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Abastecimento
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Com chuvas de maio, calendário 
de abastecimento de Arcoverde 
foi reduzido para cinco dias 
com água e 10 dias sem.

Ministro da Defesa, Raul Jungmann 
quer reduzir dependência de 
carros-pipa e anunciou
construção de 2.500 poços.

Segundo Helder Barbalho,
houve determinação para que 
construtoras ampliem capacidade 
visando a acelerar conclusão.

Gastronomia > Pág. 6 Economia > Pág. 5 Economia > Pág. 5
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Acesse as nossas 
edições online : 
https://issuu.com/jornaldosertaope

Há 70 anos, o doce de leite é fabricado
artesanalmente, em Afrânio, e não sai
de moda. Detalhe: é feito na cor branca

Pesquisa da Amupe aponta que 87
municípios vão reduzir gastos com o São João, 
28 não farão shows e 22 ainda não definiram

Municípios pernambucanos 
vão receber R$ 161,3 milhões de FPM, 
de acordo com  cálculos da CNM

Olha para 
aquele balão  
multicor!

A fogueira já está queimando em vários 
polos do Sertão. Em Araripina, a 683 km 
da Capital, a festa é embalada pelo tema 
“Ei minino, vamo forrozar em Araripina”. 
Em Arcoverde, a 257 km do Recife, o 
lema é “Samba de Coco: história e tradi-
ção... Completa 100 anos na Capital do 
São João”. Já em Petrolina, além dos festi-
vais de quadrilhas e de sanfoneiros, o São 
João do Vale se encerra com a Missa do 
Vaqueiro. A festa se estende a outros pon-
tos e está só começando. Alavantú! 
São João 2016 > Págs.  10 e 11

Divulgação
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Nesses tempos 
de mudanças cons-
tantes em diversas 

áreas, as relações 
humanas sofrem as consequ-
ências dessa nova maneira de 
ver o mundo. Nos relacionamos 
com milhares de pessoas virtu-
almente, mas esquecemos de 
dar atenção àquela velha ami-
zade de antes da chegada da In-
ternet (se você nasceu depois de 
1990, ignore essa parte). Esque-
cemos de perguntar pelo outro, 
de saber da sua vida (não no 
sentido da fofoca), esquecemos 
de olhar no olho das pessoas, 
de parar para conversar e ouvir 
de fato suas necessidades. Não 

que nossos amigos virtuais não 
possam ser verdadeiros amigos, 
afinal, o que conta é a atitude de 
cada um. Mas, em alguns casos, 
amigos e família tem sofrido um 
pouco. Afinal, não temos mais 
tempo para isso. Não para tanta 
vida real. Esse "não tenho tempo 
pra isso" tem justificado mui-
tas coisas. Justifica essa falta de 
cuidado com o outro e até com 
nós mesmos. Aquela ajuda que 
nossos pais/filhos pediram e não 
deu tempo, aquela matrícula na 
academia que não fizemos, aque-
le regime que não começamos. 
Justifica pais e mães que não dão 
atenção suficiente aos seus filhos, 
pois o tempo que tem é pra ga-

nhar dinheiro, pra deixar pra eles 
precocemente, quando não mais 
puderem estar presentes. É aque-
le conselho que uma amiga pediu, 
mas que agora estou muito ocupa-
da com minha vida, pra resolver 
tamanha besteira..."ela não tem o 
que fazer não?", nos perguntamos.

Por essa falta de tempo, tercei-
rizamos muitas coisas. Arrumação 
da casa, o cuidado com as crianças, 
a feira e o transporte escolar já tem 
substitutos. E assim, pra não per-
der tempo com aquela conversa na 
calçada, instala o whatsapp. Quer 
namorar? Não vai mais à igreja ou 
à praça, instala o tinder. Não tem 
tempo para cuidar de um cachorro 
ou de um passarinho? Compra um 

furby ou um digibird. Não en-
tendeu muito bem esses exem-
plos? Ainda bem! O mundo não 
está perdido. Qualquer coisa, dá 
um google e, rapidamente, você 
se “atualiza”.

No final das contas, essa 
falta de tempo justifica muitas 
coisas. Uma pequena parte que 
não queremos fazer mesmo, 
afinal temos esse direito, mas, 
algumas outras, aquelas mais 
importantes, com o passar do 
tempo...nos farão falta...aí já vai 
ser tarde demais! E assim, de 
repente, tudo mudou.

As festividades ju-
ninas é a tônica des-

te  mês,  em todos os 
recantos do estado. O 

multicolorido e ritmos musi-
cais embalados pela sanfona, 
triângulo  e  zabumba ( instru-
mentos musicais caracterís-
tico da época ), tocam ritmos  
em comemoração aos santos 
padroeiros: Santo Antonio, 
São João e São Pedro. Neste 
clima de festa,  nosso traba-
lho fica mais ritmado e alegre. 
Para adoçar esse clima de ale-
gria,  trazemos  matéria, fru-
to de pesquisas do Núcleo de 
Inovação do  Instituto Federal 
do Sertão (IF Sertão),   mos-
trando uma iguaria caracterís-
tica do município de Afrânio 
no Sertão de São Francisco. 
Lá o  doce de leite é fabricado 
artesanalmente há mais de 70 
anos e mobiliza mais de 500 
produtores. Em Arcoverde, 
com o tema “Samba de Coco: 
história e tradição.... comple-
ta 100 anos na capital do São 
João”, a festa junina deste ano 
vai de 18 a 28 junho.  Uma das 
dificuldades do município de 
Arcoverde para receber turis-
tas durante os  festejos juninos 
era a falta  de recursos hídri-
cos. Este ano essa dificuldade 
foi suplantada com as  chuvas 
caídas no último  mês de maio.   
Nos últimos dias 10 e 11 de ju-
nho o ministro da integração 
nacional, Helder Barbalho es-
teve em visita aos municípios 
de Floresta, Cabrobó e Sal-
gueiro.  Barbalho  vistoriou as 
obras de transposição do rio 
São Francisco. No momento, o  
ministro afirmou que as águas 
que vão abastecer a popula-
ção do semi-árido brasileiro 
já estarão em reservatórios no 
primeiro trimestre de 2017 e  
que o ritmo de trabalho será 
intensificado ainda mais nos 
próximos meses. Em visita 
ao Comando Militar do Nor-
deste, no Recife, o ministro da 
defesa Raul Jugman anunciou 
a construção de 2500 poços 
artesianos e explicou que a 
iniciativa é  reduzir os custos 
do programa de abastecimen-
to de carros-pipa. Entre, você 
é nosso convidado. 
Boa Leitura.

A cidade de Belém do São 
Francisco vai realizar no dia 
2 de julho, o III Concurso de 
Quadrilhas Juninas. As ins-
crições estão abertas e podem 
ser realizadas até o dia 24 de 
junho. As coreografias se-
rão apresentadas a partir das 
18h, na quadra poliesportiva 
da Escola Tia Zita e será per-
mitida a participação de 10 

Estão abertas as inscrições 
para o Programa de Formação 
do Sistema Único de Saúde 
(FormaSUS), para a unidade 
móvel do Senac de Araripina. 
A iniciativa pretende qualificar 
jovens e adultos para a carreira 
na área e também para reforçar 
o SUS. Foram disponibilizadas 
21 bolsas para o curso de Téc-
nico em Enfermagem. Só estão 

Solidariedade, amor fra-
terno e esperança. Esse é 
o mote da campanha ‘Diga 
Sim!’, coordenada pela Le-
gião da Boa Vontade (LBV) 
e que busca mobilizar a so-
ciedade para entregar ali-
mentos a famílias que vi-
vem em extrema pobreza e 
sofrem com a estiagem ou 
enchentes. No Sertão, mais 
de mil famílias que resi-
dem em Arcoverde, Buíque, 

Alunos da Escola de Refe-
rência de Ensino Médio Desem-
bargador Renato Fonseca, loca-
lizada em Olinda, participaram 
da Exposição Latinoamericana 
de Ciência, no México. Os es-
tudantes foram apresentar o 
projeto “O geoprocessamento 
como ferramenta para compre-
ender os alagamentos no bairro 
de Jardim Brasil”, vencedor da 
21ª Edição da Ciência Jovem, 
feira promovida pelo Espa-

equipes. As inscrições devem 
ser realizadas pelo site da pre-
feitura municipal. A taxa de 
inscrição é de R$ 3 por com-
ponente da quadrilha. A pre-
miação será de R$ 4 mil, e R$ 
3 mil para o 1º, 2º e 3º lugar, 
respectivamente. Para mais 
informações do regulamento, 
pelo site www.belemdosao-
francisco.pe.gov.br.

aptos a participar pessoas que 
estudaram em escola pública 
ou que foram bolsistas em colé-
gios privados. Os devem ter có-
pias originais do Registro Geral 
(RG) e do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF). As inscrições são 
gratuitas e devem ser feitas 
pela internet (http://formasus.
saude.pe.gov.br/), até o dia 24 
de junho.

