer, afinal eu acabei de 
prestigiar o estabelecimento. Mas 
não, parece que estamos sendo 
inconvenientes por pedir alguma 

coisa, solicitar mais uma cerveja, 
por querer saber como um prato 
é preparado, ou se o hotel oferece 
determinado serviço. Certa vez, 
ao procurar saber como o prato 
era preparado, escutei do garçom: 
“não sei, eu nunca comi aqui”! Sé-
rio? Alguém o treinou? O proprie-
tário está sabendo disso? É preciso 
inverter esses valores. Acredito que 
tenhamos esse mau atendimento 
muito por consequência de uma 
mentalidade de colonizado, onde 
servir poderia significar ser infe-
rior. Mas, muito pelo contrário, ser-
vir bem a alguém é ter atenção, é se 
importar, é até demonstrar algum 
afeto.  Então, por que não praticar 

o bem receber? Em um destino 
como Pernambuco, que tem na 
atividade turística um dos seus 
aportes econômicos, esse as-
pecto tem que ser levado mais 
a sério!  É preciso atender bem 
quem nos prestigia, pensar em 
facilitar a vida dos que não falam 
nosso idioma e até mesmo ter 
opção de aceitar a moeda deles 
como pagamento. Afinal, esses 
pequenos detalhes conquistam 
e trazem outros clientes. Então, 
foco no atendimento pessoal!
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Estão abertas as inscrições 
para o vestibular 2016.2 da 
Faculdade de Ciências Apli-
cadas e Sociais de Petrolina 
(Facape), no Sertão de Per-
nambuco. Foram disponibili-
zadas 510 vagas para o vesti-
bular convencional e 95 para 
a categoria bolsista, distribu-
ídas para os cursos de Admi-
nistração, Ciências Contábeis, 
Ciência da Computação, Di-

No próximo 18 de maio, o 
consultor, professor e autor do 
livro “Muito Além da Hierar-
quia”, Pedro Mandelli, estará 
no Senai de Petrolina para par-
ticipar do Seminário de Gestão 
e Liderança de Alta Performan-
ce, promovido pela Unidade 
Regional do São Francisco da 
Federação das Indústrias de 
Pernambuco (FIEPE). Durante 
o evento, Mandelli vai abordar 

O Dia do Serralheiro foi 
lembrado pelo Sindicato das 
Indústrias Metalúrgicas, Me-
cânicas e de Material Elétri-
co do Estado de Pernambuco 
(Simmepe), em Serra Talhada. 
Durante o evento ‘Encontro de 
Negócios’, realizado no último 
dia 27, o Simmepe promo-
veu palestra, ministrada pela 
Consultora Mirella Santos, da 
SIDE Consult, na qual foram 

Com o objetivo de promover 
a difusão, o desenvolvimento e 
o aperfeiçoamento dos conhe-
cimentos jurídicos, sociais e 
gerenciais em Direito Eleitoral, 
Público e Gestão Pública, um 
grupo de advogados e profis-
sionais de diversas categorias 
se uniu para fundar o Instituto 
de Direito Eleitoral e Público 
de Pernambuco, que teve sua 
primeira reunião durante o 

reito, Gestão da Tecnologia e 
Serviço Social. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 15 
de maio. Os candidatos de-
vem realizar a inscrição pelo 
site www.facape.br, ou de for-
ma presencial, na sala de con-
curso da instituição. A prova 
será dia 05/06. A taxa é de R$ 
110 para o vestibular conven-
cional e R$ 55 para quem for 
concorrer como bolsista. 

temas como o papel do líder de 
pessoas, crenças, metas e auto-
conhecimento. Pedro Mandelli 
atua nas áreas de modelos de 
organização, processos de mu-
dança, liderança e desenvolvi-
mento de pessoas em progra-
mas nacionais e internacionais. 
Durante o Seminário, dois 
cases de liderança serão apre-
sentados por profissionais do 
mercado regional.

expostas boas práticas na ges-
tão empresarial.  O objetivo 
do evento foi promover um 
encontro para estreitar o rela-
cionamento e proporcionar o 
fortalecimento das empresas 
do setor eletro-metal-mecâni-
co, abordando questões como 
identidade corporativa, com-
prometimento, empreendedo-
rismo, visão de futuro e opor-
tunidades. 

congresso da Amupe. A enti-
dade será presidida pela advo-
gada Diana Câmara e terá re-
presentantes das 12 regiões de 
Pernambuco.A intenção do gru-
po é contribuir com o amadure-
cimento do Estado Democrático 
de Direito e da Administração 
Pública pernambucana através 
de seminários, palestras, mesas 
de debates, capacitações técni-
cas de servidores públicos.

Metal Mecânica
Simmepe promove palestra em Serra

Vestibular 
Inscrições abertas da Facape, em Petrolina

Fiepe 
Seminário aborda Gestão e Liderança

Debates
Advogados fundam instituto de Direito Eleitoral
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Política

Após a Câmara Federal 
autorizar, em votação no 
plenário, no último dia 17 
de abril, a continuidade do 
processo de impeachment 
da presidente Dilma Rous-
seff, o mesmo foi enviado 
ao Senado, que elegeu, no 
último dia 25, uma comis-
são especial para avaliar a 
admissibilidade do proces-
so.

A partir da instalação 
do colegiado, começou a 
correr prazo de 10 dias 
úteis para que o relator, 
senador Antônio Anastasia 
(PSDB-MG), apresente seu 
parecer. Depois de ouvir o 
depoimento de convidados 
da defesa e da acusação, os 

Rito do processo de impeachment, 
agora, segue no Senado
Sendo parecer do relator favorável ao afastamento, ele deverá ser ratificado pelo ple-
nário, por maioria simples, em votação prevista para ocorrer em meados de maio
Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br membros do colegiado de-

vem votar o parecer. Caso 
o parecer seja favorável à 
continuidade do processo 
e seja ainda ratificado pelo 
plenário do Senado, em vo-
tação prevista para ocorrer 
em meados de maio, a pre-
sidente Dilma Rousseff é 
afastada do cargo por 180 
dias e o vice-presidente da 
República, Michel Temer, 
assume, interinamente, o 
cargo. Para isso, 41 dos 81 
senadores, o que equivale à 
maioria simples, devem en-
tender que a denúncia deve 
ser aceita.

Se o processo for aceito 
pelo plenário, ele é instau-
rado formalmente na Casa. 
A partir daí, Dilma recebe 
um prazo de 20 dias para 

apresentar sua defesa. Caso 
contrário, se o parecer da 
comissão for rejeitado no 
plenário, a denúncia será 
arquivada. Para que a pre-
sidente perca o mandato, 
serão necessários, votos fa-
voráveis de, pelo menos, 54 
senadores, que represen-
ta dois terços da Casa. A 
sessão final do julgamento 
será presidida pelo minis-
tro do Supremo Tribunal 
Federal, Ricardo Lewando-
wski.

Caso dois terços da Casa 
decidam que a presidente é 
culpada pelos crimes de res-
ponsabilidade fiscal, ela é con-
denada e se torna inelegível por 
oito anos. Caso seja absolvida, 
Dilma volta automaticamente 
ao cargo. 

AGENDA IMPEACHMENT

28 Abril

04 Maio

29 Abril

05 Maio

06 Maio

11 Maio

Depoimento dos autorres do im-
peachment na comissão especial

Apresentação do parecer de 
Antonio Anastasia (PSDBMG), 
relator na comissão especial

Depoimento da defesa de 
Dilma Rousseff

Defesa de Dilma fala nova-
mente e senadores debatem

Votação do parecer na 
comissão especial

Data provável de votação no 
plenário Senado
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Segundo estudo, divulgado 
pelo Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE-PE), no último dia 
18 de abril, mais da metade dos 
municípios do Sertão apresentou 
despesas com pessoal, no exer-
cício de 2015, acima do “limite” 
previsto pela Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF). 

