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Entre 20 e 22 de julho, a feira,
em Caruaru, foca no público 
varejista e deve receber 12 mil 
visitantes nos três dias.

Uso de cascas e sementes de uva para
suplementar alimentação de ovinos é 
recomendação de pesquisa da 
Universidade  Federal de Pelotas

Sete cidades do Sertão 
selecionadas no Programa 
Educação Integrada.
Meta é elevar índices

A 17ª edição de Exposerra deve movimentar, 
segundo a organização, algo em torno de  R$ 20 
milhões. Feira reúne cerca de 80 expositores, em 
Serra Talhada, entre 14 e 16 de julho.

Abram alas
para a
tradição dos
brinquedos
e das 
brincadeiras 
populares
A 17ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fe-
nearte), maior evento do segmento da América Latina, vai de 
7 a 17 de julho, no Centro de Convenções em Olinda. O tema 
deste ano é “O Artesanato, a Arte Brincante”. Mais de cinco mil 
expositores se dividem em cerca de 800 espaços, numa área 
de 30 mil m². Cultura> Págs.  10 e 11
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Acompanhando a ve-
locidade imparcial do 

tempo  que flui quase  
imperceptivelmente, iniciamos 
o mês de julho. Mês  respon-
sável  cronologicamente pelo 
inicio do segundo semestre do 
ano. O ano vai sendo definido 
por  fatos e comemorações que 
ditam o calendário.  O primei-
ro semestre,  marcado tradicio-
nalmente por comemorações  
festivas,   de gêneros diferen-
tes, caracterizam  a época. São 
elas:  carnaval,  semana santa 
e  as festividades juninas. Ago-
ra, iniciamos o primeiro mês 
do segundo semestre do ano. 
Nele, evidenciamos os even-
tos característicos da época. 
Julho começa com um repre-
sentativo calendário de feiras 
e eventos que faz parte do ca-
lendário  empresarial. Entre os 
dias 07 e 17 deste mês estará 
sendo realizada no Centro de 
Convenções em Olinda (PE), 
a XVII edição da (Fenearte)  
Feira Nacional de Negócios do 
Artesanato,  com o tema “Arte-
sanato Arte Brincante”. Consi-
derado o maior o maior evento 
do segmento da América Lati-
na, pela dimensão gigantesca  
e seu  potencial de geração de 
negócios, a feira promete ser 
um sucesso.  Com o objetivo de 
desenvolver o turismo de lazer 
e negócios em Serra Talhada 
(PE) e Sertão do Pajeú a (CDL) 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Serra Talhada em parceria 
com o  SEBRAE, realiza en-
tre os dias 14 e 16 deste mês a 
XVII Exposerra – Feira da In-
dústria, Comércio e Serviços de 
Serra Talhada. A expectativa é 
que a feira movimente mais de 
20 milhões em negócios. Com 
o tema: Aproximando Empre-
sas, Gerando Oportunidades, a 
(ASPA) - Associação Pernam-
bucana de Atacadistas e Dis-
tribuidores estarão realizando 
entre os dias 20 e 22 deste mês 
mais uma edição da Feira (SU-
PERMIX). O evento será reali-
zado no Polo de Caruaru (PE) e 
promete atrair o público vare-
jista, especialmente empresá-
rios e profissionais do pequeno 
e médio varejo mercantil. Você 
é nosso convidado, entre!
Boa Leitura!

Fique por Dentro

Wilton Viana Jr.
www.cabecadevendedor.com.br 
Facebook: www.facebook.com/
cabecadevendedor

Observatório JS CABEÇA DE VENDEDOR 

Praticar a ne-
gociação é como 

construir uma ponte 
entre seres humanos 

que tem que ser bem edificada, 
ter uma base estrutural forte para 
que não desmorone. Ao longo de 
quase 30 anos trabalhando com 
vendas, tenho observado que 
uma das maiores dificuldades 
do Vendedor é o momento cru-
cial da Negociação. Apesar de 
todos nós iniciarmos a negociar 
desde cedo, ainda no âmago da 
família – por exemplo, quando 
definimos quem vai realizar os 
afazeres domésticos, entre ou-
tros, e o processo continuar por 

toda a nossa vida, principalmen-
te, é claro, com os colegas, che-
fes, clientes etc., – mesmo assim, 
como profissional de vendas, não 
aprendemos a utilizar bem as 
nossas habilidades e os nossos 
conhecimentos de negociação. 
De modo paradoxal, um dos pro-
fissionais que mais deveria estar 
preparado para negociar, que é 
uma parte integrante do processo 
da venda, tem dificuldade nesse 
momento. A resposta pode estar 
em que o advento da negociação 
implica em conflito que provoca 
mudança. Pode estar aí o “X” da 
questão - entrar em “conflito” 
com o cliente faz muito vendedor 

tremer na base. O grande desafio 
não é eliminar o conflito, mas sim 
minimizá-lo, pois sendo o cliente 
o nosso grande parceiro comer-
cial, motivo da nossa existência 
profissional, acredito que devería-
mos gastar todo o nosso talento e 
habilidade negocial em concentrar 
nossa atenção ao processo de ne-
gociação, sermos mais reflexivos, 
em vez de focar apenas no resulta-
do monetário. A abordagem mo-
derna exige métodos cooperativos 
de negociação onde ambos saem 
ganhando, e mesmo que essa si-
tuação não possa ser encontrada, 
ainda assim pode-se encontrar 
um acordo sábio e melhor para 

ambas as partes, onde cada 
um possa se beneficiar muito 
mais do que se beneficiariam 
de outra forma. Agindo assim, 
estamos pensando em nós e no 
cliente, sendo empático, para 
que o resultado seja bom para 
ambos. Estamos mudando o 
foco de “confronto” para “solu-
ção cooperativa”. A ação que, 
sem dúvida, nos diferenciará 
da concorrência. E sem dúvi-
das, constituirá a Cabeça do 
Vendedor.
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O campus Serra Talhada do 
Instituto Federal do Sertão Per-
nambucano (IF Sertão-PE) vai 
realizar processo seletivo para os 
cursos subsequentes em Logísti-
ca (18 vagas para o período ves-
pertino) e Refrigeração e Clima-
tização (35 vagas para o período 
noturno). A seleção destina-se ao 
preenchimento de vagas no se-
gundo semestre do ano.

As inscrições podem ser fei-

Uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA Dia Dr. José 
Cavalcanti Alves) foi inaugurada, 
no último dia 30, no município 
de Arcoverde. O equipamento 
vai funcionar com recursos mu-
nicipais, das 7 às 19h, com aten-
dimentos médico, de enferma-
gem e ambulatório de pediatria. 
No entanto, a prefeitura ressalta 
que não há internamento, apenas 
observação clínica. Essa é a pri-

As pessoas que perderam do-
cumentos no São João do Vale, em 
Petrolina, no Sertão de Pernambu-
co, podem reaver os pertences até 
o dia 9 de julho. Os documentos 
estão disponíveis na sede da Guar-
da Municipal, de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h. Após o prazo, 
o material será encaminhado para 
a Delegacia Seccional de Petrolina. 
Quem não puder comparecer ao 
local, pode enviar uma outra pes-

A Secretaria Estadual de Saú-
de (SES) vai realizar seleção sim-
plificada para contratação tem-
porária de 58 médicos. As inscri-
ções podem ser feitas até 08 de 
julho. O processo busca 7 cirur-
giões geral, 5 cirurgiões vascular, 
4 clínicos geral, 5 intensivistas de 
adulto, 9  pediatras e 28 tocogine-
cologistas. Os profissionais serão 
lotados em hospitais localizados 
no Recife, Limoeiro, Caruaru, 