Pedra e Poção serão con-
templadas com cestas de 
alimentos. Ao todo, serão 
beneficiadas mais de dez 
mil famílias que enfrentam 
a estiagem nos estados do 
Ceará, Bahia, Maranhão, 
Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte, 
Acre, Amapá e Rondônia. 
Para fazer doações, aces-
se www.lbv.org/doe, pelo 
08000555099.

ço Ciência, em 2015.O grupo, 
formado por cinco alunos foi 
acompanhado pelos professo-
res de geografia Ruy Parahyba 
e César Romero. O projeto con-
quistou espaço em mais dois 
eventos científicos que serão 
realizados em agosto de 2017 
– o XI Fórum Internacional de 
Ciência e Engenharia, que acon-
tecerá em Santiago, no Chile, e a 
Expo Science Internacional, em 
Fortaleza, no Ceará.

Quadrilhas juninas
Inscrições abertas em Belém do São Francisco

Quadrilhas juninas
Estudantes de Olinda em exposição no México

Campanha
LBV promove entrega de alimentos

FormaSUS
Qualificação de jovens e adultos em Araripina
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Segundo dados do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), o reservatório de Sobra-
dinho, na Bahia, está com 26% 
de sua capacidade total de arma-
zenamento. No mês de maio, o 
nível estava em 32%. Diante da 
redução no volume, a intenção 
da Agência Nacional de Águas 
(ANA) é diminuir, mais uma 
vez, a vazão da barragem. O de-
putado federal Gonzaga Patrio-
ta (PSB), então, passou a alertar 
para o risco da queda da produ-
ção de energia para o Nordeste 
e de ocorrerem problemas am-
bientais no Rio São Francisco.

De acordo com o parlamen-
tar pernambucano, a redução 
da vazão é apenas uma medida 
emergencial, mas que não re-
solve a crise e pode aumentar 
o colapso hídrico do Rio São 
Francisco. “Se diminuir a vazão 
de Sobradinho para 500m³ por 
segundo, a produção de energia 
para o Nordeste cai para 17%”, 

Redução da vazão do lago 
de Sobradinho gera alerta

explica Patriota, frisando que 
a melhor solução seria uma in-
terligação com o Rio Tocantins. 
“Se não houver uma interliga-
ção entre os rios, o São Francis-
co poderá ser prejudicado. Seu 
volume de água, a cada ano que 
se passa, está diminuindo. O 
Velho Chico pode morrer”, ad-
verte. Durante a visita técnica 
ao Sertão, o ministro da Inte-
gração, Helder Barbalho, além 
de reafirmar que as obras físicas 
da Transposição estarão pron-
tas em dezembro deste ano, 
admitiu haver estudos para a 
interligação dos rios visando a 
abastecer os canais do Projeto 
de Integração. 

Vazão 
Conforme o ONS, em Sobra-

dinho, a vazão mínima adequa-
da é de 1.300 m³/s, mas devido 
à estiagem, esta vazão não pode, 
no momento, ultrapassar o pa-
tamar dos 800 m³/s.

Em visita à Transposição, 
ministro garante celeridade
Segundo ele, houve determinação às construtoras para que ampliem a capacidade

Em visita ao sertão per-
nambucano, nos últimos dias 
10 e 11 de junho, o ministro da 
Integração Nacional, Helder 
Barbalho, passou por Cabrobó, 
Salgueiro e Floresta. Na visita 
técnica, Barbalho vistoriou as 
obras de transposição do Rio 
São Francisco. Segundo o mi-
nistro, as águas que vão abas-
tecer a população no semiárido 
brasileiro já estarão nos canais 
no primeiro trimestre de 2017. 
Ele avisou que o ritmo de traba-
lho será intensificado ainda mais 
nos próximos meses. “Determi-
namos às construtoras que am-
pliem ao máximo a capacidade 
das obras”, frisou. A conclusão 
das obras físicas nos dois eixos 
do empreendimento – Norte 
e Leste – está prevista para de-

zembro deste ano. “É uma obra 
estratégica e fundamental para 
que possamos garantir água 
para os brasileiros desta região”, 
afirmou Barbalho. Presente na 
comitiva, o governador de Per-
nambuco, Paulo Câmara (PSB), 
defendeu a celeridade da conclu-
são das adutoras como caminho 
efetivo para que as águas do “Ve-
lho Chico” cheguem até a casa 
dos pernambucanos. “É uma 

obra muito importante para a 
resolução definitiva dos proble-
mas hídricos do nosso Estado”, 
destacou o governador. As obras 
de transposição começaram em 
2008, e estão com 86% conclu-
ídas. Há atraso de seis anos. O 
orçamento inicial, que era de 4,5 
bilhões, pulou para 8 bilhões. 
Até agora, já foram investidos 
pelo Ministério da Integração 
Nacional, R$ 7, 9 bilhões.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

H e l d e r  B a r b a l h o  v i s i t o u  t r e c h o s  e m  C a b r o b ó  e  F l o r e s t a

Divulgação
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Avaliação será 
em agosto

Luciano Torres diz que dará continuidade ao trabalho desenvolvido por José Patriota junto à Con-
federação Nacional dos Municípios, em relação ao pacto federativo e a integração de políticas 

Como primeira missão, 
após a posse, o novo pre-
sidente da Associação Mu-
nicipalista de Pernambuco 
(Amupe), Luciano Torres 
(PSB), definiu que conse-
guiria uma audiência com 
Helder Barbalho, Ministro 
da Integração Nacional, 
para solicitar a liberação 
de recursos dirigidos à 
continuidade das obras da 
Adutora do Agreste e da 
Barragem de Ingazeira. “As 
obras pararam por falta de 
repasses do Governo Fede-
ral”, explica Torres, ressal-
tando que a adutora tem 
70% de suas obras conclu-
ídas. 

Devido ao calendário 
eleitoral, o prefeito de Afo-
gados da Ingazeira, José 

Patriota (PSB), que concor-
re à reeleição, foi afastado 
da presidência da Associa-
ção. Luciano Torres é pre-
feito de Ingazeira e assume 
a Amupe até fevereiro de 
2017. De acordo com ele, é 
necessário dar continuida-
de a missão de integrar as 
políticas entre os municí-
pios de todo o estado.

 “Daremos continuidade 
ao trabalho desenvolvido 
por Patriota, inclusive, na 
luta junto a Confederação 
Nacional dos Municípios 
(CNM), para que haja re-
distribuição de recursos 
com um pacto federativo”, 
afirma Torres, lembran-
do que o Governo Federal 
cria os projetos e passa a 
responsabilidade de paga-

À frente da Amupe, Torres cobra obras da 
adutora do Agreste e Barragem de Ingazeira

Luciano Torres é prefeito de Ingazeira e assume a Amupe até fevereiro de 2017
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Em curso no Senado Federal, 
o processo de impeachment da 
presidente afastada Dilma Roussef 
(PT) recebeu 81 requerimentos que 
foram apreciados pela comissão 
especial. Entre os 20 titulares da Co-
missão, 15 aprovaram o parecer do  
relator, Antonio Anastasia (PSDB-
-MG), favorável ao impeachment, 
em maio. Enquanto 28 dos 37 pe-
didos dos senadores anti-Dilma fo-
ram aprovados, entre os 44 requeri-
mentos apresentados por defenso-
res da petista, 24 foram aceitos e 20 
rejeitados. Na fase atual do proces-
so, a comissão realiza a investigação 
das acusações, são ouvidas teste-
munhas e analisadas provas. Ao fim 
desta etapa, o parecer da comissão, 
previsto para ser avaliado no dia 02 
de agosto, é votado pelo plenário do 
Senado. Se aprovado, será realizada 
a última etapa, que é uma sessão 
presidida pelo STF. É preciso o voto 
de 54 dos 81 parlamentares para 
que Dilma seja condenada, o que 
leva ao seu afastamento definitivo 
do cargo.

mento para os municípios. 
“O aumento do Fundo de 
Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação 
(Fundeb), por exemplo, foi 
de 11,36%, mas a União só 
repassa 8%. É preciso re-
ver”, crava.
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Em PE, municípios terão R$ 161,3 
milhões a mais na cota de FPM
Os recursos estão garantidos pela Emenda Constitucional 84, que criou o 
adicional em duas parcelas, de 0,5% em julho de 2015 e mais 0,5% agora

Forró e arrasta-pé com 
custos reduzidos

Divulgação

Divulgação

Economia

Os 184 municípios de Per-
nambuco vão receber R$ 161,3 
milhões a mais, no próximo mês, 
de recursos do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM), de 
acordo com cálculos da Confe-
deração Nacional de Municípios 
(CNM). O valor é referente ao 
adicional de 1% na arrecadação 
do Imposto de Renda e do Im-
posto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI), que compõem o 
FPM. A Confederação ainda es-
tima em R$ 3,2 bilhões o adicio-
nal a ser repartido entre os mais 
de 5.500 municípios brasileiros.