Dos 56 municípios do Sertão, 
mais de 30 ultrapassaram o limi-
te fixado de gastos com pessoal. 
Das 15 cidades da região do São 
Francisco, 11 (73%) extrapolaram 
o teto. Considerando os 41 muni-
cípios das demais microrregiões 
do Sertão, 21 (51%) deles exce-
deram o limite. É o caso de Par-
namirim. Localizado no sertão 
central pernambucano, o muni-
cípio atingiu 61% de sua Receita 
Corrente Líquida com despesas 
com pessoal. De acordo com o 
prefeito, Ferdinando Carvalho 
(PSD), a maior dificuldade que a 

administração encontra para se 
enquadrar na meta se dá devido 
à redução dos repasses estadual 
e federal. “Quando se tem uma 
despesa fixa e receita varável, 
fica complicado manter o limite”, 
adverte. Para Carvalho, foi o rea-
juste salarial o que mais agravou 
a situação. “O piso dos professo-
res e o salário mínimo sofreram 
aumento, mas a receita continua 
indefinida. Não podemos demitir 
funcionários. Isso prejudicaria a 
prestação de serviços. Uma so-
lução ideal seria discutir o Pacto 
Federativo e redistribuir a renda 
para que os municípios, que es-
tão na ponta, sofram menos com 
essa crise econômica”, sugere. 
Próximo a Parnamirim, o muni-
cípio de Cedro vinha conseguindo 
cumprir a regra e comprometer 
pouco menos de 40% da Receita 
Corrente Líquida com a despesa 
de pessoal, mas o prefeito Negui-

Mais da metade das cidades
do Sertão descumpriu LRF
Segundo estudo do TCE-PE, mais de 30 municípios da região ultrapassaram o limite fixado 
de gastos com pessoal. Prefeitos apontam queda de repasses como principal dificuldade

Economia

nho de Arlindo (PSB) explica que 
não está sendo mais possível se 
enquadrar na LRF. "Já estamos 
chegando no limite imposto pela 
lei, pois foi preciso efetivar mais 
funcionários. Há 12 anos não era 
realizado um concurso público 
no município e percebemos que 
a quantidade de comissionados 
era superior aos efetivos. Por esse 
motivo, tivemos que realizar uma 
nova seleção, na qual foi possível 
preencher mais de 300 vagas”, 
informa, explicando que o pro-
cesso seletivo melhorou a arre-
cadação, mas, nos últimos quatro 
anos, também deram-se muitas 
aposentadorias. “Com a diminui-
ção de arrecadação e dos repasses 
do ICMS e do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM) é 
difícil conseguir se manter em 
equilíbrio com a Lei", finaliza. Se 
a despesa total com pessoal ul-
trapassa o percentual de 54% da 

Receita Corrente Líquida, há um 
rol de vedações previsto, que vão 
desde a aplicação de penalidades 
ao gestor até a proibição de cele-
brar convênios com os governos 
estadual e federal.

O Estudo do TCE 
De acordo com o documento, 

dos 184 municípios do Estado, 
168 estão acima do limite “alerta” 
estabelecido pela lei. O levanta-
mento, feito pela Coordenadoria 

de Controle Externo do TCE, re-
vela que 126 prefeituras (68% do 
total) extrapolaram o limite de 
gastos com a folha que é 54% da 
Receita Corrente Líquida (RCL). 
Quarenta e dois municípios 
(23%) tiveram despesa com pes-
soal entre o limite alerta e o limite 
máximo (faixa entre 48,60% e 
54% da Receita Corrente Líqui-
da). E apenas 14 municípios (8% 
do total) conseguiram cumprir a 
LRF.

Nº total de 
municípios

Extrapolaram 
gastos

Agreste (maior índice) 71 56 (79%)

Zona da Mata 43 31 (72%)

São Francisco 15 11 (73%)

Sertão 41 21 (51%)

RMR 14 07 (50%)

Índice de descumprimento por região, segundo TCE-PE

Considerando o total de municípios de cada região, o Agreste registra o 
maior índice de prefeituras que estão descumprindo a LRF. Dos 71 mu-
nicípios da área, 56 (79%) extrapolaram o limite de gastos com a folha. 
Em seguida vem a Zona da Mata - 43 municípios/ 31 (72%) extrapola-
ram o limite; o São Francisco - 15 municípios/11 (73%) extrapolaram o 
limite; Sertão - 41 municípios/21 (51%) extrapolaram o limite e a Região 
Metropolitana- 14 municípios/ 07 (50%) extrapolaram o limite.
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Aumentar a produtividade 
dos bovinos em menos tempo e 
com pouca água. Talvez, esse seja 
um dos grandes ‘sonhos do ho-
mem do campo nordestino’ e um 
desafio para a Agricultura. Pois, 
sem necessidade de forragem, o 
produtor não precisaria mais de-
pender de chuvas no clima árido 
da região. Pensando nessa reali-
dade e com o objetivo de levar a 
simplificação do processo ao pro-
dutor, a Supranor está buscando 
difundir o método de confina-
mento com o uso da ração Top 
Grão no Nordeste.

A empresa, que é especializa-
da em nutrição animal e também 
pioneira nessa área no Nordeste, 
buscou esse conceito de confi-
namento em Israel e no Texas. 
“Além de melhorar, diminui o 
processo produtivo de bovinos 
de corte. Com o Top Grão, em 10 
meses de vida, um bezerro já se 
torna um boi de 15 arrobas pron-
to para o abate e com carne de 
qualidade”, explica Valdemar Be-

zerra, diretor comercial da Supra-
nor. Segundo o veterinário Paulo 
César, a tecnologia utiliza apenas 
grãos. “O animal vai se alimentar 
de 85% de milho e 15% de ração. 
Além disso, o espaço necessário 
para criar cada cabeça é apenas 
de 12 metros quadrados”, desta-
ca o especialista. Para Valdemar 
Bezerra, é importante lembrar 
ainda que os custos com fun-
cionários também diminuem. 
“Para cada 500 animais, só é 
necessário a contratação de uma 
pessoa. São várias vantagens e 

queremos acabar com essa ideia 
que não se produz carne no nor-
deste”, crava. 

Consultoria 
Além da venda dos produtos, 

a Supranor oferece uma con-
sultoria com zootecnista e eco-
nomista para futuros clientes, 
antes mesmo da aquisição dos 
produtos. “Os especialistas fa-
zem um estudo produtivo e eco-
nômico para o produtor decidir 
se é vantajoso ou não adquirir o 
Top Grão”, enaltece Bezerra.

Produtividade alta, mesmo sem chuva
Supranor, especializada em nutrição animal, buscou conceito de confinamento em Israel e no Texas

Economia

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

Semana do Microempreendedor em Cabrobó
Palestras, consultorias e 

oficinas fazem parte da pro-
gramação da Semana do Mi-
croempreendedor Individual 
(MEI), que será realizada, 
entre os dias 2 e 6 de maio, 
em Cabrobó. O evento é ideal 
para quem busca fortalecer 
seu empreendimento ou co-
meçar um novo negócio.Para 
o secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico e 
Turismo, Ed Ramos, diante da 

crise que passa o país, as mé-
dias e grandes empresas não 
estão encontrando um cenário 
favorável para negócios. “Con-
tudo, o pequeno empreende-
dor tem resistido e se adap-
tado com maior facilidade ao 
momento crítico, segurando 
os empregos e vendendo”, res-
salta. De acordo com Ramos, 
o evento, realizado em par-
ceria com o SEBRAE, oferece 
capacitações, informações de 

acesso ao crédito e consulto-
ria para os Empreendedores, 
Micros e Pequenas Empresas 
enfrentarem as adversidades 
e realizarem bons negócios. A 
programação, que é gratuita, 
é uma oportunidade de tornar 
mais acessíveis capacitações e 
orientações sobre as vantagens 
da formalização, regularidade 
fiscal e benefícios conquista-
dos para os microempreende-
dores individuais.