IF Sertão -PE
Cursos de Logística, Refrigeração e Climatização

UPA
Unidade é  inaugurada em Arcoverde

Achados e Perdidos
Documentos podem ser recuperados em Petrolina

tas até 7 de julho, das 8h às 17h, 
com a comissão responsável pela 
seleção, na sede administrativa 
do campus, localizada na Rua 
Irineu Alves Magalhães, 985, 
bairro AABB ou na Autarquia 
Educacional de Serra Talhada, na 
Avenida Afonso Magalhães, S/N 
– N Srª da Conceição. Para mais 
informações, acessar o edital nº 
05/2016 no endereço www.ifser-
tao-pe.edu.br

meira etapa da unidade, que terá 
médico, enfermeiro e técnicos de 
enfermagem. “Mais importante 
que a obra é o atendimento que 
a UPA Dia vai oferecer a popula-
ção”, enfatizou a prefeita Mada-
lena Brito. A Prefeitura de Arco-
verde está entrando com o aporte 
inicial e, posteriormente, com 
apoio do Ministério da Saúde vai 
ampliar os serviços e transformar 
a UPA em 24h.

soa, com uma procuração assina-
da, que não precisa ser autenticada 
em cartório. Mais de 150 docu-
mentos, entre carteiras de identi-
dade, de habilitação, reservistas, 
cartões de crédito e diversos outros 
tipos de documentos estão com a 
Guarda Municipal.Serviço
Endereço: Avenida Darci Ribeiro / 
Nº 700 – Bairro: Maria Auxiliado-
ra Contato: (87) 3862.9164 / (87) 
3862.9213

Garanhuns e Afogados da Inga-
zeira. A seleção será realizada em 
uma única etapa, por meio de 
uma avaliação curricular.  A jor-
nada de trabalho será em regime 
de plantão, a remuneração é de 
R$ 7.514,74, já inclusa a gratifi-
cação de plantão. A seleção terá 
a duração de dois anos, poden-
do ser prorrogada por mais dois. 
Para maiores informações, aces-
sar www.portal.saude.pe.gov.br/
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Política

Valor médio do benefício pago às 
famílias passa de R$ 162 para R$ 182
O governo interino estuda proposta de "inclusão produtiva" dos beneficiários

Um reajuste maior que o 
que foi prometido por Dilma 
Rousseff. Esse foi o anúncio que 
o governo do presidente interi-
no, Michel Temer (PMDB), fez 
no último dia 29. O aumento 
médio de 12,5% para os benefí-
cios do programa Bolsa Família 
começa a ser pago no próximo 
dia 18 (Dilma tinha prometido 
um ajuste de 9%).

De acordo com Osmar Ter-
ra, ministro do Desenvolvi-
mento Social e Agrário, o rea-
juste é acima da inflação, mas 
é possível dentro da estrutura 
existente. "Muito se diz que o 
governo Temer vai fazer cortes 
na área social. A área social já 
está cortada por causa da cri-
se econômica. Vamos tentar 
recuperar esses cortes", afir-

mou Terra, destacando que o 
Bolsa Família tem de ser um 
programa de emancipação. De 
acordo com ele, o governo in-
terino estuda duas propostas 
complementares ao Bolsa Fa-
mília, uma de "inclusão produ-
tiva" dos beneficiados e outra 
de apoio à "primeira infância". 
Em coletiva, Temer lembrou 
que o benefício estava sem rea-
juste há dois anos. "Alardeava-
-se que nós iríamos prejudicar 
os direitos sociais. E veio, aqui, 
o Osmar Terra anunciar o au-
mento no Bolsa Família", fri-
sou. De acordo com o governo, 
o valor médio pago às famílias 
subirá de R$ 162 para R$ 182.  
Segundo o ministro Terra, o 
valor total repassado pelo go-
verno às famílias crescerá em 
R$ 200 milhões por mês.

O aumento é possível por-
que o governo Temer conse-

guiu aprovar no Congresso a 
revisão da meta fiscal, que pre-
vê um déficit de até R$ 170,5 
bilhões nas contas públicas 
em 2016. A meta anterior, es-
tipulada pelo governo Dilma, 
determinava que o governo fe-
charia o ano com um superavit 
de R$ 24 bilhões. 

No Nordeste, 44% da popu-
lação avaliou o governo interino 
de Michel Temer como ruim ou 
péssimo. Segundo pesquisa do 
Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística - Ibope, di-
vulgada no último dia primeiro, 
a desaprovação é a maior do país 
(quando Dilma Rousseff estava 
na presidência, o Instituto apon-
tou que 69% dos brasileiros re-
provavam o governo da petista, 
enquanto 10% o aprovavam). 
No Norte/Centro-Oeste a desa-
provação para o governo Temer 
foi de 35%; no Sudeste, 35%; 
e no Sul, 39%. Já a aprovação 
varia em patamares próximos 
entre as regiões: Nordeste (11%), 
Norte/Centro-Oeste (16%), Su-
deste (13%) e Sul (12%). Esta 
foi a primeira pesquisa reali-
zada pelo Ibope, desde o afas-
tamento da presidente Dilma 
Rousseff. Em todo o Brasil, o 
levantamento apontou que 13% 
dos entrevistados avaliam o go-

verno como ótimo ou bom, 39% 
avaliam como ruim ou péssimo 
e 36% acham que ele é regular. 
Entre os ouvidos, 13% não soube 
ou não quis responder. Foram 
ouvidas 2.002 pessoas em 141 
municípios. O estudo foi realiza-
do entre os dias 24 e 27 de junho 
e possui grau de confiança de 
95%. A margem de erro é de dois 
pontos percentuais, para mais 
ou para menos. Considerando as 
respostas em todo o país, o go-
verno Temer apresentou maior 
aprovação entre os mais ricos 
e maior rejeição entre os mais 
pobres. No recorte da pesquisa 
por renda, a aprovação tem seu 
maior índice entre as pessoas 
que ganham mais que cinco sa-
lários mínimos: 18% avaliaram 
a gestão interina como ótima ou 
boa. O maior índice de desapro-
vação está entre os que recebem 
até um salário mínimo: 42% 
avaliaram o governo como ruim 
ou péssimo.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Temer garante que enquanto houver 
gente na extrema pobreza, programas 
sociais serão necessários

É no Nordeste onde Temer 
tem a pior avaliação
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Política

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

No ordenamento jurídico brasileiro, são os bens das empre-
sas que respondem pelas dívidas por elas contraídas, que po-
dem vendidos pela Justiça para satisfação do crédito existente.

Na “blindagem patrimonial”, os maus empresários, por 
meio da utilização de laranjas e empresas de fachadas, execu-
tam manobras fraudulentas de esvaziamento fictício de seu pa-
trimônio, par que a Justiça não consiga alcançá-los, evitando 
que arquem com os débitos, principalmente tributos, proce-
dimento este que está normalmente aliado a diversos crimes, 
como lavagem de dinheiro, evasão de dividas, formação de 
quadrilha, et cetera.

Em sentido contrário, a estruturação societária se apresen-
ta como um  modelo corporativo legítimo e lícito, por meio de 
planejamento societário, patrimonial e fiscal, trazendo bene-
fícios diretos aos empresários em três aspectos: proteção do 
patrimônio pessoal do empresário; economia financeira nos 
custos tributários; e realização da sucessão empresarial às ge-
rações futuras. Apesar do patrimônio pessoal do empresário 
não se confundir com os bens da empresa, mas não raramente 
o Poder Judiciário tem se utilizado do instituto da desconsi-
deração da personalidade jurídica para que alcançar os bens 
pessoais do sócio, sobretudo nos âmbitos trabalhista, tributário 
e consumerista, fazendo com que respondam pelas dívidas da 
empresa, muitas vezes excedendo os limites previstos em lei, 
situação esta que é trabalhada na estruturação societária e pa-
trimonial, trazendo maior segurança jurídica empresário.

Essas providências jurídicas resultam também em econo-
mia financeira, já que o empresário passa a se utilizar de bene-
fícios tributários existentes e por isso começa a arcar com o mí-
nimo de suas obrigações e isso sem se distanciar um milímetro 
sequer  da legalidade.