De acordo com Luciano 
Torres, prefeito de Ingazeira e 
presidente da Associação Muni-
cipalista de Pernambuco (Amu-
pe), os recursos estão garantidos 
pela Emenda Constitucional 
84, de dezembro de 2014, cujo 
relator foi o senador Armando 
Monteiro (PTB). “Temos plena 
convicção de que esse dinheiro 
vai chegar, pois foi uma nego-
ciação feita ano passado com a 
presidente Dilma”, explica Tor-
res, destacando que muitos pre-
feitos utilizarão os recursos para 
quitar dívidas ou pagar folhas de 

pessoal. “Devido à crise, alguns 
gestores pagam os servidores 
e não pagam as contribuições. 
Como é final de mandato, não 
se pode acumular dívida para o 
próximo prefeito. Em outros ca-
sos, os municípios vão antecipar 
salários e o 13º”, frisa.

A Emenda Constitucional 84 
criou o adicional em duas par-
celas, de 0,5% em julho de 2015 
e mais 0,5% agora, perfazendo 
1%, que se repetirá todo mês 
de julho. “Numa conjuntura de 
grave escassez de recursos pú-
blicos, causada em grande parte 
pela queda na arrecadação tri-
butária, devido à desaceleração 
da atividade econômica, este 
adicional atenua a situação de 

fragilidade fiscal dos municí-
pios”, avalia Armando Montei-
ro.

Dados 
De acordo com dados da 

CNM, mesmo com a inclusão do 
repasse extra, a redução nominal 
no primeiro repasse do mês se 
mantém acentuada: 8,14%. “A 
situação de queda nominal dos 
repasses realizados ao Fundo de 
maneira tão expressiva é extre-
mamente preocupante, pois dei-
xa os gestores em uma difícil situ-
ação: menos recurso para custear 
o aumento de obrigações a eles 
impostas somado ao aumento de 
preços consequente da inflação”, 
diz o levantamento.

Vai haver festa, mas com me-
nos gastos. Em tempo de crise 
econômica, pesquisa da Associa-
ção Municipalista de Pernam-
buco (Amupe) fez consulta a 137 
municípios. Do total, 87 vão re-
duzir gastos com o São João, en-
quanto 28 não irão realizar sho-
ws e 22 ainda não definiram. A 
perspectiva é de que as comemo-
rações tenham uma queda média 
de 30% nos investimentos. A des-
peito da redução, o presidente da 
Amupe, Luciano Torres, realça o 
potencial dos festejos juninos na 
geração de renda. “Se olhar por 
outro ângulo, essas festas se tor-
nam uma atividade econômica 
porque movimentam o comér-
cio, os hotéis, os mototaxistas, o 
espetinho, o artesão”, destaca o 
dirigente. E informa que várias 
bandas contratadas “reduziram 
em até 50% o valor que era co-

brado em anos anteriores”. Se-
gundo Luciano, as grades deste 
ano estão enxutas. “Os gestores 
são conscientes e não vão extra-
polar as contas”, adverte. Municí-
pios que estão com grade maior, 
diz ele, conseguiram recursos “de 
Ministério, do Governo do Esta-
do”. E lembra haver recomenda-
ção do Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas para pre-
feitos que “estejam com salários 
atrasados ou que não pagaram 
o 13º”. Reforça que esses órgãos 
“estão fiscalizando”. Dos muni-
cípios do Sertão, consultados na 
pesquisa da Amupe, Arcoverde, 
Petrolina, Afogados da Ingazeira, 
Araripina, Salgueiro, Pesqueira, 
Petrolândia e Afrânio estão en-
tre as que confirmaram festejos. 
Enquanto Bodocó, Triunfo, Ser-
tânia, Orocó, Moreilândia e Santa 
Cruz não irão realizar festas.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Municípios recebem valor referente a 1% na arrecadação do Im-
posto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados

Festejos mantidos, mas com redução de dias e grades de shows
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Chuvas de maio tiram barragem 
do colapso em Arcoverde
O resultado foi a redução do calendário de abastecimento da cidade para cinco 
dias com água e 10 dias sem. Regime era de quatros dias com água e 22 sem

Uma das maiores dificul-
dades para o município de Ar-
coverde era receber os turistas 
durante os festejos juninos e ga-
rantir o abastecimento hídrico. 
Após 25 meses em colapso, as 
chuvas do mês de maio levaram 
a barragem do Riacho do Pau a 
armazenar água e ela, agora, en-
contra-se, hoje, com 5,75% da 
sua capacidade total, que é de 
16,8 milhões de metros cúbicos.

De acordo com a prefeita 
Madalena Brito (PSB), devido 
ao sexto ano de estiagem conse-
cutivo, uma das maiores dificul-
dades do município sempre foi 
o abastecimento de água. “Gra-
ças a Deus, no mês de maio, 
choveu bem e agora podemos 
contar com a barragem do Ria-
cho do Pau, que aumentou a 
quantidade de captação. Esta 
é uma boa notícia, sobretudo 
nesta época de festas juninas 
em que a cidade recebe mui-
tos turistas. Estou muito feliz 

Mais infraestrutura hí-
drica para o Nordeste. Essa 
foi a promessa do ministro 
da Defesa, Raul Jungmann, 
em visita ao Comando Mili-
tar do Nordeste, no Recife. 
Ele anunciou a construção 
de 2.500 poços artesianos 
e explicou que a iniciativa 
tem o objetivo de reduzir os 
custos do programa de abas-
tecimento através de carros-
-pipa. 

Segundo o ministro, a re-
dução dos carros-pipa ajuda-
rá a acabar com a indústria 
da seca e trará mais benefí-
cios à população. “Essa ini-
ciativa possibilita o controle 
e corta pela raiz a política 

mesmo por isso”, comemora. 
Segundo a Compesa, as preci-
pitações acumuladas, de 184 
mm, e, consequentemente, a 
recuperação do manancial per-
mitiram, à Companhia, retomar 
o funcionamento da Estação 
de Tratamento de Água-ETA 
Arcoverde imediatamente. A 
iniciativa permitiu a redução do 
calendário de abastecimento da 
cidade neste mês de junho, para 

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

A Declaração do Imposto 
sobre a Propriedade Territo-
rial Rural (DITR), referente 
ao exercício de 2016, deve ser 
apresentada no período de 22 
de agosto a 30 de setembro de 
2016. Os dados serão recebidos 
pela internet, após o preenchi-
mento do programa gerador, 
que será disponibilizado no site 
da Receita na internet. A ins-
trução normativa foi publica-
da no último dia 13, no Diário 

Declaração de Imposto sobre Propriedade 
Rural deve ser apresentada até 30 de setembro

Jungmann anuncia 
construção de 2.500 poços

Oficial da União. Entre os que 
estão obrigados a declarar estão 
as pessoas físicas ou jurídicas, 
exceto a imune ou isenta, pro-
prietárias, titular do domínio 
útil ou possuidora de qualquer 
título, inclusive a usufrutuária.

De acordo com a Instrução 
Normativa, a comprovação da 
apresentação da DITR é fei-
ta por meio de recibo gravado 
após sua transmissão em disco 
rígido de computador ou em 

mídia removível que contenha 
a declaração transmitida, cuja 
impressão deve ser realizada 
pelo contribuinte pelo progra-
ma ITR2016. Caso o contri-
buinte apresente a DITR fora 
do prazo, ele fica sujeito à apli-
cação de multa de 1% ao mês-
-calendário ou fração de atra-
so, calculada sobre o total do 
imposto devido, não podendo 
seu valor ser inferior a R$ 50. 
(Agência Brasil)

SEmiárido

feita com os pipas”, expli-
cou. Por meio de nota, a as-
sessoria do Comando Militar 
do Nordeste afirmou que se-
rão construídos 44 poços ar-
tesianos nesta primeira fase 
do projeto, em Pernambuco. 
A meta é construir 315 até 
2018.

Operação Pipa 
 O Nordeste conta com 

6840 pipeiros que abaste-
cem 79 mil cisternas. Ao 
todo, quase 3,7 milhões de 
pessoas são beneficiadas 
pelo programa. Em Pernam-
buco, são 1.140 pipeiros e 
mais de 662 mil pessoas 
atendidas.

cinco dias com água e 10 dias 
sem. Com a falta de chuvas na 
região, o município estava sen-
do atendido apenas   pela bate-
ria de poços do Frutuoso, locali-
zada no município de Ibimirim, 
com uma vazão de 100 litros de 
água por segundo, passando Ar-
coverde a enfrentar um rigoroso 
racionamento, com um regime 
de distribuição de quatros dias 
com água contra 22 dias sem.

COMUNICADO
  
Comunicamos a quem interessar possa que a empresa ACFARMA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ – n°,07.085.840/0002-24, situada na Rua 
Coronel Cornélio Soares n° 822, - Centro Serra Talhada – PE , está cadastrada 
nesta vigilância sanitária , estando apta após publicação  deste comunicado 
em Diário Oficial  ou em Jornal local, a comercializar os medicamentos a base 
de ISOTRETINOÍNA. Conforme disposto na portaria 06/99 SVS/MS.