Data Evento Horário Local

02 a 06/05/2016 Consultoria para empresários nas áreas 
financeira, contábil e de marketing 08 às 13 horas Sala do 

Empreendedor

02/05/2016 Palestra Motivacional 19 às 21 horas Câmara de 
Vereadores

04/05/2016 Seminário FNE Itinerante (Crédito) 18 às 22 horas Câmara de 
Vereadores

05/05/2016 Oficina SEI VENDER     18 às 22 horas Câmara de 
Vereadores

06/05/2016 Oficina SEI CCONTROLAR 
MEU DINHEIRO 18 às 22 horas Câmara de 

Vereadores

1. O participante deverá levar o número do CPF, do CNPJ e a data de abertura da empresa
2. Agendar com Apoliane, na Sala do Empreendedor, o horário para atendimento com o consultor SEBRAE.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Bovino de corte, da raça Nelore, poderá ser criado em confina-
mento no Nordeste e ficará pronto para o abate em 10 meses

Divulgação

A base para uma boa 
Maquiagem em 4 passos

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 
Impeachment 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 representa-
ção. 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 !!!
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De 25 a 28 de maio, a feira congregará minicursos e encontros, além da 
exposição de produtos e serviços em área de 10 mil metros quadrados

Incentivo à leitura rende prêmio a Afogados da Ingazeira

A agroindústria será o tema 
principal da Feira Nacional de 
Agricultura Irrigada – Fena-
gri 2016. Em sua 26ª edição, o 
evento vai ser realizado no Cen-
tro de Convenções Senador Nilo 
Coelho, em Petrolina, de 25 a 
28 de maio. A Fenagri é a maior 
vitrine do agronegócio frutícola, 
que responde, hoje, segundo 
dados da Associação dos Pro-
dutores e Exportadores de Hor-
tifrutigranjeiros e Derivados do 
Vale do São Francisco (Valex-
port), por 94% de toda manga e 
98% de toda uva exportada no 
Brasil.

Durante a Feira, serão rea-
lizados minicursos e encontros 
de negócios, além da exposição 
de produtos e serviços em uma 
área com 10 mil metros qua-

A Feira Interativa de Litera-
tura e Conhecimento (FILCO), 
realizada em Afogados da Inga-
zeira garantiu, ao município, o 
Prêmio “Práticas inovadoras em 
gestão municipal”.

O Projeto de socialização das 
experiências de incentivo à leitu-
ra na rede municipal de ensino 
alcançou a premiação durante 
o 3º Congresso da Amupe. A 
referida feira proporciona a in-
tegração entre as escolas e a po-
pulação que, em praça pública, 
realiza apresentações artístico-

drados, onde serão montados 
150 estandes. De acordo com o 
expositor Aurélio Cavalcante, 
da empresa Casa dos Adubos, a 
expectativa para a Fenagri 2016 
é a melhor possível. “Trata-
-se de um evento consolidado, 
onde fortalecemos nossa marca 
e divulgamos a campanha pro-
mocional. Nessa edição, esta-
mos sorteando uma S10 cabine 
dupla e mais três motos, além 
de termos contato direto com 
o agricultor e o aumento do 
nosso faturamento”, destaca. 

O expositor, que adquiriu 
um estande com mais de 100 
metros quadrados, vai expor 
projetos para irrigação locali-
zada e tecnologia de pulveri-
zação. “A Fenagri serve de elo 
entre toda a cadeia produtiva, 
além de mostrar as potenciali-
dades agroindustriais do Vale 

do São Francisco e evidenciar 
as últimas novidades tecnoló-
gicas”, sublinha Cavalcante. 

Júlio Lóssio, prefeito de 
Petrolina, ainda comunicou 
que, a partir desta edição, a 
Fenagri passará a ser realiza-
da a cada dois anos, com alter-
nância entre as prefeituras de 
Petrolina e Juazeiro. “Este ano 
faremos em Petrolina e, em 
2018, será a vez de Juazeiro. 
Tudo para que conserve seus 
objetivos: enaltecer os traba-
lhos da agricultura na região, 
tanto do grande produtor, 
como do agricultor familiar”, 
expôs. A agricultura familiar 
terá destaque na 26ª da Fena-
gri. No evento, o Sebrae vai re-
alizar o Encontro de Negócios, 
com o objetivo de aproximar 
os pequenos empresários e as 
cooperativas da rede de dis-

-culturais, através da expressão 
das diversas linguagens, tudo 
baseado nas experiências vividas 
pelo alunado com a leitura. 

A experiência de Afogados 
ficou em primeiro lugar na ca-
tegoria ‘Votação Popular’. “É 
uma grande honra receber esse 
prêmio, dentre tantos outros 
que a nossa educação já rece-
beu, que mostra, mais uma vez, 
que estamos no caminho certo, 
qualificando nossa rede escolar, 
nossos educadores, garantindo 
uma educação de qualidade para 

Fenagri 2016: vitrine, em Petrolina, 
para o agronegócio frutícola 

tribuição e do mercado regio-
nal. De acordo com Domingos 
Sávio, gestor do projeto de 
Agronegócios, a meta inicial 
é movimentar R$ 5 milhões. 
Segundo a Valexport, o Vale 
do São Francisco possui 120 
mil hectares irrigados e um 
potencial para atingir 260 mil 
hectares nos próximos anos. 
São, aproximadamente, mais 
de um milhão de toneladas de 
frutas produzidas, anualmente, 
e um faturamento em torno de 

as nossas crianças,” declarou o 
Prefeito de Afogados da Inga-
zeira, José Patriota, ao receber 
o prêmio das mãos de Eduardo 
Stranz, coordenador técnico da 
Confederação Nacional dos Mu-
nicípios – CNM. 

Os dez projetos finalistas 
foram minuciosamente avalia-
dos por uma comissão técnica 
formada pela AMUPE. Os fina-
listas também foram avaliados 
pelos internautas que puderam 
conhecer os projetos e votar na 
premiação através da internet. 

US$ 500 milhões. O segmento 
também gera 250 mil empre-
gos diretos e mais de 900 mil 
indiretos. Para se ter ideia, só o 
Distrito de Irrigação Nilo Coe-
lho, em Petrolina, gera cerca de 
60 mil empregos. A região se 
destaca também como segun-
da maior produtora de vinhos 
finos e espumantes do Brasil. 
São produzidos, anualmente, 
seis milhões de litros, o que 
significa 15% do mercado na-
cional.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Agricultura Familiar será destaque da 26ª edição da Fenagri

Alunos de escolas públicas tem oportunidade de fazer arte a partir da leitura

Divulgação

Divulgação
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O Sesc Ler de Araripina pro-
move a Aldeia Princesa do Arari-
pe, que vai movimentar a cidade 
com uma programação cultu-
ral diversificada e promovendo 
novas experiências através do 
intercâmbio entre grupos artís-
ticos. O projeto apresenta mani-
festações culturais para além da 
arte, envolvendo ações de teatro, 
literatura, música, dança, cine-
ma, artes visuais, cultura popu-
lar além de ações formativas.

Projeto promove intercâmbio 
entre grupos artísticos no mês de maio

Esta vai ser a primeira edição 
da Aldeia, antes Jornada Cul-
tural Princesa do Araripe, que 
tomou este formato devido ao 
crescimento da produção artís-
tica da região. O projeto cresceu 
conceitualmente, possibilitando 
desenvolver ações para o público 
e intensificar o intercâmbio das 
esferas local, estadual e nacio-
nal, ampliando o diálogo com o 
projeto itinerante nacional Palco 
Giratório, de artes cênicas.

A Unidade Regional Sertão 
do Araripe da Fiepe está com 
inscrições abertas para o inédito 
Programa de Desenvolvimento 
de Pessoas com foco em lideran-
ça, processos e resultados: três 
pilares essenciais para o desen-
volvimento das empresas.

A capacitação será dividi-
da em cinco módulos e é espe-
cialmente desenvolvida para 
os executivos que lideram suas 
empresas além de gerentes e pro-
fissionais das áreas de Recursos 
Humanos, Departamento Pes-
soal e Gestão de Pessoas,  bem 
como para empreendedores e 
consultores de negócios que 
prestam serviços a seus clientes.