 É justo que as empresas paguem apenas com o que seja 
justo, expurgando os indesejados excessos, muito comuns nos 
dias de hoje.  O planejamento sucessório evita que as empre-
sas se diluam no passar das gerações por conta dos conflitos 
familiares ou em decorrência de naufrágios sentimentais. Há 
a proteção da empresa contra a interferência de terceiros na 
sociedade e a facilitação da gestão empresarial.

  Neste estudo há a aplicação de diversos institutos de di-
reito societário, tribuário e civil, abarcando todos os benefícios 
possíveis em lei, de forma limpa, honesta, e transparente, que 
em nada tem a ver ou se correlaciona com os mirabolantes pla-
nos criminosos da blindagem patrimonial, que tem por objeti-
vo prejudicar credores, incluindo o fisco. Todo este arcabouço 
jurídico da proteção patrimonial e planejamento empresarial 
tem de ser construído respeitando a realidade e individualida-
de de cada empresa, por meio de um aprofundado estudo das 
suas peculiaridades, com a participação ativa do empresário, 
devendo estes ficarem atentos a estas questões na manutenção 
do perene crescimento empresarial.

A necessidade da estruturação 
societária, do planejamento fiscal e da 
proteção patrimonial como ferramenta 

de crescimento empresarial

R$ 161,3 milhões a mais no FPM
comemorados nos municípios 

Petrolina dá adeus e homenageia Isabel Cristina

Segundo Madalena Brito, a conquista desse acréscimo é de todos os mu-
nicípios brasileiros. Ela realça a luta da CNM para conquistar o aumento

O acréscimo de 1% no Fundo 
de Participação dos Municípios 
(FPM), referente à arrecadação do 
Imposto de Renda e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados 
(IPI), foi comemorado pelos 
prefeitos de Pernambuco. Os 184 
municípios receberão R$ 161,3 
milhões a mais neste mês de 
julho. 

Segundo Madalena Brito 
(PSB), prefeita de Arcoverde, 
a conquista desse acréscimo 
é de todos os municípios 
brasileiros. “Foi uma grande luta 
da Confederação Nacional dos 
Municípios (CMN), da Associação 
Municipalista de Pernambuco 
(Amupe) e de todos nós”, lembra 
destacando que o ex-presidente 
da Amupe, José Patriota, foi um 
grande parceiro dos prefeitos.

Para a prefeita, esse valor é 
de grande importância para o 
município. “A crise econômica 
está abalando todo o país, com 
Arcoverde não é diferente. Esse 
recurso vem em boa hora para 
honrarmos os compromissos da 

gestão”, ressalta a gestora e diz 
que vai utilizar o recurso para 
investir mais na educação, saúde 
e infraestrutura. “Tudo que vier 
para melhorar a vida das pessoas 
é bem-vindo”, crava.

Fundo 
O Fundo de Participação dos 

Municípios funciona desde 1967 
e sofreu várias mudanças ao 

longo das décadas. Atualmente, 
o FPM é composto por 23,5% 
da arrecadação dos Impostos 
de Renda (IR) e sobre Produtos 
Industrializados (IPI). Houve um 
acréscimo de 1% que será pago 
neste mês de julho. Esse aumento 
foi instituído por meio da Emenda 
Constitucional 84/2014, após 
reivindicação da Marcha dos 
Prefeitos a Brasília.

Madalena Brito vai utilizar recurso para investir em educação, saúde e infraestrutura

Divulgação

“Uma mulher guerreira e 
que deixou um grande legado”. 
Essa foi uma das definições 
mais repetidas pelos políticos, 
pelas entidades e pela popu-
lação petrolinense, no último 
dia 22, em função da morte da 
ex-deputada estadual Isabel 
Cristina. Um dos primeiros a 
manifestar tristeza pela perda 

foi o deputado estadual Odacy 
Amorim (PT), que destacou 
a luta “da eterna Professora 
Isabel Cristina”. A ex-depu-
tada faleceu, aos 62 anos, em 
decorrência de duas paradas 
cardíacas. De acordo com o 
médico neurologista, José 
Carlos Moura, a paciente deu 
entrada, no hospital, no dia 
10 de junho, com fortes dores 
de cabeça. Ao realizar o trata-
mento clínico, foi verificado 
que Isabel estava com hiper-
tensão intercraniana. Porém, 
a luta pela vida havia sido 
iniciada, há oito anos, quan-
do Isabel Cristina descobriu 
o câncer de mama.Em nota, 
o governador Paulo Câmara 
fez demonstrou o reconheci-
mento pela trajetória pública 
da petista. “Um exemplo de 
mulher dedicada e determi-
nada a defender aquilo que 
acreditava”, frisou.

Trajetória 
Natural de Araçatuba-SP, 

ela faria aniversário no últi-
mo dia 29 de junho e era pro-
fessora de Física, aposentada 
pela Secretaria de Educação 
do Estado de Pernambuco. 
Foi vereadora de Petrolina 
por dois mandatos, de 1993 a 
1996 e de 1997 a 2000, além 
de vice-prefeita, entre 2001 
e 2003. Passou pela supe-
rintendência regional da Co-
devasf, de 2003 a 2006. Em 
2011, exerceu o cargo de de-
putada estadual. Na última 
eleição, em 2014, Isabel Cris-
tina foi candidata a suplen-
te de senadora pelo Partido 
dos Trabalhadores (PT). Em 
2015, voltou a assumir o car-
go de deputada, mediante a 
licença de Sebastião Oliveira, 
do PR, que foi chamado para 
ser Secretário de Transportes 
de Paulo Câmara.

Isabel Cristina lutava contra o 
câncer de mama há mais de oito anos
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Economia

Expectativa da Exposerra é de 
movimentar cerca de R$ 20 milhões 

Feira é vitrine para o Grupo 
Maratá e para Dimare 

Com o objetivo de desen-
volver o turismo comercial e de 
lazer em Serra Talhada, maior 
cidade do Vale do Pajeú, a 17ª 
edição da Feira de Negócios 
de Serra Talhada - Exposerra 
2016, promovida pela Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Serra 
Talhada (CDL), em parceria com 
o Sebrae-PE, vai reunir cerca de 
80 expositores das mais diver-
sas áreas, distribuídos em 250 
estandes entre os dias 14 e 16 de 
julho. De acordo com Reginaldo 
Souza, presidente da CDL Serra 
Talhada, a crise econômica não 
reduziu o tamanho da Exposer-
ra. “Temos menos recurso para 
trabalhar, mas estamos realizan-
do um evento com as mesmas 
proporções da edição anterior. 
Vamos fazer mais com menos”, 
destaca Souza, frisando que a 
expectativa é movimentar R$ 20 
milhões em negócios. A Expo-
serra 2016 traz novidades para o 
público. Empresas do estado de 
Alagoas, a exemplo dos Grupos 
Coringa e Maratá já são confir-
mados na Feira. A cooperativa de 
crédito Sicoob e a Tupan, espe-

cializada em material de constru-
ção, estarão presentes. Além dis-
so, estandes nos seguimentos de 
vestuário, calçados, automóveis, 
corretoras de seguro e alimen-
tação também estão entre os ex-
positores. Se a movimentação de 
negócios é grande, a parte cultu-
ral do evento não fica atrás. Uma 
programação de shows inclui 
bandas como a Toca do Vale, 
passando por nomes como o 
do cantor de arrocha, Pablo. Os 
ingressos variam de R$ 15 e 
R$ 25 para a pista e de R$ 25 
até R$ 50 para área vip.