Após 25 meses em colapso, Barragem de Riacho do Pau armazena mais 
de 5% de sua capacidade e reduz o racionamento de água para Arcoverde

Ministro da Defesa quer reduzir dependência de carros - pipa

Período de declaração será entre 22 de agosto e 30 de setembro

Divulgação

Divulgação

Divulgação



Jornal do Sertão 10 anos integrando a região - 16 a 30 de Junho de 2016 / Edição 138  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 7

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

Advogados do Interior e jovens 
advogados têm estrutura completa de 

escritório por R$ 15,00 a hora
Escritório completo, incluindo salas climatizadas e mo-

biliadas, internet, café, água, serviço de copeira e recepção 
dos clientes, está à disposição da advocacia pernambucana, 
com preço diferenciado. Advogados com até cinco anos de 
OAB-PE e do Interior, têm acesso à estrutura por apenas 
R$ 15,00 a hora. Já os advogados com mais de cinco anos 
de OAB-PE pagam R$ 30,00 a hora.

O escritório disponibiliza, ainda, um número exclusivo de tele-
fone, com atendimento personalizado de uma secretária bilíngue. E 
mais: além de enviar notificações por e-mail, as chamadas podem 
ser transferidas para outro número da escolha do cliente, celular ou 
para um correio de voz. Resultado da parceria da Renor Office com 
a OAB-PE, ainda na gestão passada e mantida na atual gestão, a 
estrutura é objeto dos programas “Meu Primeiro Escritório” e “Meu 
Escritório no Recife”.

“A proposta é contribuir, de forma efetiva, no processo de ma-
turação e desenvolvimento das promissoras carreiras dos jovens 
advogados e dos advogados do Interior que vêm ao Recife a traba-
lho”, enfatiza o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados 
de Pernambuco (CAAPE), Bruno Baptista, que, à época, na condi-
ção de coordenador Estadual do Plano de Valorização do Jovem 
Advogado e diretor financeiro da OAB-PE, foi um dos responsá-
veis pela implantação dos programas.

Hoje, estes benefícios, voltados exclusivamente para o advogado 
em início de carreira e o advogado do Interior, são coordenados pelo 
secretário geral da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins.

Localizado no 28º andar do Empresarial Rio Mar Trade Cen-
ter III, na Avenida República do Líbano, 251, no bairro do Pina, 
no Recife, o escritório é uma opção para garantir a economia nos 
gastos com aluguel e manutenção de uma sala comercial, salários, 
encargos trabalhistas e serviços administrativos. Para fazer uso 
das salas, basta agendar diretamente com a Renor Office, pelos 
telefones de número (81) 3128.5454 e 99192.1922.

Renor Office: endereço comercial e fiscal da advocacia no Recife

BraSil

Em um jogo pela paz, re-
alizado no último dia 9 de 
junho, em Paris, Pelé e Mara-
dona se abraçaram e prome-
teram acabar com as brigas 
e a intensa rivalidade de dé-
cadas entre ambos. "Gostaria 
de agradecer ao Pelé por estar 
aqui conosco. Gostamos mui-

Seleção Brasileira de Futebol tem 
Tite confirmado como novo técnico

Com abraço, Pelé e Maradona selam a paz

to dele e sabemos quem foi e 
quem sempre ele será. Pelé 
é bem-vindo à nossa família. 
Sem mais brigas, te prometo", 
disse o argentino durante o 
evento. 

O "Rei do Futebol" afirmou 
que o mais importante desse 
momento é "a mensagem de 

O novo técnico da seleção 
brasileira de futebol é Tite, 
ex-treinador do Corinthians.  
A informação foi confirma-
da no final da tarde do últi-
mo dia 15 pelo presidente do 
clube, Roberto Andrade, em 
coletiva de imprensa no cen-
tro de treinamento Joaquim 
Grava. Tite entra no lugar 
de Dunga, no dia 14, após a 
eliminação da Copa América 
pelo Peru, nos Estados Uni-
dos, quando os brasileiros fo-
ram derrotados por 1 a 0. 

Na seleção, a primeira 
missão do novo treinador 
será classificar o Brasil para 
a Copa do Mundo da Rússia, 
garantindo a vaga nas elimina-
tórias sul-americanas, em que 
o Brasil é o 6º colocado atual-
mente. A CBF informou que o 
técnico da seleção brasileira 
na Olimpíada do Rio de Janei-
ro, em agosto deste ano, será 
Rogério Micale, que dirige a 
seleção sub-20. A lista com os 
35 jogadores e 12 membros da 
comissão técnica será enviada 
hoje à Fifa. A divulgação da 

lista final acontecerá no dia 
29 de junho. A preparação da 
seleção olímpica será feita na 
Granja Comary, a partir de 
18 de julho. Dia 30 de julho o 
Brasil joga amistoso contra o 
Japão no Estádio Serra Dou-
rada, em Goiânia.

Dunga 
Treinou a seleção brasilei-

ra de 2006 a 2010 e de 2014 a 
2016 e a seleção olímpica em 
2008. Abaixo nota oficial da 
CBF: “A Confederação Brasi-
leira de Futebol comunica que 

decidiu, nesta terça-feira, dis-
solver a comissão técnica da 
seleção brasileira. Deixam os 
cargos o coordenador de Sele-
ções, Gilmar Rinaldi, o técnico 
Dunga e toda a sua equipe. 
A decisão foi tomada em co-
mum acordo durante reunião 
nesta tarde e, a partir de ago-
ra, a CBF inicia o processo 
de escolha da nova comissão 
técnica da Seleção Brasileira. 
A CBF agradece a dedicação, 
a seriedade e o empenho da 
equipe durante a realização 
do trabalho."

paz". "Obrigado ao meu ami-
go Maradona por essa opor-
tunidade. Peço um grande 
aplauso para ele", disse Pelé 
aos presentes. Sob aplausos, 
os dois caminharam pelo cam-
po de mãos dadas e pararam 
para diversas fotos em frente 
a um painel do organizador da 
partida. Desde que Maradona 
surgiu para o futebol mundial, 
argentinos e brasileiros diver-
gem sobre quem foi o melhor 
da história. Para esquentar 
ainda mais a rivalidade, diver-
sos rankings especializados no 
esporte divergem sobre quem 
foi o mais completo. Até mes-
mo o papa Francisco é conhe-
cido por pedir a seus convi-
dados brasileiros para definir 
'quem é melhor: Maradona 
ou Pelé?' O evento faz parte 
da série de atrativos antes 
do início da Eurocopa, que 
segue até o dia 10 de julho. 
(Agência Brasil)

Classif icação abaixo do esperado nas el iminatórias da 
Copa 2018,  causa demissão de Dunga da Seleção Brasileira

Pelé e Maradona buscam propagar a paz e demonstram carinho 
e respeito mútuo durante solenidade que antecede a Eurocopa

Divulgação

Divulgação
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Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

Os encantos dos festejos juninos

Chegou o mês do ano que, particularmente, tem uma das 
melhores festividades existentes no país, o São João. Conside-
rada uma das mais ricas, belas e animadas festas inseridas e 
adaptadas na cultura brasileira, que apesar de ser comemorada 
nos quatro cantos do Brasil, tem maior expressão no Nordeste. 

De acordo com historiadores, esta festividade foi trazida 
para o Brasil pelos portugueses, ainda durante o período colo-
nial. A origem do nome tem duas explicações: a primeira surgiu 
em função das festividades religiosas que ocorriam durante o 
mês de junho. Festas onde são homenageados os três santos 
católicos: São João, São Pedro e Santo Antônio. A segunda, 
que surgiu de rituais dos antigos povos germânicos e romanos, 
onde eram prestadas homenagens a diversos deuses para ga-
rantir boas plantações, colheitas e fertilidade. Os festejos eram 
executados durante a passagem do inverno para o verão, que, 
no centro-sul da Europa, acontece no mês de junho.

No Nordeste, os maiores centros juninos estão na Cidade 
de Caruaru (PE) e Campina Grande (PB). As duas cidades dis-
putam o título de ”maior São João” do Mundo e garante anu-
almente ao público uma grandiosa festa que dura o mês de ju-
nho, contando com diversas atrações musicais, culturais e uma 
riquíssima culinária. As comemorações, nesse ano, em cada 
cidade, acontecem nas respectivas datas - de 04 de junho a dia 
29 de junho em Caruaru e 03 de junho a 03 de julho em Campi-
na Grande. Caruaru ainda conta com uma das mais inusitadas 
comemorações nesse período, a festa das Comidas Gigantes, 
que nesse ano conta com 13 eventos marcados para ocorrer dia 
28 de maio até 29 de junho. A programação é gratuita, distri-
buída em diversos pontos da cidade, sendo organizados pela 
Associação dos Idealizadores das Comidas Gigantes de Caru-
aru. Dentre as comidas temos: canjica, cuscuz, pé de moleque, 
quentão, arroz doce, bolo de milho, tapioca e tantas outras em 
tamanhos inimagináveis. Não deixe de reservar na sua agenda 
um tempinho para conferir, de pertinho, um bom forrozinho, 
uma boa comida típica e toda a programação, que só o São João 
pode oferecer. Aproveite com a família e amigos esse clima das 
festividades juninas. 

mundo

A Avenida Paulista, em 
São Paulo, foi palco de uma 
homenagem às vítimas de um 
atirador que matou 50 pesso-
as e feriu 53 na boate Pulse, 
voltada para o público LGBT 
em Orlando, estado da Fló-
rida, nos Estados Unidos. Os 
números foram confirmados 
pela polícia local e o atirador, 

Obama critica proposta de banir 
entrada de muçulmanos nos EUA

Em São Paulo, vítimas do ataque à boate 
Pulse, da Flórida, recebem homenagem

que também morreu, foi iden-
tificado como Omar Mateen, 
29 anos, norte-americano de 
origem muçulmana. Com ve-
las e faixas, diversas pessoas 
fizeram uma vigília pelos mor-
tos do massacre e lembraram 
também todas as vítimas de 
homofobia pelo mundo. O ato, 
chamado de Vigília pelas Víti-

O presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, criti-
cou, no último dia 14 de junho, 
a proposta do pré-candidato 
do Partido Republicano, Do-
nald Trump, de banir a entra-
da, em território norte-ame-
ricano, de imigrantes vindos 
de países muçulmanos. Oba-
ma disse que a proposta de 
Trump, se concretizada, faria 
dos Estados Unidos um País 
menos seguro. “Onde isso vai 
parar?”, criticou.