O Programa de Desenvolvi-
mento de Pessoas terá duração 
de 220h, divididas aos finais de 

semana com início no dia 03 de 
junho. Os inscritos terão a opor-
tunidade de ampliar seus conhe-
cimentos na formação qualifi-
cada das pessoas, desenvolver a 
capacidade para compreender as 
situações do cotidiano empresa-
rial e também atualizar-se sobre 
os conceitos mais modernos da 
gestão de pessoas.

Os cinco módulos abordados 
no Programa de Desenvolvimen-

to de Pessoas são: liderança, dire-
trizes e desafios na organização; 
gerenciamento de pessoas; me-
canismo de retenção de talentos 
na empresa; entrevista e seleção 
por competência e administração 
de pessoal. O Programa foi reali-
zado, em 2015, na sede da FIEPE, 
em Recife. Agora será interioriza-
do para as unidades do Araripe, 
em Araripina e São Francisco, em 
Petrolina.

Inscrições estão abertas para Programa 
de Desenvolvimento no Araripe
A capacitação será dividida em cinco módulos e terá duração de 220h, 
divididas aos finais de semana, com início no dia 03 de junho

O espetáculo bailantes, brincantes e dançantes, da Cia de Dança do 
Sesc Petrolina, serão uma das atrações durante a programação

Unidade Regional do Araripe da FIEPE na cidade de Araripina

Jorge Possetti

Jorge Possetti

Jorge Possetti
jorgepossetty@hotmail.com

SEmiárido
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III Enagro reúne produtores de mel, 
leite, caprinos, mandioca e outros 

Simpósio leva conteúdo de 
mercado a universitários

Dos mais aguardados 
eventos do calendário de fei-
ras do Estado, o 3º Encontro 
de Agronegócios do Sertão do 
Araripe – Enagro, organizado 
pelo Sebrae Pernambuco, tem 
como finalidade promover o 
desenvolvimento sustentável 
das principais cadeias pro-
dutivas das dez cidades que 
compõem o Araripe Pernam-
buco.

Entre os dias 29 e 30 de 
abril, o III Enagro movimen-
tou a cidade de Araripina 
através de cursos, palestras e 
oficinas, voltados para setores 
como a apicultura, pecuária 
leiteira, caprinocultura, man-
diocultura, agricultura fami-
liar e artesanato.

A programação foi cons-
truída especialmente para os 
agricultores da região bem 
como produtores de mel, lei-
te, caprinos, mandioca e ou-
tros arranjos produtivos lo-
cais. O calendário compreen-
deu o 12º Encontro Estadual 
de Apicultura, 1º Concurso do 
Mel de Pernambuco, 2º Con-

curso do Queijo do Araripe e 
a 3º Mostra de Caprinos de 
Araripina – organizada pela 
Faculdade de Ciências Agrá-
rias de Araripina – Faciagra.

Foram montados stands 
para a exposição de produtos 
fabricados por associações 
rurais que tiveram a oportu-
nidade de mostrar as técnicas 
utilizadas e os benefícios do 
consumo de produtos oriun-
dos da agricultura familiar.

Para os agricultores
As palestras e oficinas le-

A Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais de Arari-
pina – Facisa, Instituição de 
Ensino Superior que compõe 
a Autarquia Educacional do 
Araripe – Aeda, promoveu, 
nos dias 25 e 26 de abril, o I 
Simpósio de Contabilidade do 
Araripe com a participação de 
dois palestrantes da área con-
tábil e mais de 250 inscritos. 

O Simpósio foi uma oportu-
nidade para os universitários 
atualizarem seus conhecimen-
tos sobre dois temas atuais. Na 
abertura, dia 25, abordou-se 
“Gestão Estratégica de Cus-
to” com o professor Paulo 
Henrique Dias, graduado 
em Ciências Contábeis pela 
UFPI e especialista em Con-
tabilidade Pública e Gestão. 
No dia seguinte o professor 

Hélio Nunes Ferreira, gradu-
ado em Administração pela 
UESP e com MBA em Gestão 
Pública pela FIA/Unisinos 
explorou a temática “Previ-
dência Privada e seus prin-
cipais aspectos”. De acordo 
com Ana Paula Delmondes, 
coordenadora do curso de 
Ciências Contábeis da Faci-
sa, o primeiro Simpósio su-
perou as expectativas pelo 
nível de envolvimento dos 
universitários com os dois 
palestrantes. “O Simpósio 
alinhou o conteúdo acadê-
mico, dado em sala de aula, 
com a prática de mercado, 
adotada pelos palestrantes. 
Esta união amplia o interes-
se do aluno por mais conhe-
cimento sobre temas da atu-
alidade”, comemorou.

varam conhecimento para os 
agricultores que lotaram o 
auditório e salas temáticas 
para aprender mais sobre 
técnicas de manejo, sani-
dade para caprino, crédito 
rural, repelentes à base de 
própolis, uso da manipoeira 
para adubação, emissão de 
nota fiscal para produtores 
rurais, cadastro ambiental 
rural, arte em couro, coope-
rativismo e outros temas. A 
palestra magna de abertura 
foi realizada pelo poeta cea-
rense Bráulio Bessa.

Evento do SEBRAE Pernambuco promoveu palestras, oficinas, amostras e 
concursos com a participação das principais cadeias produtivas da região

Morgana Costa e Paulo Henrique Dias com participantes do evento

Jorge Possetti
jorgepossetty@hotmail.com

O poeta cearense Braulio Bessa, que realizou a palestra magna de abertura
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BraSil

Sertão Esportivo

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

Os planos de saúde e se-
guros de assistência à saú-
de estão se preparando para 
oferecer o atendimento para 
diagnóstico e tratamento do 
vírus Zika, informou, no úl-
timo dia 28, a Federação Na-
cional de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde). De acordo com 
a entidade, a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) 
deverá divulgar os critérios 
para esse atendimento em 
breve e a intenção é, desde já, 
antecipar um mapeamento do 
atendimento necessário.

Em nota à imprensa, a Fe-
naSaúde ressaltou que os exa-
mes não estavam previstos, 
inicialmente, no rol de cober-
turas obrigatórias. "Conse-
quentemente, representarão 
custos adicionais ao sistema 
de saúde suplementar." A en-
tidade acrescentou que não é 
possível prever quanto ou se 
haverá repasse aos clientes. 
Afirmou que, primeiro, será 
preciso analisar os critérios 
definidos.

Conforme a FenaSaúde, 
a comunidade científica, as-
sim como entidades do setor 
de saúde, está aprendendo 
diariamente sobre a dinâmi-
ca de infecção do vírus Zika. 
Estudos apontam risco médio 
de 1% de malformações neu-
rológicas em fetos expostos à 
doença. Além disso, os qua-
dros de paralisia flácida em 
crianças e adultos, conhecidos 
como Síndrome de Guillain-

-Barrè, são relacionados a essa 
infecção.

Cuidados
A entidade alertou que a 

Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) liberou, 
recentemente, alguns testes 
laboratoriais para o diagnós-
tico do Zika, que têm metodo-
logias distintas: uns detectam 
a quantidade de anticorpos 
e outros a presença direta do 
vírus. "Como todos os exames 
laboratoriais estão sujeitos a 
falhas, a melhor forma de evi-
tar o erro é a indicação precisa, 
ou seja, o quadro clínico deve 
sugerir a doença, e o prazo de 
coleta tem de ser dentro do re-
comendado pelo fabricante."

Segundo a FenaSaúde, as 
ações das associadas à fede-

ração incluem desde já o ma-
peamento e a mobilização de 
toda a rede de atendimento. 
Além disso, auxiliam os ór-
gãos de saúde na identificação 
de pessoas que tenham sido 
internadas com suspeita ou 
confirmação da enfermida-
de. A FenaSaúde participou 
ativamente no debate sobre a 
Resolução Normativa da ANS 
que definirá o protocolo de 
solicitação para o exame de 
diagnóstico do vírus Zika. O 
objetivo é atender os pacien-
tes nos casos cientificamente 
indicados e seguindo os crité-
rios estipulados, a fim de ma-
ximizar resultados e evitar 
desperdícios.