Atuando, há mais de 50 anos, 
no mercado, o grupo sergipano 
Maratá é formado por um con-
junto de empresas que atuam 
em áreas diversas, indo da ali-
mentação à construção civil. Na 
Exposerra, o estande da Maratá 
vai realçar o trabalho no ramo 
alimentício e de produtos des-
cartáveis. “Além de promover 
um encontro com nossos clien-
tes, essa feira é uma vitrine para 
nós. Pois é o momento de expor 
nossos produtos e também de 
apresentar degustações ao con-
sumidor final”, explica Murilo 
Oliveira, coordenador de vendas 
no Estado. O visitante da exposi-
ção vai ter oportunidade de de-
gustar produtos como macarrão 
instantâneo e flocão de milho da 
Maratá. De acordo com Marcos 
Rogério, supervisor de vendas, 
vários outros produtos estarão 
expostos. “Esse é o primeiro ano 

Em Serra Talhada, a 17ª edição do evento vai reunir cerca de 80 expo-
sitores, distribuídos em 250 estandes, entre os dias 14 e 16 de julho
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Programação:

Quinta (14)
Fábio Diniz
Forrózão das Antigas
Brasas do Forró

Sexta (15)
Ítala & Brenda
Toca do Vale
Forró Pegado

Sábado (16)
Gleydson e Henricky
Jonas Esticado
Pablo

Rua Deputado Argemiro Pereira de Menezes -  1791, Qudra k - lote 14-15- 16 
Lot. Poço da Cruz - Cachoeira, Serra Talhada.

que a empresa terá o próprio es-
tande. Antes, a gente vinha expor 
em parceria com outros empre-
sários. Agora, o público poderá 
ver nosso café, suco integral, 
suco em pó, entre outros”, des-
tacou Rogério, lembrando que o 
Café Maratá se mantém entre os 
cinco melhores do ranking na-
cional das “100 maiores Indús-
trias de Café associados à ABIC,” 
sendo também detentor do Selo 
de Pureza da ABIC (Associação 
Brasileira da Indústria de Café).

Já para Simplício José, pro-
prietário da Dimare (franquia de 
móveis planejados) e diretor fi-
nanceiro da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas – CDL, a Exposerra 
é momento de aumentar o lucro 
da empresa. “Se a gente não ex-
põe, o público não conhece o 
produto”, frisa, ressaltando que 
tem a expectativa de um acrésci-
mo de 20% nas vendas.

Hélida Enes

A exposição é organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Serra Talhada

Exposerra é considerada vitrine para divulgação e aumento de vendas
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Economia

Super Mix 2016 reúne 60 expositores 
e fomenta negócios em Caruaru

Em Araripina, São João anima 
comércio e setor hoteleiro

Com o tema ‘Aproxi-
mando empresa, gerando 
oportunidades’, a Super Mix 
2016 visa a atrair o públi-
co varejista, especialmente 
empresários e profissionais 
do pequeno e médio varejo 
mercearil. Promovido pela 
Associação Pernambucana 
de Atacadistas e Distribui-
dores (Aspa), no Polo Caru-
aru, entre os dias 20 e 22 de 
julho, a fera tem expectativa 
de público é de 12 mil visi-
tantes nos três dias. A entra-
da é gratuita e o credencia-
mento pode ser feito no local 
ou de forma antecipada pelo 
site www.feirasupermix.
com.br.

Ao todo, 60 expositores 
estarão presentes na Super. 
“Além de fomentar negócios, 
a feira agrega novos conhe-
cimentos ao varejo de vizi-
nhança a fim de promover 
a modernização e dar maior 
competitividade a este seg-
mento”, afirma o presidente 
da Aspa, José Luiz Torres.

Neste ano, a Aspa pre-
parou uma programação de 
palestras com consultores 

do Sebrae-PE e especialistas 
em diversas áreas. Temas 
ligados à sucessão familiar, 
recuperação de créditos, 
controle de perdas, geren-
ciamento de estoque, layout 
de loja, automação, vendas, 
gestão de pessoas, promo-
ções e merchandising darão, 
ao pequeno e médio varejis-
ta, a oportunidade de rever 
conceitos e práticas para en-
frentar a concorrência com 
as grandes redes.

O evento concentrará 
centenas de marcas nos es-

Das localizadas no Sertão do 
Araripe, Araripina foi a única 
cidade que promoveu festas de 
São João. Durante todo o mês de 
junho, houve concurso de qua-
drilhas e, entre os dias 25 a 29, 
no Parque Três Vaqueiros, mais 
de 20 bandas se apresentaram 
gratuitamente para a popula-
ção. Com isso, a cidade recebeu 
milhares de turistas, que movi-
mentaram o comércio e anima-
ram os lojistas, especialmente, 
do setor de vestuário, gastrono-
mia e hotelaria.Segundo Rober-
ta Simões, proprietária do Bom 
Gourmet, o mês de junho foi 
marcado um aumento no núme-
ro de clientes que, diariamente, 
frequentam o restaurante. Ela 
afirma que, na última semana 
junina, o crescimento chegou a 

30%. “A média do restaurante 
é de 150 pessoas por dia, que se 
manteve durante as primeiras 
semanas do mês. A partir da úl-
tima semana, o movimento cres-
ceu em 30% com clientes que 
estavam pelo centro da cidade 
fazendo compras e aproveitavam 
para almoçar”, comemora.Outro 
setor que registrou crescimento 
foi o de hotelaria. Os hotéis tive-
ram ocupação máxima durante 
este mês. Segundo Arnaldo Lage 
Mazola, do Hotel Recanto da 
Serra, o crescimento, comparado 
aos meses anteriores, foi de 50%. 
“As reservas começaram por vol-
ta de maio e durante o mês juni-
no a ocupação dos hotéis chegou 
a 100%. Hospedamos pessoas da 
região do Araripe e também de 
outros estados como Piauí, São 
Paulo, Bahia e Rio de Janeiro”, 
destaca.

tandes, com produtos re-
cém-lançados no mercado e 
marcas já consagradas pelos 
consumidores nos segmen-
tos de higiene pessoal, ali-
mentos e bebidas, cosméti-
cos, limpeza doméstica, pa-
pelaria, miudezas e produtos 
de pet shop. “Temos ainda 
estandes voltados para solu-
ções em informática e arma-
zenagem, transporte de car-
gas, plataformas de análise e 
gestão”, explica Paula Valé-
ria Gomes, coordenadora de 
vendas da Feira. 

Feira foca no público varejista, especialmente empresários e profissio-
nais do pequeno e médio varejo mercearil. Será entre 20 e 22 de julho
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Jorge Possetti
jorgepossetty@hotmail.com

Feira tem exposição de produtos de diversos segmentos

F e s t a  d e  S ã o  J o ã o  a t r a i u  t u r i s t a s  d e  v á r i a s  p a r t e s  d o 
p a í s  c o m o  P i a u í ,  S ã o  P a u l o ,  B a h i a  e  R i o  d e  J a n e i r o
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Diante um cenário ainda pre-
dominantemente masculino no 
campo da agricultura familiar, 
onde, segundo o IBGE, apenas 
13,7% dos estabelecimentos são 
dirigidos por mulheres, iniciati-
vas que estimulem o empodera-
mento de agricultoras são essen-
ciais para superar as barreiras 
das desigualdades de gênero. 
Por este motivo, o Centro de 
Habilitação e Apoio ao Pequeno 
Agricultor do Araripe (Chapa-
da) e a Secretaria da Mulher de 
Pernambuco (SecMulher) deci-
diram apostar na realização do 
Projeto Convergir Mulher: Man-
diocultoras do Araripe. A inicia-
tiva como objetivo a formação 
sociopolítica, produtiva e econô-
mica de 150 mandiocultoras no 
Sertão do Araripe.

O projeto teve início no fi-
nal de março deste ano e tem 
atuação em Araripina, Bodocó, 
Ipubi, Exu, Ouricuri, Santa Filo-
mena e Moreilândia. A primeira 

Mandiocultoras recebem
formação no Araripe

etapa do curso abrange a forma-
ção com base nos temas de igual-
dade de gênero, direitos das mu-
lheres, políticas públicas, raças 
e etnias. Na segunda etapa, as 
abordagens serão direcionadas 
para a qualificação em técnicas 
agroecológicas aplicadas ao cul-
tivo da mandioca: processamen-
to, produção e beneficiamento.  
Ao todo, serão 160 horas dis-
tribuídas em 40 encontros. De 
acordo com a gerente de Articu-
lação e Interiorização das Ações 
de Gênero da SecMulher, Márcia 
Aguiar, o trabalho desenvolvido 
com as mandiocultoras é uma 
das prioridades para a secretaria 
pelo fato delas se encontrarem 
em situação de vulnerabilidade, 
ausência de renda fixa e acesso 
restrito aos direitos básicos. “A 
gente espera que essas mulheres 
ocupem o lugar de protagonis-
mo nesse projeto e que tenha-
mos resultados expressivos para 
apresentar”, enfatiza Márcia.