A proposta de Trump foi 
feita, no último dia 13 deju-
nho, em discurso no estado 
de New Hampshire, quando 
o candidato se referia ao mas-
sacre em um clube noturno de 
Orlando, na Flórida, no últi-
mo domingo (12).

Na madrugada de domin-
go, o norte-americano e filho 
de afegãos Omar Mateen en-
trou na boate Pulse e abriu 
fogo contra frequentadores 
do local, voltado para o públi-
co LGBT, deixando 49 mortos 
e 53 feridos. Momentos antes 
do massacre, Omar ligou para 

a polícia e declarou fidelidade 
ao Estado Islâmico. O atira-
dor foi morto por policiais.

Armas de fogo
O massacre mudou o tom 

da campanha presidencial 
dos Estados Unidos e trouxe 
temas como o acesso a armas 
e políticas de imigração para 
o centro dos debates entre 
os candidatos que disputam 
uma vaga dentro de seus 
partidos para concorrerem 
às eleições presidenciais.

Em solenidade no De-
partamento do Tesouro dos 
Estados Unidos, em Wa-

shington, Obama aproveitou 
para responder às críticas de 
Trump de que não tem sido 
duro o bastante para acabar 
com o terrorismo. “Chega de 
falar sobre (a necessidade 
de) ser duro com o terroris-
mo”, disse Obama. Segundo 
ele, ser duro com o terroris-
mo é fazer todo o possível 
para dificultar o acesso de 
criminosos às armas. O pre-
sidente defendeu ainda que 
sejam estabelecidas leis para 
impedir que criminosos pos-
sam comprar armamentos. 
(Agência Brasil)

mas de LGBTfobia, foi convo-
cado pelas redes sociais, do úl-
timo dia 12. Os manifestantes 
carregaram as velas e faixas 
para o vão livre do Museu de 
Arte de São Paulo (Masp). O 
estudante de psicologia Bru-
no Zaidan, 22 anos, militante 
do movimento Juntos LGBT, 
disse que o massacre em Or-
lando foi “claramente um ato 
LGBTfóbico. Ainda estão 
vendo a ligação com o Estado 
Islâmico, mas é um ato LGB-
Tfóbico, como vemos acon-
tecer diariamente no Brasil, 
onde temos milhares de pes-
soas assassinadas por serem 
LGBT”. Maju Giorgi, 50 anos, 
do movimento Mães pela Di-
versidade, diz que outras 
mães estão presentes. “Es-
tamos consternadas porque 
poderia ser um de nossos fi-
lhos”, disse ela à reportagem. 
(Agência Brasil)

Em resposta a Trump, Barack Obama diz que para barrar o ter-
rorismo deve-se dificultar o acesso de criminosos às armas

As vítimas da LGBTfobia são homenageadas na Avenida Paulista, em São Paulo
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GaStronomia

Novos Sabores

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

Em Afrânio, o doce de leite não 
sai de moda e é branco
Mais de 500 produtores locais fabricam, diariamente, 22 mil litros de leite. Desses, 3.500 são 
empreendidos para produção do doce. O branco em barra é considerado o “carro chefe”

Em Afrânio, município lo-
calizado no Sertão do São Fran-
cisco pernambucano, amantes 
do doce de leite vão encontrar a 
iguaria na cor branca. Mas o que 
o produto tem de diferente de 
todos os outros? Para começar, 
sua cor foge do amarelo carame-
lizado. Já é tradição a produção 
do quitute na cor branca. E, de 
acordo com Maria Lira, pesqui-
sadora do Núcleo de Inovação 
Tecnológica do Instituto Federal 
do Sertão (IF-Sertão), a produ-
ção é feita, artesanalmente, há 
mais de 70 anos.

Pouco se sabe do início dessa 
história, mas, a partir de regis-
tros, pesquisadores do IF-Sertão 
puderam comprovar que foi no 
povoado de Caboclo, localizado 
a 10 quilômetros de Afrânio, que 
foram identificadas as primeiras 
mulheres responsáveis pela pro-
dução do doce de leite branco e 
pela disseminação do seu con-
sumo e comercialização: Maria 
Raimunda Cavalcanti, conheci-
da como “Dona Cota”, Moça e 

Josefa. Conta-se que Dona Cota 
ensinou a arte a algumas moças 
do povoado e, assim, a tradição 
na produção de doce foi se ex-
pandido.

Atualmente, de acordo com 
a Cooperativa de Produção 
Agropecuária de Afrânio (Cooa-
fra), mais de 500 produtores lo-
cais fabricam, diariamente, 22 
mil litros de leite. Desses 3.500 
são empreendidos para produ-
ção do doce. Cerca de 30 pe-
quenas fábricas são instaladas 
em prédios próprios, nos quais 
a atividade de beneficiamento 

ocorre simultaneamente com as 
atividades domésticas. Segundo 
Maria Lira, o doce branco em 
barra é considerado o “carro 
chefe” de todas as empresas. O 
volume de produção deste doce 
varia entre 500 a 2000 kg/mês 
e, nas menores propriedades, 
até 500 kg/mês. Quanto ao 
doce cremoso, o resultado pes-
quisa, realizada pelo IF-Sertão, 
revela que 72% das indústrias 
de doce estão produzindo esse 
tipo de produto, com volume 
mensal de produção entre 500 e 
2000 kg/mês.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Base
300 grama(s) de biscoitos do tipo maisena ou negresco
1/2 xícara(s) de chá de manteiga

Massa
2 xícara(s) de chá de cream cheese
1 xícara(s) de chá de açúcar
1 colher(es) de chá de baunilha
2 ovos
1 colher(es) de sopa de suco de limão
200 grama(s) de doce de leite

Modo de preparo
Base
Triture os biscoitos e, em uma tigela, misture-os com a manteiga. 
Espalhe em uma forma de fundo falso e asse por cinco minutos 
em forno preaquecido a 150°C. Reserve.
Massa
Em uma tigela, misture o cream cheese, o açúcar, a baunilha, os 
ovos e o suco de limão até formar uma massa homogênea.
Despeje a massa sobre a base de biscoitos já assada e fria. Leve ao 
forno preaquecido a 120°C por vinte minutos.
Depois de assado, espalhe o doce de leite por cima do cheesecake.

Ingredientes

A grande festa do milho

Pensar nessa época de São João é lembrar de comida, mui-
ta comida! Essa tradicional festa do Brasil, principalmente no 
Nordeste, tem uma gastronomia muito peculiar e muito sabo-
rosa. 

O mais popular nessa festa gastronômica é o milho, devido 
ao período de sua colheita que acontece justamente no mês de 
junho, trazendo fartura para a festa de São João. Suas comidas 
são bem diversificadas: canjica, pamonha, mungunzá, cuscuz, 
bolo de milho. Uma curiosidade que descobri há pouco tempo 
é a diferença entre os nomes que existe no próprio Brasil em 
relação ao nome delas. No sudeste, a nossa canjica se chama se 
chama curau e o nosso mungunzá é o que se chama de canjica. 
Já o cuscuz do sudeste é um doce parecido com um bolo de 
tapioca servido com leite condensado e não o nosso tradicional 
amarelinho feito de milho e servido com carne guisada, man-
teiga ou leite. 

Essa curiosidade se estende a outras comidas típicas que 
não de milho, como por exemplo, o pé de moleque, nosso de-
licioso bolo feito com uma massa a base de mandioca, açúcar 
mascavo, leite de coco, cravo, erva-doce e castanha de caju, e 
no restante do país é um doce feito com amendoim e calda de 
açúcar. A tapioca, cocada, biju, arroz doce, maçã do amor, bolo 
de fubá, quindim e pipoca também fazem parte desta festança!