Rede de atendimento
No dia 19, a ANS finalizou 

uma proposta para incorpo-
ração de exames de detecção 
de vírus Zika ao Rol de Proce-
dimentos e Eventos em Saú-
de, que estabelece a cobertu-
ra obrigatória que os planos 
de saúde devem oferecer aos 
clientes. Assim que for apro-
vada, a ANS dará prazo para 
que operadoras de planos de 
saúde organizem a rede de 
atendimento e de laborató-
rios para oferecerem os exa-
mes. A cobertura do teste-rá-
pido para as demais doenças 
transmitidas pelo mosquito 
Aedes aegypt, dengue e chi-
kungunya já é obrigatória. 
(Agencia Brasil)

Zika: planos de saúde se preparam para cobrir 
atendimento e diagnóstico, diz FenaSaúde 

A base para uma boa 
Maquiagem em 4 passos

Poucas pessoas sabem, mas a parte mais importante de 
uma boa maquiagem é a preparação da pele. Depois de lim-
par, tonificar, hidratar e proteger a pele com protetor solar 
(se for durante o dia) é importante escolher os produtos cer-
tos para preparar a pele, precisamos deixa-la como uma tela 
em branco para receber aqueles toques de cor que realçam 
ainda mais a nossa beleza. Vamos ao passo a passo:

1- Com a pele limpa e hidratada espalhe por todo o rosto 
um primer, que nada mais é que um fixador de maquiagem, 
ele vai ajudar a sua maquiagem a durar mais tempo, já que 
fecha um pouco os poros e evita a transpiração excessiva da 
pele;

2- Aplique a base (que deve ser no mesmo tom da sua 
pele) no rosto usando os dedos, um pincel ou esponja de 
acordo com a sua preferência. Espalhe bem para que ela seja 
mesclada com a sua pele e fique uniforme.  Por fim, não se 
esqueça de descer um pouco na linha do maxilar para evitar 
aquela divisão entre o rosto e pescoço;

3- Para corrigir as manchinhas e olheiras que a base não 
conseguiu cobrir aplique com os dedos, dando pequenas ba-
tidinhas, um corretivo que pode ser do tom da sua pele ou 
os corretivos coloridos (amarelo, verde e vermelho), porém 
se optar pelos coloridos ele deve ser aplicado antes da base;

4- Aplique um pó compacto ou solto (em pó) do tom da 
sua pele para arrematar o processo de preparação de pele ele 
pode ser aplicado com esponja ou pincel e servirá para dar 
o acabamento final na pele, deixando-a bem sequinha e na-
tural. Você pode optar também pelo pó translúcido, que tem 
um efeito transparente, ele serve apenas para tirar o brilho 
da pele.

Prontinho! Agora que a nossa “tela” está pronta é só co-
locar cor, faça um contorno com um pó bronzeador e aplique 
blush rosado nas maças, capriche na máscara de cílios, no 
batom e você já estará maravilhosa pra qualquer ocasião. Se 
quiser caprichar ainda mais faça uma bela sombra nos olhos, 
mas esse assunto a gente deixa para a próxima matéria.

Anvisa liberou recentemente testes laboratoriais para o diagnóstico

Vírus é responsável por 1% das malformações neurológicas em bebês
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Em mensagem enviada aos 
líderes mundiais que participa-
ram do Acordo de Paris, cele-
brado no último dia 22 na sede 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), em Nova York, 
o presidente Barack Obama 
disse que "os Estados Unidos 
vão se juntar aos cerca de 170 
países" que assinaram o do-
cumento, que prevê que cada 
nação adote medidas visando a 
prevenir o aquecimento global.

“Hoje é o Dia da Terra, 
data que vou comemorar, pela 
última vez, como presidente. 
Olhando para trás, ao longo 
dos últimos sete anos, estou 
esperançoso de que o trabalho 
que fizemos vai permitir que 
minhas filhas – e todos os nos-
sos filhos – herdem um planeta 
mais limpo e seguro”, afirmou 
Obama.

Segundo o presidente dos 
Estados Unidos, há ainda mui-
to trabalho a ser feito para 
manter o aquecimento global 
sob controle. “Por isso, quando 
eu assumi esse cargo, prometi 
trabalhar para combater essa 
ameaça”, disse ele. Depois de 
enumerar uma série de medi-
das adotadas, Obama ressaltou 
que hoje “a América está lide-

rando a luta contra as altera-
ções climáticas”. Obama não 
participou da assinatura do 
Acordo de Paris, porque está 
em viagem ao Reino Unido. 
Ele foi representado no even-
to pelo secretário de Estado, 
John Kerry. De acordo com 
Kerry, a assinatura do acordo 
sobre o clima por um número 
recorde de países é um mo-
mento para os líderes mun-
diais ganharem a "guerra" 
contra as emissões de carbo-
no, que estão fazendo o plane-
ta mais quente a cada ano. "É 

Obama realça importância do 
controle ao aquecimento global

Cidades da América Latina 
entre as mais violentas

Em 2015, nove das 10 cida-
des mais violentas do mundo 
estavam na América Latina, 
com Caracas no topo da lista, 
mostra o estudo Justiça Possí-
vel, da organização não gover-
namental (ONG) Segurança, 
Justiça e Paz (SJP), do México.

“Caracas, a capital venezue-
lana, com mais de 3,2 milhões 
de habitantes, ocupou o primei-
ro lugar, com 3.946 assassina-
tos em 2015, o que representa 
119,87 mortes violentas por 
cada 100 mil habitantes", diz o 
estudo. Segundo a SJP, o estu-
do analisou as mortes violentas 
ocorridas em 2015 em 50 ci-
dades do mundo, com mais de 
300 mil habitantes, e o número 
de assassinatos por cada 100 
mil habitantes. “Representa um 
grande desafio determinar a 
incidência real dos homicídios 
nesse País (Venezuela), pois os 
governantes, em lugar de trans-
parência e prestação de contas, 
preferem o ocultamento ou a 
propaganda, muitas vezes, ba-
seada em mentiras", acrescenta 
o documento. De acordo com a 
ONG, para o estudo, foram con-
sultadas fontes oficiais e notí-
cias da imprensa, de que "o caso 
da Venezuela não é isolado na 
região" pois 41 das 50 cidades 

por isso que o nosso encontro 
de hoje é, de fato, histórico", 
afirmou o secretário. Ao par-
ticipar da cerimônia, o pre-
sidente da França, François 
Hollande, disse que vai pedir 
ao Parlamento de seu país 
para ratificar as novas regras 
o mais rápido possível. Segun-
do Hollande, o prazo é “até o 
verão deste ano”. O presiden-
te francês acrescentou que, 
diante do avanço das medidas 
para deter o aquecimento glo-
bal, "não há como voltar atrás 
agora”. (Agência Brasil)

mais violentas do mundo estão 
na América Latina. O documen-
to informa ainda que, depois 
de Caracas, com 119,87 assas-
sinatos por cada 100 mil habi-
tantes, seguem-se as cidades 
de San Pedro Sula (Honduras), 
San Salvador (El Salvador) e 
Acapulco (México), com 111,03, 
108,54 e 104,73 assassinatos 
por 100 mil habitantes, res-
pectivamente. O relatório mos-
tra também que, comparando 
com 2014, oito cidades saíram 
do ranking da violência: Belo 
Horizonte (Brasil), Medellín e 
Cúcuta (ambas na Colômbia) e 
as mexicanas Chihuahua, Cuer-
navaca, Juárez, Nuevo Laredo e 
Torreón. (Agência Brasil)
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Barack Obama, presidente dos Estados Unidos da América

Venezuelanos protestam em 
combate à violência

Divulgação
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Toda quarta-feira acontece, o projeto musical 'Clube da Bossa', sempre a partir 
das 19h, no Centro de Cultura João Gilberto em Juazeiro/BA. Entrada gratuita!