Uma pesquisa desenvolvida 
pela Universidade Federal de Pe-
lotas (UFPel) mostrou que cascas 
e sementes de uva contribuem 
para a suplementação alimentar 
de ovinos. E é essa prática que a 
Fazenda GrandValle, em Casa 
Nova-BA, adotou na criação de 
cordeiros de corte. Atualmente, 
a empresa cria ovinos das raças 
Dorper e Santa Inês em seus pas-
tos de Tifton 85 e os alimenta com 
os subprodutos da elaboração do 
suco 100% integral produzido na 
propriedade. 

De acordo com Lara Secchi, 
administradora da Fazenda, a 
experiência vem resultando um 
uma criação sustentável e integra-
da, que respeita o meio ambien-
te e os animais. “A alimentação 
dos animais é complementada 

com silagem de sorgo, a palma e 
as uvas in natura, com e sem se-
mente”, explica. Além disso, Lara 
destaca outros cuidados que, so-
mados à alimentação, derivam 
em um produto único. "O animal 
é criado com ampla disponibili-
dade de água, sombra, recebendo 
carinho, atenção e tranquilidade. 
O resultado é uma carne singular, 
levemente adocicada, muito suave 
e extremamente macia", frisa.

Pesquisa 
Durante um ano e meio, 40 

ovelhas receberam um adicional 
nutritivo na ração: cascas e semen-
tes de uva. A pesquisa envolveu 
análise nutricional e avaliou que, 
além da boa aceitação e ganho de 
peso dos ruminantes, foi apresen-
tado uma redução na emissão de 
metano - considerado um dos ga-
ses de efeito estufa e um dos princi-
pais vilões da pecuária.

Pesquisa sugere cascas e sementes 
de uva na alimentação de ovinos
Subprodutos da elaboração do suco 100% integral tem sido utilizados na Fa-
zenda GrandValle, na Bahia, na criação de cordeiros raças Dorper e Santa Inês

SEmiárido

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

A utilização de resíduos ajuda no ganho nutricional do animal e 
na melhoria da carne, além de reduzir a emissão de metano
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Ao anunciar o reajuste de 
12,5% no programa Bolsa Fa-
mília e a liberação de R$ 742 
milhões em recursos para a 
educação básica e superior, 
no último dia 29, o presidente 
interino, Michel Temer, dis-
se que seu governo tem “uma 
concepção cívica e adminis-
trativa” da necessidade de se 
preservar os programas que 
deram certo. Segundo ele, foi 
por meio da descentralização 
promovida em sua gestão que 
está sendo possível, apesar 
das dificuldades, avançar na 
área social. 

Ministro da Educação, 
Mendonça Filho, explica que 
a liberação de R$ 742 milhões 
para o setor só foi possível 
porque Temer restaurou par-
te do orçamento que estava 
contingenciado e bloqueado 
pelo governo anterior. Dos 
cerca de R$ 6,4 bilhões con-

tingenciados, o governo inte-
rino já liberou cerca de R$ 4,7 
bilhões.“O presidente Temer 
decidiu que o Planejamen-
to repusesse R$ 4,7 bilhões 
para que o orçamento de 
2016 tivesse seu custo nor-
mal. A partir dessa decisão, 
tivemos a oportunidade de 
anunciar a liberação de re-
cursos para a continuidade 
de inscrições do Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies), 75 mil vagas novas 
liberadas para um pano-
rama de perspectiva de 
inexistência de vagas, se 
permanecêssemos com o 
quadro orçamentário en-
tregue”, disse o ministro. 

O MEC também au-
mentará o limite de renda 
dos participantes. Até o 
último processo seletivo, 
era preciso ter uma renda 
familiar per capita de até 

2,5 salários mínimos. Ago-
ra, o limite será três salá-
rios mínimos.  Dos R$ 740 
milhões descontingencia-
dos para a Educação, por 
meio do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), R$ 338 
milhões terão como des-
tino o Programa Dinhei-
ro Direto da Escola, que 
será anunciado nos próxi-
mos dias. Pelo programa, 
as escolas receberão um 
cartão que poderão usar 
para despesas como refor-
mas, manutenção e quali-
ficação. “Essa modalidade 
atenderá cerca de 1,2 mil 
municípios brasileiros”, 
disse o ministro Mendon-
ça Filho.

Outros R$ 80 milhões 
ajudarão, por meio de 
programas de parcerias 
com estados e municípios, 

R$ 742 milhões para Educação
e reajuste de 12,5% do Bolsa Família

BraSil

na construção de escolas e 
creches; e R$ 16,6 milhões 
para o Programa Nacional 
do Livro Didático (PNDL). 
Dez milhões e trezentos 
mil reais serão usados 
para o financiamento, 

em parceria com a UnB, 
da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), que 
será o fórum de discus-
são e debates com todas 
unidades da federação. 
(Agência Brasil)

AG/BRASIL
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mundo

“A saída do Reino Unido 
da União Europeia não pre-
judicará os investimentos do 
país na economia brasileira”, 
disse o embaixador britâni-
co no Brasil, Alexander Ellis, 
no último dia 24. Depois de 
se reunir com o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirel-
les, o diplomata afirmou que 
é estratégico reforçar as re-
lações bilaterais e que o país 
continuará aberto a acolher 
imigrantes brasileiros quali-
ficados.

Para Ellis, a saída do Rei-
no Unido do bloco econômi-
co europeu muda o contexto, 
mas não diminui as relações 
diplomáticas do país. Se-
gundo ele, as relações entre 
o país e o Brasil são antigas 
e continuarão a crescer. “Se 
olharmos para nossa relação 
[entre o Reino Unido e o Bra-
sil], ela é muito antiga. Tão 
antiga como o Brasil. Meu tri-

Investimentos no Brasil estão mantidos, 
garantiu o embaixador britânico

savô chegou ao Rio de Janeiro 
em 1870. A relação humana, 
comercial, de investimento 
tem crescido muito. Tudo isso 
para avançar, não retroce-
der”, declarou o embaixador.

No encontro, o ministro 
da Fazenda e o diplomata bri-
tânico discutiram a situação 
política no Reino Unido e no 
Brasil e trataram da colabo-
ração do Reino Unido em in-
vestimentos de infraestrutura 
e financiamento de projetos 
verdes, quando economias 
avançadas investem em pa-
íses em desenvolvimento 
para compensarem créditos 
de emissão de gás carbônico. 
“Queremos reforçar, em no-
vos moldes, as relações estra-
tégicas entre meu país, que é 
a quinta maior economia do 
mundo, e o Brasil, que tem 
uma economia mais ou menos 
do mesmo tamanho”, disse. 
(Agência Brasil)

Milhares de pessoas se reu-
niram, em Londres, em mani-
festação contra a decisão pela 
saída do Reino Unido da União 
Europeia (UE), no dia 2 de ju-
lho. A chamada Marcha Anti-
Brexit foi convocada pelas redes 
sociais. Na página do Facebook, 
aqueles que participaram da 
marcha postaram fotos e vídeos 
defendendo a permanência na 
UE. Com 52% dos votos a favor 
em referendo, o Reino Unido 
decidiu deixar EU, após 43 anos 
de participação no bloco. A taxa 
de participação no referendo foi 
de 71,8%, a maior em votações 
no Reino Unido desde 1992. 
Londres está entre os locais 
que votaram majoritariamente 
pela permanência na UE, junto 
com Escócia e Irlanda do Nor-
te.  Entre as publicações na rede 
social, há o argumento de que 
permanecer na UE significa lu-
tar pela inclusão e humanidade. 