O milho tem ganhado cada vez mais espaço em pratos di-
versos, doces e salgados, e também em bebidas. Hoje em dia 
podemos encontrar cupcakes, brigadeiros, sorvetes, nhoque, 
macarrão, pastéis e mais uma variedade de outras opções.  O 
suco de milho também tem sido uma opção diferente para esta 
época. O suco com leite condensado fica delicioso e é muito 
simples de fazer, basta bater o milho cozido em água com leite 
condensado e bastante gelo. Nessa época é aproveitar a colheita 
do milho e se deliciar com estas opções, só cuidado com as ca-
lorias extra, visto que estes pratos são muito calóricos e podem 
influenciar no colesterol e taxa de glicose!

Espero que tenham gostado e até a próxima!

Doce de Leite de Afrânio é quitute tradicional e conhecido pela cor esbranquiçada

Divulgação
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Em Arcoverde, os 
festejos duram 10 dias

Tempo de forró no polo gesseiro

Embalado pelo tema ‘Samba de Coco: história e tradição... 
Completa 100 anos na Capital do São João’, a festa junina de 
Arcoverde, em 2016, vai de 18 a 28 junho.

A cidade, conhecida como porta de entrada para o Ser-
tão de Pernambuco, localizada a 257 quilômetros do Recife, 
marcará os festejos com tradições e ritmos típicos. Serão home-
nageadas as personalidades locais: Assis Calixto, Cícero Gomes 
e Severina Lopes. A expectativa é de que a Capital do São João 
receba, aproximadamente, 70 mil pessoas em cada dia de even-
to. Na programação, está a VI Caminhada do Forró, movimento 
tradicional que reúne vários forrozeiros e muito arrasta-pé pelas 
ruas e avenidas de Arcoverde, com saída do Bar Madeira de Lei. 
O evento traz ainda uma programação com shows, barracas de 
comidas típicas, bandas de forró pé de serra, bingo e brincadeiras 
variadas – “pescaria”, “prisão”, “correio do amor”, entre outras.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

São João 2016

Data
22/06 – 4ª-feira

Atração Sugerida
20h -Valdinho Paes

22h - Petrúcio Amorim

00h -   Musa

23/06 – 5ª-feira
Noite de São João

21h - Quadrilha Junina Portal do 
Sertão

22h - Lira

00h - Alceu Valença

02h - Santa Dose

24/06 – 6ª-feira
22h - George Silva & Os Pariceiros

00h - Zeze Di Camargo & Luciano

25/06 – Sábado
   

21h - Quadrilha Junina Rainha 
Sertaneja

22h - Paulinho Leite – Part. Coco 
Trupé de Arcoverde

00h - Geraldinho Lins

02h -  harry estigado

26/06 –Domingo

20h - Carlos & Fábio

22h - Wagner Carvalho – Part. Coco 
Irmãs Lopes

00h - magníficos

27/06 – 2ª feira

21h - Os Nonatos

23h - Noda De Cajú

22h - Ycaro & Vitório

00h - Aviões Do Forró

10

Conhecido por integrar o maior polo produtor de gesso do país, o município de Araripina, a 
683 quilômetros da capital pernambucana, promete um animado São João. A festa traz como 
tema “Ei Minino, Vamo Forrozar em Araripina” e toda a programação, realizada entre os dias 
08 e 28 de junho, será gratuita e com atrações variadas.

O São João dos Bairros marcou o início das comemorações, entre os dias 08 e 16. Em segui-
da, o Festival de Quadrilhas Juninas será realizado na Quadra da Aeda, no centro da cidade, de 
17 a 19 de junho. Além disso, a festa oficial está marcada para os dias 25, 26, 27 e 28 de junho 
com shows diversos e barracas de comidas típicas.

Dia 25/06
Pedrinho Pegação
John Geração
Zé Estrela
Henrique Matos

Dia 26/06
Jonas Esticado
Iohannes 
Forró Pegado
Pegada Federal

Dia 27/06
Aviões do Forró
Luan Estilizado
Flávio Leandro
Jobson Pontes

Dia 28/06
Gabriel Diniz
Ramon Schnayder
Helton Lima
Lance Love

João Tavares

João Tavares
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Cinco tendências para ficar de olho!!!

   O mundo da moda é muito rico em informações e hora 
ou outra alguns elementos de estilo acabam se destacando 
mais do que outros. Vamos falar de cinco tendências que 
têm sido muito encontradas nas lojas e que podem comple-
mentar seu look de São João. A primeira delas é a bandana, 
que surgiram primeiramente no oeste do Estados Unidos e 
eram usadas nos pescoços pelos homens para secar o suor e 
proteger da poeira, por isto em todo e bom filme de faroes-
te tem um cowboy com uma bandana amarrada no pescoço. 
Na década de 70 os famosos lenços começaram a aparecer 
no estilo hippie, e logo depois com a popularização do item 
que começaram a fazer parte dos looks dos astros de rock, 
a bandana se consolidou no mundo fashion! Atualmente 
elas voltaram a aparecer com tudo em festivais de música e 
caíram novamente no gosto popular! O legal é que existem 
várias maneiras de usa-lás! Pode ser: enrolada no pescoço, 
no braço, no cabelo até pendurada na bolsa fica um charme!

Tênis tratorado: O salto tratorado é aquele desnivelados 
de borracha, possuem esse nome pois lembram o pneu de 
um trator. Surgiram em 2011, primeiramente em sandálias 
e logo depois surgiu o tênis com salto tratorado! Eles foram 
os queridinhos nas últimas semanas de moda e caíram no 
gosto das fashionistas, se tornando um must have da esta-
ção. Trazem uma pegada mais boywish  (tendência que trás 
elementos masculinos para o armário feminino) e moderna 
para o look. A consolidação desse tênis no cenário da moda 
é tão grande que você pode encontra-los em qualquer loja de 
departamento.

Gola rolê: A blusa de gola rolê surgiu na década de 60, 
apareciam nos uniformes dos jogadores de pólo britânico. 
Logo a modelagem se popularizou, e se tornou item indis-
pensável no figurino dos Beatles, Elvis presley, e dos can-
tores da jovem guarda. É um modelagem unissex que tran-
sita bem tanto em blusas masculinas como femininas. No 
inverno a gola rolê sempre volta a aparecer e desta vez estão 
com tudo no cenário comercial, para onde olhamos podemos 
encontrar tops croppeds, vestidinhos e camisas masculinas 
com gola rolê.

Patches: Os patches surgiram há muito tempo, na década 
de 30, para ser mais exata! Serviam (e ainda servem) para 
identificar as patentes do exército. Os patches são tecidos 
em forma de desenhos dos mais variados possíveis (escudos, 
números, emotions) e podem se aplicados  em roupas e nos 
acessórios! Tornaram-se uma verdadeira febre nesta estação 
e de fato tornam qualquer look mais cool e divertido! O legal 
é que você pode aplica-los tanto em blusinhas, vestidinhos 
quanto no jeans! Solta a criatividade!

Metalizado: O brilho, a exuberância e a liberdade que 
marcou os anos 90 estão de volta e sendo representado pe-
los tecidos, acessórios e até maquiagens metálicas. O meta-
lizado foi visto em muitas coleções nas últimas semanas de 
moda e trazem glamour e usadia ao look. Se você curte, vai 
com tudo nas peças de paetê, lurex. Já você que é mais con-
tida, mas gosta de usar alguma informação de moda, investe 
em uma bolsa ou sapato metalizado, que tal? 

Karla Santos
Designer de Moda
Blog : www.cabinechic.com

São João 2016

Programação para todos os gostos
Nem só de shows com nomes de peso da música nacional é feito o São João do Vale, em 

Petrolina. De acordo com a prefeitura municipal, uma diversificada agenda de atrações para os 
amantes dos festejos está sendo realizada durante todo o mês de junho. Festival de quadrilhas 
juninas, festival de sanfoneiros, concursos de violeiros e sanfoneiros, além das apresentações 
no pátio de eventos Ana das Carrancas estarão ocorrendo. O encerramento se dá com a Missa 
do Vaqueiro, no próximo dia 26. 

O São João do Vale já é tradição na cidade. A programação teve início com a realização da 
Vaquejada e da Jecana, além da festa de Santo Antônio na Ilha do Massangano. As festas che-
gam ao fim na tradicional Missa do Vaqueiro, quando os sertanejos, montados em seus cavalos, 
fazem suas orações pedindo proteção e agradecendo às graças alcançadas durante todo o ano.