Permanece em cartaz até 20 de maio a exposição fotográfica coletiva - 
'O Fantástico Mundo das Sanfonas' sob curadoria e pesquisa do jornalista 
e professor Emanuel Andrade na Casa da Cultura  Veremundo Soares,em 
Salgueiro/PE. A amostra conta com assinatura dos talentosos fotógrafos Héliton 
Araújo, Ivan Cruz, Regina Lima, Diego Fernandes e Gilson Pereira. Em breve a 
exposição itinerante chegará a Petrolina/PE e Juazeiro/BA.

O evento 'Lançai as Redes' com o tema: 'Onde Deus Nasce Floresce a Misericórdia' 
e pregação de Pe. Adilson Simões, acontecerá na sexta, 06 de maio, às 19h30 na Concha 
Acústica, na região de Petrolina/PE. Uma realização dos Filhos da Misericórdia.

Uma 'Noite de São João' será na sexta, 06 de maio, com os shows dos grandes 
artistas nordestinos, Targino Alves Gondim e Elba Ramalho no Zé Matuto em 
Petrolina/PE. 

O Shinobi Festival 2016, evento especilizado em cosplays e animes será nos 
dias 14 e 15 de maio de 2016 no Centro de Cultura João Gilberto em Juazeiro/BA.

A 2ª edição da 'Feira de São José' que reune comidinhas deliciosas de rua, 
será em 14 de maio, a partir das 15h na Rua de São José, na região central de 
Petrolina/PE.

Toda equipe de produção com a jornalista/professora de etiqueta Cláudia 
Matarazzo nas gravações dos comerciais da Vinícula Rio Sol em Lagoa Grande/
PE. São eles: fotógrafo Marcizo Ventura, cerimonialista Mario Ameni, comercial 
da RioSol Rafael Lira, decoradora Gabriela Cosentino, a buffeteira Jackeline 
Maia, personal hair stylist Sônia Nogueira, produtora Fabricia Torres e diretor 
de gravação, Paulo Peixinho.

VIVA INAH TÔRRES! A dama da comunicação do Vale do São Francisco, 
apresentadora e jornalista Inah Tôrres completou 34 anos do histórico programa 
de rádio, 'Em Sociedade', na Grande Rio - 680 AM.

A programação do 3º Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura no 
Sertão - Clisertão será entre os dias 2 e 6 de maio, com  mesas redondas, ecoleituras, 
contações de histórias, peças de teatro, feiras de livro, performances poéticas e 
conferências com a participação da pesquisadora francesa Veronique Bulteau,  escritora 
de literatura juvenil Marisa Lajolo, jornalista e escritor Xico Sá, uma homenagem aos 
40 anos de carreira do cantor e compositor petrolinense Geraldo Azevedo (na ocasião a 
Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina concederá o título de Professor 
Honoris Causa), escritora e crítica literária Elizabeth Moreira, escritor baiano da 
Academia Brasileira de Letras Antônio Torres e a realização do 'Clisertãozinho' com 
uma programação voltada para o público infantil. A entrada gratuita! 

***

***

***

***

***

***

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

Arquivo Pessoal



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 10 anos integrando a região - De 01 a 15 de Maio de 2016 / Edição 13512

Sertão Esportivo
Cultura

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

cultura

Festival de dança, cores e música 

A sanfona com artistas pernambucanos e em fotografias 

Músicas, cores, performan-
ces e muita arte agitaram Petro-
lina entre os dias 19 e 30 de abril. 
A cidade foi cenário para o ‘Al-
deia Vale Dançar – 9ª Festival de 
Dança do Vale do São Francisco’.  
Oficinas, cortejo Dançando na 
Rua, Mostra Pedagógica, Mostra 
de Solos, Duos e Trios, Encontro 
Clássico de Dança, Festival de 
Coreografias, Seminário Pensa-
mentos de um Corpo que Dança, 
Mostra de Cinema e OverDança 
fizeram parte da programação.

O evento foi promovido pelo 
Sesc Petrolina e homenageou os 
10 anos da Cia Balançarte. Espe-
táculos e bailarinos do cenário 
nacional, a exemplo de Juliana 
Manhães (Rio de Janeiro), Flá-
via Pinheiro (Recife), Eduardo 
Fukushima (São Paulo), o grupo 
Ângelo Madureira e Ana Catarina 
Vieira (São Paulo) e a atração in-
ternacional Leandro Oliván (Bue-
nos Aires/Argentina) marcaram 
presença No Aldeia Vale Dançar. 
“Esse Festival é uma celebração da 

Popularmente conhecido 
como sanfona, o acordeão é um 
instrumento musical de origem 
alemã, composto por um fole, 
palhetas livres e duas caixas 
harmónicas de madeira. O apa-
relho que produz o som mais 
famoso do Nordeste e carrega 
a história da cultura regional 
ganhou uma mostra que reúne 
o trabalho de cinco fotógrafos, 
autores de imagens de sanfo-
neiros durante apresentações 
em shows ou na privacidade 
de suas casas. A exposição “O 
Fantástico Mundo das Sanfo-

dança e de suas diversas possibili-
dades de criação na contempora-
neidade”, destacou o coordenador 
Jailson Lima. Durante o Festival, 
o público ainda pôde conferir a 
exposição fotográfica Travessia, 
da artista Lizandra Martins. A 
exposição lançou um olhar poéti-
co sobre o ir e vir das cidades de 
Petrolina e Juazeiro. A partir daí o 
evento, que é um desdobramento 

do Palco Giratório - projeto do De-
partamento Nacional do Sesc, ofe-
receu ao público os espetáculos 
A Projetista de Dudude Herr-
mann (Belo Horizonte – MG) e 
Duplice de Rodrigo Cruz e Ro-
drigo Cunha (Goiânia – GO), 
além de oficinas e Pensamentos 
Giratórios trazendo questões 
dos seus trabalhos para inter-
câmbio com os grupos locais.

Bailarinos do cenário nacional e internacional, como a carioca Juliana 
Manhães e o argentino Leandro Oliván, foram atrações do Aldeia Vale Dançar
Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

nas” capturou cenas de artistas 
como Daniel Pernambucano, 
Dominguinhos, Lucy Alves, 
Joquinha Gonzaga e Renato 
Borghetti e possui curadoria do 
jornalista Emanuel Andrade. A 
mostra, que está exposta na Casa 
da Cultura Veremundo Soares, 
conta com cerca de 80 imagens, 
coloridas e em preto e branco, fei-
tas por Ivan Cruz, Héliton Araújo, 
Gilson Pereira, Diego Fernandes 
e Regina Lima. Além dos registros 
fotográficos, o público pode conferir 
também um painel contando a his-
tória do instrumento. Também estão 

em exibição poesias sobre o tema, 
xilogravuras, reportagens jornalísti-
cas e letras de canções famosas. Para 
Marcos Kleube, secretário de Cultura 
de Salgueiro, é um prazer e privilégio 
para o público salgueirense “ter aces-
so a imagens e instrumentos que 
potencializam a história da cultura 
nordestina”. O Fantástico Mundo 
das Sanfonas está aberta ao público 
e ficará no município de Salgueiro, 
sertão central pernambucano, até 
o dia 20 de maio. Depois segue 
por outras cidades como Petroli-
na, também no Sertão pernam-
bucano e Juazeiro-BA.

Parabéns Serra Talhada
No dia 06 de maio Serra Talhada comemora 165 de emancipação 
politico administrativa.

Hino de Serra Talhada 
Letra Anália Rocha e Arranjo Maestro Luiz Benjamim.
Rosa do Sertão rude e agreste 
Perdida no seio do Nordeste 
À margem arenosa do rio Pajeú 
Entre a flor singela do mandacaru. 

Qual um novo oásis florescente 
Do nosso sertão vasto e ardente 
Todo viandante abriga a cidade 
E dás confiança, carinho e amizade. 

És ó Vila, pequenina, porém bela! 
Junto ao rio que te beija com ardor 
Destas plagas sertanejas, agreste flor. 