"Somos mais de 40 mil dizendo 
sim para a UE", diz um usuário. 
A página recebeu manifestações 
contrárias. Um internauta diz 
que a marcha é uma demons-
tração contra a democracia: 
"Realmente triste, se eles amam 
tanto a União Europeia, então 
vão viver lá!". O Reino Unido 
sempre manteve algumas po-
sições, como a de não aderir ao 
euro – mantendo como moeda 

Em Londres, multidão vai às ruas contra 
a saída da UE, na Marcha AntiBrexit

nacional a libra –, e de não ade-
rir ao Acordo Schengen, tratado 
de livre circulação de pessoas em 
territórios europeus. Entre os 
que defendem a saída do Reino 
Unido da União Europeia, um 
dos principais argumentos é 
econômico. A saída poderá per-
mitir a alteração das políticas de 
migração e a criação de um regu-
lamento próprio para a entrada 
de refugiados. 
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Referendo teve mais de 70% de participação da população
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A sofisticação do gosto popular e dos 
brinquedos artesanais na Fenearte

Uma história de mestre talhada na madeira
Há 12 anos, ele trabalha 

talhando madeira de im-
burana. Começou no ofício 
ainda criança. “Minha mãe 
era uma guerreira e criou 
12 filhos fazendo panela, 
pote, tudo de barro. Eu bem 
pequeno ficava querendo 
aprender, mesmo que ela 
não deixasse”, recorda, aos 
70 anos, o mestre-artesão 
Paulo Izidorio. E gargalha, 
contando as broncas que 
recebia da matriarca da fa-
mília. 

Nascido em Ouricuri, no 
Sertão do Araripe, ele, hoje, 
tem o prazer de ensinar a 

arte que domina, ao filho, 
Lindomar Izidorio. Os dois 
estarão na 17ª edição da 
Fenearte. Paulo transmite 
ainda seus conhecimentos a 
jovens de Petrolina, no Ser-
tão do São Francisco. “Te-
nho o prazer e o preparo de 
ensinar minha arte a quem 
estiver disposto a apren-
der”, realça. Foi esculpindo 
a argila que Paulo ‘criou’ 
seis filhos e também conhe-
ceu o artesão Roque San-
teiro. “Ele brincou comigo 
e disse que ia me ensinar a 
cortar madeira, que era pra 
eu deixar de pegar em coisa 

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Daniela Nader/ Divulgação
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O abre-alas do evento já diz tudo: um céu de brinquedos com móbiles gigantes cria um cenário 
lúdico, enquanto faz referência ao imaginário popular. O tema deste ano é “Artesanato. Arte 
Brincante”. Remete a ícones artesanais e populares e transporta ao universo dos personagens dos 
tradicionais folguedos, a exemplo do maracatu, pastoril, reisado, bumba-meu-boi, entre outros. 
Maior evento do segmento da América Latina, a Feira Nacional de Negócios do Artesanato 
(Fenearte), em sua 17ª edição, estará de 7 a 17 de julho no Centro de Convenções em Olinda.

Como homenageados, terá o mestre Eudócio e o percussionista Naná Vasconcelos. A Alameda 
dos Mestres terá uma participação recorde de 63 mestres artesãos pernambucanos. O evento, cujo 
investimento é de R$ 5,5 milhões, deve atrair 330 mil pessoas, segundo previsões da organização. 
A feira é promovida pelo Governo do Estado por meio da Agencia de Desenvolvimento Econômico 
de Pernambuco (AD Diper). Mais de três mil vagas de empregos temporários devem ser geradas 
e há expectativa de movimentação superior a R$ 40 milhões. Mais de cinco mil expositores, entre 
artesãos de Pernambuco, do Brasil e de alguns países, dividem cerca de 800 espaços, numa área de 
30 mil m². Entre as novidades, estão: uma área de alimentação com espaço exclusivo para foods 
trucks, foodbikes e uma grade santeira de Pernambuco. A arte religiosa contará com exposição de 
50 peças no mezanino. Os valores dos ingressos variam. De segunda a quinta, custa R$ 10 (inteira) 
R$ 5 (meia). Na sexta, no sábado e no domingo: R$ 12 (inteira) R$ 6 (meia). Meia-entrada vale 
para estudantes, crianças até 12 anos, professores e pessoas com mais de 60 anos.

melada (risos). Foi, aí, que 
toda escultura que eu fazia 
de barro, comecei a fazer 
em madeira”, explica o mes-
tre que esculpe peças deco-
rativas nos mais diversos 
formatos de animais e ainda 
faz bancos. 

Izidorio deixa transpare-
cer a alegria de participar da 
Fenearte. “Vou a essa feira 
desde que comecei a traba-
lhar com madeira. Já é a dé-
cima segunda vez que parti-
cipo, mas a gratificação des-
se ano é maior ainda. Agora 
sou mestre, acredita? Isso é 
bom demais”, finaliza. 

Paulo Izidorio da Silva, 70 anos, foi criado junto aos 11 irmãos e 
sustentados com a produção de panelas artesanais da sua mãe
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Com o tema “Artesanato. Arte Brincante”, a Fenearte acon-
tece de 07 a 17 de julho e rende tributo aos mestres Manuel Eu-
dócio e Nána Vasconcelos, ícones da cultura pernambucana fa-
lecidos este ano.
Manuel Eudócio 

foi um ceramista pernambucano, representante do estilo ce-
ramista deMestre Vitalino. Sua arte de fazer cerâmica figurativa 
retrata o cotidiano popular. Inicia efetivamente sua vida de ar-
tesão em 1948, quando aprimorou suas técnicas com Mestre Vi-
talino e desenvolveu um estilo próprio, incorporando elementos 
do folclore pernambucano em suas cerâmicas. O seu legado de 
mais de 50 mil peças de barro que compõem coleções particula-
res e acervos de importantes museus. Com quase 80 anos.

Em maio de 2002 Manoel Eudócio foi eleito Patrimônio Vivo 
de Pernambuco.[3] Em 10 de fevereiro de 2016, foi internado no 
Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, acometido por chicungu-
nha, vindo a falecer em decorrência da infecção na noite de 13 
de fevereiro. Foi enterrado no Parque dos Arcos no dia seguinte.
Naná Vasconcelos

 Referência internacional na música brasileira, jazz e world 
music, Naná Vasconcelos já venceu oito prêmios Grammy e 
também foi eleito oito vezes o melhor percussionista do mun-
do pela revista americana de jazz "Down Beat", que é publicada 
desde 1934. A última apresentação de Naná foi em Salvador, no 
I Festival Internacional de Percussão. Ele se apresentou com Lui 
Coimbra no dia 27 de fevereiro. O percussionista teria passado 
mal logo após o show. Naná Vasconcelos tinha apresentações 
agendadas na Ásia para o mês de abril.

Sertão Esportivo
Cultura

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

FENEARTE – homenageia aos mestres 
Manuel Eudócio e Nána Vasconcelos

Naná Vasconcelos é o homenageado 
do Festival de Inverno de Garanhuns

Por meio de películas, Cinema no Vale debate sexualidade

Evento cultural vai tomar conta da cidade entre os dias 21 e 30 de julho

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Música, cultura e muita 
arte. O Festival de Inverno de 
Garanhuns se avizinha. Co-
nhecido como um dos maio-
res eventos culturais do país, 
o FIG 2016 vai tomar conta da 
cidade das flores entre os dias 
21 e 30 de julho. Este ano, o 
homenageado será o percus-
sionista pernambucano Naná 
Vasconcelos, eterno ícone da 
diversidade e da riqueza cul-
tural do povo brasileiro.

De acordo com Marcelino 
Granja, secretário estadual de 
Cultura, a dedicação de Naná 
às artes e seu empenho em le-
var, ao mundo, a força da cul-
tura pernambucana inspiram 
este momento de construção 
do FIG. “Qualidades que, cer-
tamente, estarão refletidas 
em uma programação diversa, 
plural, que vai ampliar diálo-

gos entre tradição e novidade 
nas mais diversas linguagens 
da arte e da cultura, do jeito 
que Naná nos ensinou”, res-
salta Marcelino Granja, Se-
cretário Estadual de Cultura.