Sexta – 17/06/2016
As Coleguinhas
Bell Marques
Amado Batista
Adelmário Coelho
Forró Pega Leve

Sábado – 18/06/2016
Dorgival Dantas
Tayrone
Márcia Felipe
Targino Gondim
Jonas Esticado

Domingo – 19/06/2016
Aviões do Forró
Gusttavo Lima
Lenno
Jorge de Altinho

Segunda – 20/06/2016
Wesley Safadão
Luan Estilizado
Desejo de Menina
Brucelose

Terça – 21/06/2016
Fernando e Sorocaba
Solteirões do Forró
Seu Maxixe
Chambinho do Arcodeon
Gabriel Diniz
Joelma

Quarta- 22/06/2016
Bruno e Marrone
Leo Magalhães
Toca do Vale
Chamego Safado
Brega  e vinho

Quinta – 23/06/2016
Projeto Cabaré (Leonardo / 
Eduardo Costa)
César Menotti & Fabiano
Alysson
Irah Caldeira

Sexta – 24/06/2016
Henrique e Juliano
Marília Mendonça
Mano Walter
Flávio Leandro

Sábado – 25/06/2016
Raimundinho do Arcodeon
Sérgio do Forró
Zezinho da Ema
Alcimar Monteiro

11

Pátio de Evento Ana das Carrancas
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A empresária Katherine Barros acompanhada das amigas Anamaria Coelho Araújo e de D. Ana Maria 
Coelho, filha e esposa do falecido deputado federal Osvaldo Cooelho na inauguração da Tropikalia 
Paisagismo em Petrolina/PE

Modelo e embaixadora do Instituto Avon, Luiza Brunet e diretor-
executivo do Instituto, Lírio Cipriani na inauguração da ampliação 
da Unidade de Detecção Precoce do Instituto de Prevenção de Câncer 
Ivete Sangalo em Juazeiro/BA

O diretor técnico Ricardo Henriques, diretor da Global Wines Victor Castanheira, professor da 
Universidade de Lisboa Rogério Duarte, diretor presidente André Arruda, enóloga e gerente de 
qualidade Tânia Fazendeiro, diretor executivo da Ser Digital Rafael Lira e diretor comercial João 
Santos no lançamento da linha de vinhos portugueses da Rio Sol em Petrolina/PE

Os radialistas Kaleb Alencar e Edenevaldo Alves, poeta/cantador 
Flávio Leandro, maçom Pedro Neto e a samaritana Suellen 
Albuquerque no 31º  'Forró do Bode' em Petrolina/PE

O Festival da Sanfona 2016, levando o melhor da sanfona do 
Brasil e do Mundo, será no período de 13 a 16 de julho, com vários 
eventos nas cidades de Petrolina/PE e Juazeiro/BA.

4ª edição

Concurso de Quadrilhas

Bode elétrico Borboletas no vale do Catimbau

Reconhecimento 

A tradicional 'Festa de São Pedro de Pilar' no município de 
Jaguarari/BA acontecerá no próximo dia 09 de julho, com a banda 
Limão com Mel, Tinho do Acordeon e o cantor Lenno.

O lançamento do livro escrito 
pelo biólogo Carlos Eduardo Nobre 
e o professor e pesquisador da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais, 
Clemens Schlindwein será dia 1º de 
julho, no Museu de Fauna da Caa-
tinga no campus da Univasf, zona 
rural de Petrolina/PE.

O Tenente Coronel da PMBA, Anselmo Bispo, recebe uma merecida 
condecoração, é a Medalha 2 de Julho, no próximo dia 20 de junho, no 
Plenário da Assembléia Legislativa da Bahia em Salvador/BA.

O Festival de Quadrilhas da TV Grande Rio em parceria com Sesc 
Petrolina acontecerá dia 29 de junho, na quadra da instituição comercial na 
região central de Petrolina/PE. Entrada gratuita!

A 3ª edição na cidade de Belém do São Francisco/PE, será no dia 2 de 
julho, na quadra poliesportiva da Escola Tia Zita. As inscrições estão abertas 
para todo Pernambuco e podem ser realizadas até o dia 24 de junho. 

***

***

***

***
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O Rio São Francisco em 30 fotografias

No mês marcado pela 
data nacional em defesa 
pelo Rio São Francisco, o rol 
da Universidade do Vale do 
São Francisco (Univasf) ga-
nhou um colorido diferente, 
através da exposição foto-
gráfica “Vale Ouro”.  Com 
trinta fotografias coloridas 
que retratam paisagens das 
cidades ribeirinhas de Petro-
lina (PE) e Juazeiro (BA), a 
mostra, de autoria do foto-
jornalista Gabriel Fagundes, 
ficará exposta até o próximo 
dia 24 de junho. 

De acordo com Fagun-
des, a proposta do trabalho é 
sensibilizar as pessoas para 
a questão da preservação 
do Rio São Francisco. “Uma 
vez mostrando de forma po-
ética a beleza do nosso rio, 
talvez as pessoas entendam 
que não podemos de manei-
ra alguma perder essa pre-
ciosidade natural. Acredito 
que através da linguagem 
poética da fotografia, a pre-
servação pode se tornar algo 
primordial na vida dos ribei-
rinhos”, enfatiza o fotógra-
fo. O material foi produzido 
entre os meses de novembro 
e dezembro de 2015, duran-
te um passeio com amigos 

pelo Vale do São Francisco. 
O pôr do sol, o rio São Fran-
cisco, a Ilha do Fogo, a ponte 
Presidente Dutra, momentos 
de brincadeiras, de lazer e 
até pesca são retratados nas 
imagens. “Busquei eternizar 
momentos únicos nesse Vale 
encantado”, revela Fagun-
des afirmando que, apesar 
do olhar crítico, as fotos não 
têm caráter denunciante.

Defesa do Velho Chico 
A data 03 de junho é mar-

cada pelo Dia Nacional em 

Defesa do Rio São Francis-
co. E, para celebrar o mo-
mento, o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio São 
Francisco realizou campa-
nha para alertar a socie-
dade sobre os problemas 
enfrentados. Dez barcas le-
varam ativistas, pescadores 
e educadores da região em 
um passeio fluvial. Ao lon-
go do percurso, os ativistas 
soltaram alevinos de várias 
espécies para aumentar a 
quantidade de peixes na 
bacia. 

Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende

Pernambuco 
Esportes

Cem anos de Copa América, Eurocopa
 & pernambucanos no Brasileirão

A Copa América Centenário começou no dia 3 de junho e ago-
ra, dia 14, já conhecemos quase todas as seleções classificadas para 
a próxima fase. No grupo A foram classificadas as seleções dos Es-
tados Unidos, país sede, e Colômbia, cada um com seis pontos. No 
grupo B, o Brasil deu vexame mais uma vez e foi eliminado. O jogo 
contra o Peru, do qual saiu derrotado (1x0), mostrou como seleção 
canarinho está enfrentando inúmeros problemas, dentro e fora de 
campo. Os classificados do grupo B foram Peru (7 pontos) e Equa-
dor (5 pontos).  No grupo C, mais um gigante passou vergonha, o 
Uruguai, eliminado precocemente. Desse grupo, passaram de fase 
o México e Venezuela, sete pontos pra cada. E no último grupo, 
a Argentina, até então com 100% de aproveitamento e classifica-
da, enfrenta a Bolívia, já eliminada. O Chile, que possui 3 pontos, 
enfrentará o Panamá que também tem 3 pontos. Os confrontos 
da próxima fase estão assim: Estados Unidos x Equador, Peru x 
Colômbia, Venezuela x primeiro colocado do grupo D, provavel-
mente a Argentina, e México contra o segundo colocado do grupo 
D, vaga esta que será disputada entre Chile e Panamá. A Eurocopa 
também começou dia 10 e grandes jogos já foram transmitidos. As 
grandes seleções mais cotadas já estrearam. No grupo A, a França, 
país sede, ganhou o jogo de abertura frente à Romênia (2x1) e a 
Suíça bateu a Albânia por 1x0. No grupo B, o País de Gales, do 
craque Bale, venceu a Eslováquia por 2x1 e a Inglaterra não saiu 
do 1x1 com a Rússia. No grupo C, a Polônia ganhou da Irlanda do 
Norte por 1x0 e a Alemanha, grande favorita, derrotou a Ucrânia 
por 2x0. No grupo D, a Croácia, jogando bem, ganhou da Turquia 
por 1x0. A favorita Espanha, num jogo morno, conseguiu vencer, 
no fim, a República Tcheca. No grupo E, considerado o grupo da 
morte, a Itália, conhecida como Squadra Azzurra, era considera-
da por muitos como carta fora do baralho, apesar do peso da ca-
misa. Indo contra as expectativas, ganhou da incrível sensação, a 
Bélgica, por 2x0. No mesmo grupo, Suécia e República da Irlanda 
não saíram do 1x1. Na última chave, o grupo F, a Hungria bateu 
a Áustria por 2x0. Portugal e Islândia empataram 1x1 e Cristiano 
Ronaldo, o CR7, teve uma atuação apagada.

No Campeonato Brasileiro da série A, os times de Pernambuco 
não vivem um bom momento. O Santa Cruz, que passou algumas 
rodadas na liderança, só faz cair mais e mais e, atualmente, en-
contra-se na 14º posição, com 8 pontos. No último jogo contra 
o Santos, no Arruda, os meninos da Vila marcaram dois gols, 
estabelecendo o placar final de 2x0. No próximo jogo pega o Fi-
gueirense, novamente no Arruda. Já o Sport vive um momento 
ainda pior, perdendo para o Coxa por 3x2 fora de casa, estag-
nado na zona de rebaixamento em 18º na tabela, com 5 pontos. 
O próximo jogo será contra o Santos na Vila Belmiro. Na série 
B, o Náutico, com 16 pontos, encontra-se na 4º posição do cam-
peonato. É o único time pernambucano que está, de fato, mos-
trando um bom futebol. Na rodada anterior ganhou do Paraná, 
na Arena, por 5x1 e no próximo jogo irá enfrentar o Vasco, líder 
do campeonato, em São Januário. E na série C, o Carcará, Sal-
gueiro, time do interior de Pernambuco, está na 3ª posição na 
tabela, com 7 pontos. Na rodada anterior, ganhou em casa do 
América de Natal por 2x0 e na próxima irá enfrentar o Cuiabá, 
na Arena Pantanal. 