E à luz do sol tropical 
De princesa do Sertão tens o título real; 
Vila Bela, ó querida Vila Bela! 
Branco ninho de verduras engastadas 
Ao sopé da rude Serra Talhada 
Do granito do sertão. 

E de Pernambuco és 
Certamente o coração! 
E de Pernambuco és 
Certamente o coração!

Espetáculo A Projetista encantou petrolinenses no festival

Roberto Siqueira
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O ex-deputado faleuceu em Novembro do ano passado e era con-
siderado um incentivador do crescimento do Semiárido

Osvaldo Coelho é o homenageado 
do São João do Vale em Petrolina

O mês de maio chegou e 
todo nordestino que se preza 
já começa a se programar para 
os festejos juninos. Em Petro-
lina, Sertão do São Francisco, 
a Prefeitura Municipal lançou 
oficialmente, no último dia 19, 
a programação do São João 
Do Vale que será realizado de 
4 a 26 de junho. De acordo 
com o prefeito Júlio Lóssio, o 
objetivo da festa é comemorar 
uma das épocas do ano mais 
celebradas pelo sertanejo, a 
colheita. 

O São João do Vale terá 
como homenageado o ex-de-
putado Osvaldo Coelho, faleci-
do em novembro ano passado 
e considerado um entusiasta 
da irrigação e incentivador 
do crescimento do Semiárido. 
“Dr. Osvaldo é um dos grandes 
responsáveis por Petrolina ser 
o que é hoje”, pontuou Lóssio, 
destacando também que a fes-
ta junina aquece a economia 

local. “A gente faz um inves-
timento de R$ 6 milhões, mas 
isso tem uma repercussão 10 
vezes maior na economia da ci-
dade. Hoje, não gastamos mais 
com infraestrutura. A prefeitu-
ra paga apenas as bandas, com 
contratação direta, sem neces-
sidade de intermediários”, de-
talhou. Com o propósito de res-

cultura

São João Cultural

Pátio de Eventos Ana das Carrancas:

04 e 05/06 – 30ª Vaquejada de Petrolina no 
Parque Dr. Geraldo Estrela

12/06 - Jecana

13/06 - Festival de Violeiros

14/06 - Noite Cultural

15/06 - Concurso sanfoneiro

16/06 - Concurso de quadrilhas

17 a 25/06 - São João do Vale

26/06 - Missa do Vaqueiro

Sexta-feira - 17.06
As Coleguinhas, 
Bell Marques, Amado Batista
Adelmário Coelho
Forró Pega Leve

Sábado - 18.06
Dorgival Dantas
Tayrone
Márcia Felipe
Targino Gondim
Jonas Esticado

Segunda-feira - 20.06
Wesley Safadão
Luan Estilizado
Desejo de Menina
Brucelose

Quarta-feira - 22.06
Bruno e Marrone

Leo Magalhães

Toca do Vale, 

Chamego Safado

Brega  e vinho

Sexta-feira - 24.06
Henrique e Juliano

Marília Mendonça

Mano Walter

Flávio Leandro

gatar e valorizar a tradição do 
sertanejo, Petrolina vai viver 
o clima junino através de uma 
diversificada agenda cultural. 
Entre as principais atrações, 
estão: Wesley Safadão, Aviões 
do Forró, Henrique e Juliano, 
Fernando e Sorocaba, Bruno 
e Marrone, Raimundinho do 
Acordeon e As Coleguinhas. Terça-feira - 21.06

Fernando e Sorocaba
Solteirões do Forró
Seu Maxixe
Chambinho do Arcodeon

Quinta-feira - 23.06
Projeto Cabaré (Leonardo /
Eduardo Costa)
César Menotti & Fabiano
Alysson, Irah Caldeira

Sábado - 25.06
Raimundinho do Arcodeon
Sérgio do Forró, Zezinho da Ema
Alcimar Monteiro

Domingo - 19.06
Aviões do Forró
Gusttavo Lima, Lenno
Jorge de Altinho

Mais de 40 atrações agitam São João de Petrolina, em 2016

Carlos Laerte / Digulgação

Carlos Laerte / Digulgação

Festejos juninos, além de atrair multidões, movimentam a economia local e geram visibilidade para Petrolina
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A forma de utilizar a bi-
cicleta como meio de trans-
porte para viagens é conhe-
cida como cicloturismo. 
Além de uma maneira muito 
saudável e econômica, o ci-
cloturismo ainda é conside-
rado um método ecológico. 
No Brasil, o circuito do Vale 
Europeu de Santa Catarina 
foi o primeiro planejado e já 
está consolidado como rotei-
ro turístico. 

Em Pernambuco, os tu-
ristas, agora, poderão co-
nhecer o Agreste conduzid-
no uma bike. A primeira rota 
de cicloturismo do Estado 
está prevista para entrar em 
funcionamento ainda neste 
semestre. O percurso, de 180 
quilômetros, ligará os muni-
cípios de Gravatá, Bezerros, 
Caruaru e Bonito. De acordo 
com a Secretaria de Turis-
mo, o percurso será sinaliza-
do com placas informativas e 
indicativas em madeira eco-
lógica. 

Adepta ao uso da bike 
para o lazer, a administra-
dora Naise Guimarães, 30 
anos, comemora a ação. “É 
maravilhoso saber que te-
remos a oportunidade de 
conhecer pontos turísticos 
e ainda contribuir para a 
sustentabilidade ambiental 
deixando o carro em casa”, 
destaca.

O percurso será dividi-
do em quatro trechos: de 
Gravatá para Serra Negra 
(31km), de Serra Negra a Ca-
ruaru (31,8km), de Caruaru 
a Bonito (52km) e de Boni-
to a Gravatá, passando por 
Sairé (67,7 km). A previsão 
é de que a nova modalidade 
reforce a economia da re-
gião, uma vez que o turista 
gasta com hospedagem, ali-
mentação (só em Gravatá, 
são mais de 70 restaurantes) 
e lembrancinhas da viagem. 
O turista poderá conhecer as 
cachoeiras, praticar esportes 
radicais, visitar as igrejas e 

museus, além de experimen-
tar da gastronomia local e 
desfrutar do clima frio ame-
no da região que está situada 
em parte do planalto da Bor-
borema.

A secretaria estadual 
de Turismo também está 
se articulando com donos 
de pousadas e restaurantes 
para que eles se organizem 
de forma a facilitar a vida 
do cliente e estimulem a 
permanência dele na região. 
Os empresários envolvidos 
também devem ter todas as 
informações a respeito do 
circuito, dos atrativos locais, 

da culinária. O planejamen-
to é para que o roteiro este-
ja disponível em um livro e, 
futuramente, novas rotas de 
cicloturismo sejam criadas. 
O ponto para aluguel de bi-
cicletas, durante o circuito, 
também está sendo debati-
do pela Setur. Pernambuco 
ainda vai oferecer, ao turis-
ta, um modelo de passapor-
te inspirado no Circuito do 
Vale Europeu catarinense, 
onde cada trajeto será ca-
rimbado no documento e, ao 
final do percurso, vai render 
um certificado de ‘conclusão 
da rota’. 

Uma visão do Agreste de bike
A primeira rota de cicloturismo do Estado terá percurso de 180 quilômetros e 
ligará Gravatá, Bezerros, Caruaru e Bonito. Deve começar a funcionar em maio

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

turiSmo

Alergia ao leite X Intolerância 
à lactose

A alergia ao leite de vaca e intolerância à lactose são 
duas situações distintas que muitas vezes são tratadas 
como sendo uma coisa só. Vamos entender as diferenças?

A alergia ao leite de vaca (ALV) é uma reação provo-
cada pelas proteínas presentes no leite, que são identifi-
cadas pelo sistema imune como um agressor a ser com-
batido. Os sintomas da alergia vão desde diarreia, des-
conforto abdominal, inflamação intestinal, até sintomas 
cutâneos, como lesões na pele e coceira, e respiratórios 
como falta de ar. A ALV está presente em 2% da popula-
ção e está muito relacionada às crianças, principalmente 
menores de 6 meses que recebem leite de vaca em subs-
tituição ao materno. 