Naná Vasconcelos 
Falecido no último nove 

de março, o músico dedicou 
mais de 50 anos de sua vida 
à arte e à cultura. Sua última 

participação no FIG foi em 
2014, presenteando o público 
do Palco Instrumental com 
um show em parceria com 
o carioca Lui Coimbra, uma 
celebração musical marca-
da por sons da natureza em 
pleno Parque Ruben van der 
Linden.Todas as informações 
sobre o festival podem ser en-
contradas no site: www.cul-
tura.pe.gov.br/fig2016 

cultura

Filmes que levantam o 
debate de gênero e sexu-
alidade serão exibidos no 
projeto 'Cinema no Vale'. 
A iniciativa é promovida 
pela Universidade Federal 
do Vale do São Francisco 
(Univasf) em sessões nos 
dias 1º,8,15 e 22 de julho, 
sempre às sextas-feiras, a 
partir das 19h, no auditó-
rio da biblioteca, campus 
Petrolina, no Sertão de 
Pernambuco.

Programação
01/07  - 'Billy Elliot' – conta a história de um garoto de 11 anos 
que vive numa pequena cidade da Inglaterra. Ele é obrigado pelo 
pai a treinar boxe, mas fica fascinado com a magia do balé e pre-
cisa enfrentar o irmão e o pai.
08/07  - 'Frida' - O roteiro é baseado em livro de Hayden Her-
rera que retrata a vida da pintora mexicana Frida Kahlo. 
15/07  - 'Tomboy' - história de uma garota de 10 anos, que vive 
com os pais e a irmã caçula. Ao ser confundida com um menino 
por usar cabelo curto e vestir roupas masculinas, ela leva uma 
vida dupla.
22/07 - 'Hedwuing: Rock, amor e traição' – Com o sonho 
de se tornar uma grande estrela do rock nos Estados Unidos, um 
jovem de Berlim muda de sexo e casa-se com um americano.

Eleito oito vezes o melhor percussionista do mundo, Naná 
Vasconcelos morreu aos 71 anos, no último mês de março
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Nando Reis

Música

17° Motochico

Raimundo FagnerO show Nando Reis Voz e Violão 'No Recreio - Volume 1', com duas 
horas de duração,  será na quinta-feira, 14 de julho, pontualmente às 
22h30 na Arena do Iate Clube em Petrolina/PE. 

O projeto 'Sinfonia Nos Bairros' da Orquestra Philarmonica 21 
de Setembro, será apresentado sempre nas terça-feiras, 05, 12, 19, 
e 26 de julho, no Condomínio Vila Esperança de Petrolina/PE. Já a 
Orquestra Sinfônica do Sertão realiza o projeto 'O Rio e a Música' nos 
dias 07, 14, 21, e 28 de julho, na Orla 1 de Petrolina/PE.

Encontro Nacional dos Motociclistas do Vale do São Francisco na 
cidade de Petrolina/PE acontecerá nos dias 07, 08, 09 e 10 de julho no 
Estacionamento do Parque Josepha Coelho região central do município.

Fará o show de encerra-
mento do 4º Festival Inter-
nacional da Sanfona 2016, 
no período de 13 a 16 de ju-
lho, na cidade de Juazeiro/
BA. Além do cantor cearen-
se, teremos as apresenta-
ções dos sanfoneiros Mes-
trinho, Targino Gondim, 
Renato Borghetti, Oswaldi-
nho, Quinteto Sanfônico da 
Bahia, Cathe Travers, Omar 
Massa, Murl Sanders, Chi-
co Chagas e Edglei Miguel.
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Bastidores por Janko Moura

Bastidores por Janko Moura

Os coordenadores Maira Mousinho Amariz Gomes Moura Leal e Domingos 
Sávio Brandão 'Sivuca' na 75ª Missa do Vaqueiro, em Petrolina/PE.

A produtora Vanya Alves na 20ª edição da Barca do Forró levando muita 
animação e forró pelas águas do rio São Francisco.

Os organizadores Thelma Rodrigues, Denner Santos e Sandra 
Guimarães na  'Feira de São José - Comida de Rua' em Petrolina/
PE, e a 3ª edição está prevista para setembro.

O secretário de turismo do Recife, Camilo Simões, pres. da Empetur, Ana Paula Vilaça, secretário executivo 
Mustafá Dias, e assessora de imprensa Bruna Cabral no Roadshow 'Recife de Encantos Mil em Petrolina/PE.

Lais Bagagi, 2º lugar, Rafael Lima da Silva, 1º lugar e Tiago Castro Costa, 1º lugar, e Luan Bagagi, 2º lugar, 
respectivamente categorias adulto e mirim no 18° Concurso de Sanfoneiros em Petrolina/PE.

***

***
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Sertão Esportivo

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

A meta é elevar índices da Educação. 
Do Sertão, foram sete selecionados

Capacitação em Arrecadação e Gestão Tributária 

Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Flores, Floresta, Salgueiro, Cabrobó e Trinda-
de passam a aplicar modelo de gestão por resultados do Pacto pela Educação

Elevar os índices educa-
cionais e obter o primeiro 
lugar no ranking do Índice 
de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb), referente 
ao Ensino Médio, é uma das 
metas do Governo de Per-
nambuco, que lançou, no últi-
mo dia 28, o Programa Edu-
cação Integrada.

Hoje, o estado ocupa a 4ª 
colocação no Ideb. Em 2007, 
estava na 21ª posição. O Pro-
grama vai possibilitar a am-
pliação da parceria entre a 
administração estadual e os 
municípios, com o apoio de 
cinco instituições. 

Foram selecionados 15 
municípios das 12 Regiões de 
Desenvolvimento do Estado 
para a primeira fase. Sete de-
les são do Sertão: Arcoverde 
(Moxotó), Afogados da Inga-
zeira (Pajeú), Flores (Pajeú), 
Floresta (Itaparica), Salgueiro 
(Central), Cabrobó (São Fran-
cisco) e Trindade (Araripe). 

No futuro, outras cidades 
pernambucanas serão con-
templadas pela iniciativa. A 
prefeita de Arcoverde, Ma-
dalena Brito, comemorou a 
ação. “Estamos muito felizes 
por nosso município ter sido 
selecionado para esta primei-
ra fase. Até porque a Educa-
ção é a nossa grande priori-

dade”, frisou. Com o progra-
ma, os municípios passam 
a aplicar o modelo de gestão 
por resultados do Pacto pela 
Educação - uma parceria en-
tre as Secretaria de Educação 
(SEE) e Planejamento e Ges-
tão (Seplag), com as metas a 
serem alcançadas. O progra-
ma seguirá quatro grandes 
eixos: qualificação da Educa-
ção Infantil, fortalecimento 
das ações de alfabetização, 
implantação de uma escola 
de tempo integral em cada 
um dos municípios, além do 
apoio aos municípios no âm-
bito da gestão. “A Educação é 
o alicerce de qualquer política 
pública e de uma sociedade 

mais justa. Qualquer avanço 
que queiramos dar no nosso 
Estado tem que ter a educa-
ção como pilar necessário”, 
grifou o governador Paulo Câ-
mara durante o lançamento. 

Nessa primeira fase do 
projeto, 15 cidades pernam-
bucanas devem ser contem-
pladas, atendendo mais de 
90 mil estudantes. O Governo 
do Estado também destinará 
cerca de R$ 10 milhões em 
investimentos para realização 
de melhorias na infraestrutu-
ra nas unidades de ensino que 
receberão o ensino integral. 
As escolas já estão sendo ava-
liadas e a previsão de implan-
tação é o ano de 2017. 

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

O equilíbrio financeiro 
dos municípios é um cuidado 
constante que a Associação 
Municipalista de Pernambu-
co (Amupe) possui. Visando 
a esclarecer e a capacitar os 
responsáveis pelas adminis-
trações públicas, a instituição 
vai promover o Curso de Ar-
recadação e Gestão Tributária 
Municipal, no próximo dia 19 
de julho, no auditório da Amu-
pe, das 8h às 18h.