Paisagens de Petrolina e Juazeiro são retratadas em exposição no rol da Univasf

 Imagens expostas na Univasf mostram paisagens das cidades ribeirinhas

Divulgação
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Sete representantes do Sertão 
estarão na passarela do Miss PE
O concurso será no dia 21 de julho. Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Ibimi-
rim, Petrolina, Serra Talhada, Floresta e Custódia estarão representadas

A 61º edição do Miss Per-
nambuco tem sua final mar-
cada para o dia 21 de julho. 
Das 30 jovens que partici-
parão da competição, sete 
são sertanejas: Rosana Ve-
ras (Afogados da Ingazeira), 
Wellya Patrícia (Arcoverde), 
Poliana Alencar (Ibimirim), 
Sullydaienne Albuquerque 
(Petrolina), Tallita Lima 
(Serra Talhada), Natália 
Martins (Floresta), além da 
representante de Custódia 
que ainda não foi escolhida.

De acordo com os orga-
nizadores do concurso, nos 
últimos dez anos, é visível 
a mudança no físico, nos 
cabelos e nas roupas utili-
zadas pelas candidatas do 
maior certame de beleza do 
Estado: o Miss Pernambuco. 
Essas mudanças vão desde 
as medidas exigidas para 
as candidatas até a roupa 
usada nos desfiles. “As mis-
ses atuais, na maioria das 
vezes são contratadas para 
trabalharem com o univer-
so da moda, antes ocupa-
das só pelas modelos. Isso 

exige um perfil de mercado, 
mulheres mais magras, es-
guias, com formas menos 
sinuosas, diferentemen-
te dos padrões antigos dos 
concursos de beleza”, obser-
va Marcos Salles, coordena-
dor da competição. A Miss 
Petrolina, Sullydaianne de 
Albuquerque, 25 anos, pre-
tende ‘quebrar’ esse padrão 
tradicional. Ela tem 1,78 cm 
de altura e 70 quilos. Enge-

nheira por profissão e modelo 
por paixão, ela adora animais 
e vê nas crianças a esperança 
de um mundo melhor. Para 
Sullydaianne, levar o nome da 
cidade que a acolheu é uma 
questão de honra. “Tenho 
muito orgulho de representar 
Petrolina no Miss Pernam-
buco 2016 e me esforçarei 
ao máximo para representar 
nosso Estado no Miss Brasil”, 
releva. 

cultura

Poliana Alencar  
Ibimirim

Rosana 
Afogados da Ingazeira

Tallita Lima
Serra Talhada

Nathália Martins
Floresta

Sullydaianne de Albuquerque
Petrolina

Wellya Patrícia
Arcoverde

Concurso do Miss Pernambuco 2016 terá participação de sertane-
jas, apenas a representante de Custódia ainda não foi escolhida
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Sertão Esportivo

Alberto Ursulino
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SaúdE

A escassez de doadores de 
sangue é uma dura realidade 
que o banco da Fundação de 
Hematologia e Hemoterapia 
de Pernambuco (Hemope), 
de Salgueiro, no Sertão de 
Pernambuco, está enfrentan-
do. Com o estoque abaixo do 
recomendado, os responsá-
veis pela unidade estão con-
vocando a população para 
doações.

Crianças indígenas vão passar por 
triagem e tratamento oftalmológico

Hemope precisa de doadores de sangue

Profissionais vão receber capacitação para realizar triagem de acuidade 
visual em 52 escolas indígenas de seis municípios do Sertão do Moxotó

De acordo com Karina 
Eugênio, coordenadora do 
Hemope, as bolsas estão 
praticamente zeradas e o he-
mocentro está atuando com 
10% do estoque, quando o 
recomendado é atuar com 
50%. “Em casos de acidentes, 
os tipos mais utilizados são 
O negativo, B positivo e AB, 
mas nosso estoque está mui-
to baixo. Estamos no limite”, 

O Programa Boa Visão ini-
ciou, no último dia 13, a capa-
citação de triadores indígenas 
de seis municípios do Sertão 
do Moxotó. Os profissionais 
serão responsáveis por reali-
zar a triagem de acuidade vi-
sual em 52 escolas estaduais 
indígenas. O programa lança-
do em 2012 já realizou mais 
de 78,9 mil consultas voltadas 
para beneficiar estudantes e 
profissionais de escolas públi-
cas estaduais. Após a triagem, 
os alunos diagnosticados com 
problemas de visão são enca-
minhados para consultas com 
especialistas, realizadas na 
Unidade Pernambucana de 
Atenção Especializada (UPAE) 
de Arcoverde. “É importante 
lembrar que, caso os médicos 
avaliem que há a necessidade 
do uso dos óculos, os estu-
dantes fazem a solicitação no 
mesmo dia da consulta e re-
cebe em um prazo de 60 dias. 

Todos são feitos pelo Lafepe”, 
explica a coordenadora do 
Programa Boa Visão, Mayra 
Ramos. Além da UPAE de Ar-
coverde, as unidades de Afo-
gados da Ingazeira, Limoeiro, 
Belo Jardim e Serra Talhada, 
no Sertão do Estado, também 
já realizam as consultas do 
Projeto Boa Visão. 

Boa Visão 
É um Programa do Gover-

no de Pernambuco que busca 

melhorar o desempenho e de-
senvolvimento das crianças e 
jovens em idade escolar e dos 
profissionais da educação, 
contribuindo para aumen-
tar o rendimento em sala 
de aula, evitando a evasão 
escolar. Desde o início do 
Projeto, já foram realizadas 
78.962 consultas oftalmo-
lógicas. Foram entregues 
44.888 óculos corretivos e 
962 escolas estaduais foram 
beneficiadas.

frisa Karina. O doador - Deve 
pesar o mínimo de 50Kg, ter 
entre 16 e 69 anos. Para do-
adores menores de 18 anos, 
é necessário a presença dos 
pais ou responsável legal. 
É necessário que a pessoa 
esteja alimentada, não é re-
comendado que esteja em 
jejum ou que faça a doação 
de sangue após ingerir uma 
alimentação gordurosa. Em 
todos os casos deve ser apre-
sentado um documento ofi-
cial, com foto.

As doações podem ser fei-
tas de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 11h30, no Hemope, 
localizado na Rua Pacífico da 
Luz, no Centro de Petrolina.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Divulgação

Serviço
Hemope de Salgueiro
Endereço: Rua Joaquim Gondim 
– Nº 65 – Bairro Santo Antônio
Horário: 8h às 12h30
Contato: (87) 3871.8569

Sua empresa está presente 
nas redes sociais?

É bem provável que você já tenha uma conta pessoal 
em alguma rede social como Facebook ou Instagram, mas 
já pensou na possibilidade de ter sua empresa também?

Se ainda não pensou no assunto, é bom avaliar essa 
possibilidade, pois o benefício de promover seu negó-
cio pelas redes sociais pode alavancar e muito o fluxo de 
clientes.

Mas, para isso, você precisa ter alguns cuidados na 
hora de divulgar seus produtos ou serviços. Conheça os 
cinco erros mais comuns que podem acabar com a imagem 
da sua empresa nas redes sociais:

Em primeiro lugar e muito frequente, é o uso de perfil 
pessoal postando como se fosse um negócio, e pior, um 
negócio postando fotos, vídeos e depoimentos de cunho 
pessoal. Isso demonstra amadorismo e não é nada bom.

Segundo, mas não menos importante, é a criação de 
um perfil pessoal para uso empresarial, ou seja, como se 
fosse uma pessoa física. O ideal é que se crie uma Fã Page 
(função do Facebook para criar perfil de negócios). Esse 
tipo de página libera inúmeras funções que não existem 
no perfil comum, além de não ter limite de seguidores.Em 
terceiro lugar, o que mais prejudica sua imagem nas redes 
sociais são os erros ortográficos. Isso deve ser evitado ao 
máximo, pois demonstra amadorismo e falta de cuidado. 
Em quarto lugar, é o uso de fotos amadoras e de baixa 
qualidade que podem deixar sua empresa com a imagem 
ruim perante seus seguidores, pois isso mostra falta de 
profissionalismo. A quinta e última dica é: se você quer 
que sua empresa se destaque nas redes sociais, contrate 
um profissional ou uma agência. Você vai se surpreender 
com o resultado final.

Alunos de escolas indígenas terão oportunidade de tratamento oftalmológico

Baixo estoque leva hemocentro a convocar a população para doações

Divulgação - Sespe