Já a intolerância à lactose (IL) ocorre quando o or-
ganismo não produz ou produz pouca enzima lactase, 
responsável pela digestão da lactose (açúcar do leite). 
Neste caso, a lactose se acumula no intestino e fermen-
ta, provocando gases, diarreia ou constipação, distensão 
abdominal e cólica. A IL está mais relacionada aos adul-
tos, onde 70% possuem algum nível de intolerância. A IL 
pode ser genética, onde a pessoa já nasce sem produzir 
a lactase, ou pode surgir com o passar dos anos devido a 
problemas intestinais e inflamatórios, ou naturalmente, 
já que a lactase no organismo começa a diminuir gradu-
almente após os 5 anos de idade.

Pacientes com IL precisam excluir da alimentação a 
lactose, o que é bem mais fácil, já que encontramos no 
mercado laticínios em versões sem lactose. Já na ALV a 
restrição é mais rígida, onde a proteína do leite deve ser 
excluída totalmente.

É importante que essa diferenciação seja feita para 
que o paciente receba o tratamento adequado. Procure 
ajuda médica e nutricional!

Vale Europeu Catarinense é exemplo de roteiro certo para turistas 

Serra Negra, em Bezerros, fará parte do cicloturismo no Agreste

Divulgação

Divulgação
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SaúdE

Sertão Esportivo

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

Saúde & Fitness

Ritos das celebrações sofrem 
mudanças por conta do H1N1

UPAE de Petrolina: referência para casos de microcefalia

Não há nenhum caso confir-
mado de H1N1 no Sertão, mas 
para diminuir os riscos de contá-
gio, o bispo da Diocese de Salguei-
ro, Dom Magnus Lopes, tomou a 
inciativa de orientar as paróquias e 
pastorais, que estão sob sua coor-
denação, a modificar alguns ritos 
das celebrações. Visando a evitar o 
contato direto entre os fiéis, Dom 
Magnus orientou que a população 
evite dar as mãos durante a oração 
do Pai Nosso e poupem o ‘Abraço 
da Paz’. O momento da Comu-
nhão também passa por mudan-
ças. A hóstia não será mais coloca-
da diretamente na boca e sim en-
tregue nas mãos dos fiéis.  Para o 
radialista Rickson Barboza, a me-
dida é necessária. “No momento 
em que vivemos, quanto mais nos 
esforçarmos para uma prevenção, 
melhor”, reforça lembrando que 
"a igreja precisa cumprir seu papel 

Para oferecer um melhor 
atendimento e possibilitar que 
as crianças com microcefalia 
sejam acompanhadas por pro-
fissionais capacitados, a Unida-
de de Pronto Atendimento e de 
Atenção Especializada (UPAE) 
de Petrolina, no Sertão de Per-
nambuco, deve se tornar refe-
rência na região. 

A unidade vai integrar os 
acompanhamentos das regio-
nais da instituição em Salgueiro 
e Ouricuri, além de receber fa-
mílias das cidades vizinhas, in-

não somente na evangelização, 
mas também na contribuição para 
o bem da sociedade, e essa foi uma 
medida correta, que representa o 
cuidado que a igreja tem para com 
os seus ‘filhos’”. Emanoel Leite, 
secretário de Saúde do município, 
também concorda com a atitude 
de Dom Magnus. “Além de ser 
uma inciativa prudente, essa ação 
da Igreja deveria servir de exem-
plo para que a população tenha 
mais cuidado com a higiene”, aler-
ta explicando que o vírus é trans-
mitido quando a secreção huma-
na, expelida pela tosse ou espirro, 

entra em contato com boca, nariz 
e olhos das pessoas. “É necessário 
o uso do álcool em gel, evitar levar 
as mãos sujas ao rosto e utilizar 
lenços de papel ao tossir”, ressal-
ta.  De acordo com o comunicado, 
assinado pelo Vigário Geral, José 
Gilson da Costa, as 21 paróquias 
e as três áreas pastorais coorde-
nadas pela Diocese vão adotar as 
mudanças no rito das missas são 
dos municípios de Ouricuri, Bodo-
có, Parnamirim, Exu, Araripina, 
Granito, Moreilândia, Trindade, 
Ipubi, Verdejante, Terra Nova, Ce-
dro, Cabrobó e Serrita. 

Bispo da Diocese de Salgueiro, Dom Magnus, orientou população a evitar dar as 
mãos durante a oração e poupar ‘Abraço da Paz. Comunhão também é adaptada
Redação
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cluindo 25 municípios do Esta-
do. O primeiro passo deverá ser 
a realização do diagnóstico da 
microcefalia no Hospital Dom 
Malan (HDM) e, só em seguida, 
os pacientes serão direcionados 
para a UPAE. Para receber es-
sas crianças, a Unidade contará 
com equipe multiprofissional 
com psicólogos, fisioterapeutas, 
assistentes sociais, terapeutas 
ocupacionais, nutricionistas, of-
talmologistas e otorrinolaringo-
logistas. A reabilitação precoce 
é realizada na UPAE Petrolina 

até que a criança complete três 
anos de idade. A previsão é de 
que o acompanhamento inicie 
no mês de maio. O prazo é para 
que sejam feitas adequações 
para receber recém-nascidos 
e para compra e instalação de 
equipamentos. De acordo com a 
Secretaria Estadual de Saúde, o 
Sertão possui 149 casos suspei-
tos da malformação e 26 casos 
foram confirmados. A cidade 
com mais casos é Petrolina, que 
possui 18 suspeitas e 8 delas já 
estão confirmadas. 

Qual é a melhor forma de 
emagrecer?

O corpo humano é uma maquina incrivelmente perfeita. 
Músculos, articulações, órgãos e tecido. Tudo funcionando na 
sua devida ordem. Mas de vez em quando damos nossos des-
lizes em relação a alguma situação, quer seja em movimentos 
bruscos que tende o corpo a sempre readaptar-se para não se 
machucar, quer seja na nossa alimentação. E esse segundo 
sempre nos leva a um estado de medo ,pois o seu excesso nos 
leva a ficar com medo de sofrer alguma reação fisiológica (do-
enças, gorduras indesejadas, fadiga e cansaço em excesso). Por 
causa dela, da nossa alimentação, sempre corremos para a pra-
tica da atividade física e queremos EMAGRECER.

Mas qual é a melhor forma de emagrecer? Hoje em dia 
temos uma gama de informações vinda de redes sociais e de 
pessoas entusiastas da pratica da atividade física. E com isso 
apareceu diversas formas de emagrecimento: HIIT, CROSS-
FIT, FUNCIONAL. Mas nada adianta se você não pensar na 
sua alimentação.

O EMAGRECIMENTO é um processo que ocorre ao lon-
go do tempo, e dessa forma, nada melhor que usufruir de um 
leque de possibilidades de exercícios para se manter motivado 
nesse processo. Mas também não adianta se estiver com uma 
alimentação inadequada e fora de regras. 

A melhor forma de emagrecer está na sua cabeça, no seu 
psicológico, e não apenas no método utilizado. A pratica de ati-
vidade física é um “conciliador” para alcançar ao resultado.

DICA DAVID HALULI: A mudança que indico sempre 
é a do hábito de vida. Troque alimentos, comece a suar e gaste 
toda a fonte de energia que tem estocada. Apenas com essas 
dicas você verá a real mudança e o verdadeiro significado de 
EMAGRECIMENTO. Esqueça seu peso. Ele é um fator interes-
sante mas não o mais importante. Veja nas suas roupas e na sua 
disposição diária, que com certeza irá estimular muito mais.

E como sempre digo: PEÇA ORIENTAÇÃO DE UM EDU-
CADOR FISICO E FAÇA SEUS EXAMES MEDICOS PERIO-
DICOS. Será apenas o começo de uma vida com mais saúde e 
qualidade de vida!

Comunicado Oficial da Diocese de Salgueiro enviado às paróquias
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