De acordo com presidente 
da Associação, Luciano Tor-
res, a iniciativa do ex-presi-

dente, José Patriota, de criar 
a Escola Pernambucana de 
Gestão Pública, com o objetivo 
de qualificar as gestões públi-
cas municipais em parceria 
com a Delegacia de Prefeituras 
Municipais (DPM), tem todo o 
seu apoio.

“Ela é de suma importân-
cia para que os gestores e ser-
vidores possam aperfeiçoar 
o sistema tributário para me-
lhor equilibrar as finanças do 
município e servir a população 
nas suas necessidades mais bá-
sicas”, afirmou. A capacitação 

será ministrada pelo professor 
tributarista Armando Perin e é 
voltada para prefeitos, secretá-
rios, servidores e técnicos da 
área tributária e contábil. As 
inscrições gratuitas estão aber-
tas e os interessados podem 
se inscrever, mesmo que não 
tenham participado da primei-
ra etapa. Basta acessar o site 
www.legislaweb.com.br/egp-
-pe ou www.amupe.org, onde 
constam todas as informações. 
Os participantes ainda rece-
berão  certificado reconhecido 
pelo MEC.

Educação

A vaidade feminina sempre é tratada com bastante naturali-
dade pela sociedade, porém quando o assunto é homem vaido-
so muita gente ainda estranha. A verdade é que cada vez mais 
os homens estão se preocupando com a aparência e investindo 
em produtos de beleza que os ajudam nessa tarefa. Os trata-
mentos oferecidos para o público masculino já se equiparam 
aos tratamentos oferecidos para mulheres, como limpeza de 
pele, peeling, depilação, drenagem linfática, esfoliação, massa-
gens, cuidado com as unhas, e vários outros serviços. Portanto, 
aqui vão algumas dicas básicas para o dia-a-dia, com produtos 
específicos, especialmente para os homens que gostam de se 
cuidar.

Barba: Para quem não deseja cultivar a barba, esta deve 
ser feita diariamente com lâminas de barbear novas e limpas, e 
cremes para barbear para suavizar o impacto das lâminas sobre 
a pele. Após o barbear deve ser usado um bom balm pós-barba 
para refrescar e acalmar a pele, prevenindo também pelos en-
cravados.

Cabelo: Se o seu cabelo é oleoso, deve ser lavado todos os 
dias com um xampu para seu tipo específico de cabelo. Do con-
trário o seu cabelo ficará com a aparência suja e sebosa, o que 
não é nada bonito. Se o seu problema for a caspa, escolha um 
bom xampu anti-caspa para combater o problema. Em qual-
quer caso o ideal é que os cabelos estejam sempre limpos e com 
o corte em dia.

Pele: A pele do corpo pode ser hidratada com um hidra-
tante comum para o corpo e ser usado após o banho. A pele do 
rosto já requer cuidados diferentes para tipos específicos. Uma 
pele oleosa requer cuidados especiais e pode receber maiores 
tratamentos. A esfoliação pode ser feita duas vezes por semana, 
todos os dias a pele deve ser lavada com sabonetes específicos 
para pele oleosa, a limpeza de pele deve ser feita com maior pe-
riodicidade. A limpeza diária é fundamental nesses casos. Se a 
pele do rosto for seca um bom hidratante facial pode controlar 
o problema. A limpeza também deve ser feita diariamente com 
sabonetes hidratantes. O mais importa para todas as partes do 
corpo é a limpeza e o uso de produtos específicos para o tipo 
de pele e cabelo. Se o orçamento permitir, eleja um tratamen-
to de beleza específico por mês e se dê ao luxo de estar sob os 
cuidados de especialistas, e para os mais ousados por que não 
apostas em maquiagens que disfarçam as imperfeições da pele? 
Nas próximas matérias falaremos sobre isso. 

Vaidade masculina

Roberto Pereira/SEI

Programa vai reforçar o Ensino Fundamental. Dessa forma, o 
Ensino Médio deve obter melhores resultados no Ideb
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Educação

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

Município da Paraíba importa 
plataforma educacional de Arcoverde

Palestra alerta contra o bullying nas escolas

As instituições arcoverdenses 
têm melhorado sua avaliação no 
Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) passando 
de 3,9 para 4,7. Segundo a prefei-
ta Madalena Brito, o sucesso é re-
sultado da parceria firmada entre 
a Prefeitura Municipal e o Insti-
tuto de Corresponsabilidade pela 
Educação (ICE). . De acordo com 
Madalena, a parceria com o Ins-
tituto ICE está contribuindo para 

A ocorrência de bullying 
entre alunos está cada dia 
mais frequente. Segundo uma 
pesquisa da Associação Bra-
sileira de Proteção à Infância 
e à Adolescência (Abrapia), 
60,2% dos estudantes no País 
afirmam ver ou sofrer ofen-
sas em sala de aula. Visando 
a combater essa realidade, o 
Plenus Colégio e Curso, em Pe-
trolina, promoveu uma capa-
citação para seus professores, 
nos últimos dias 16 e 17.

Os educadores da institui-
ção puderam assistir a uma 
palestra do professor do cole-
giado de Psicologia da Univer-

melhorar ainda mais a educação 
de Arcoverde. A partir de ago-
ra, a plataforma educacional do 
Ensino Integral implantada em 
Arcoverde e os métodos pedagó-
gicos desenvolvidos nos Centros 
de Ensino Integral (CEI) servirão 
de modelo para o município de 
Remígio, na Paraíba. No último 
dia 17, a prefeita recebeu a visita 
do prefeito paraibano, Melchior 
Batista, para conhecer o sucesso 

do CEI e levar a experiência ao 
seu município. "Não poderíamos 
pensar na construção de nosso 
município sem priorizar a edu-
cação. O ICE está conosco há três 
anos e tem valido a pena. Os re-
sultados são visíveis. O avanço na 
avaliação do Ideb é um excelente 
resultado”, frisou. A cidade de Re-
mígio possui uma população de 
cerca de 20 mil habitantes e está 
localizada a 40 km de Campina 
Grande, com uma rede educacio-
nal composta por 19 escolas, nas 
zonas rural e urbana. O prefeito 
Melchior foi enfático: "Hoje im-
plantaremos uma escola de En-
sino Integral no Fundamental II 
em nosso município, mas já esta-
mos pensando em ir além. Seguir 
o modelo utilizado pela Prefeitura 
de Arcoverde vai nos nortear para 
termos uma educação cada vez 
melhor. Vamos bater muito na 
porta de vocês".

Métodos pedagógicos desenvolvidos nos Centros de Ensino Integral servirão de 
modelo para o município de Remígio, localizada a 40 Km de Campina Grande 
Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

sidade do Vale do São Francis-
co (Univasf), Marcelo Ribeiro, 
sobre os tipos de vítimas e 
agressores. Além de conhece-
rem os sintomas que surgem 
com as agressões e as conse-
quências para a vida social, 
profissional e moral de quem 
sofre bullying. “Há uma co-
municação entre o bullying e 
a violência praticada por uma 
pessoa adulta, mas isso não 
vem de episódios isolados”, 
salientou Ribeiro. 

De acordo com Bruno Ra-
mos, psicólogo responsável 
pelo setor de Psicologia do 
Plenus, a escola já vem desen-

volvendo um trabalho nesse 
sentido e recentemente fez um 
mapeamento que apontou o 
Ensino Fundamental II (6º ao 
9º ano) como sendo um pe-
ríodo de maior incidência de 
comportamento agressivo en-
tre alunos. “Depois que iden-
tificamos em qual momento 
os estudantes precisavam de 
mais atenção, fizemos reuni-
ões para traçar estratégias. 
Agora, estamos realizando 
esta capacitação e a partir das 
palestras e oficinas, criaremos 
um protocolo de intervenção 
contra esse tipo de agressão”, 
adiantou Ramos.

Temperos do bem

O sal é um dos vilões mais temidos da atualidade, sendo 
a principal fonte de sódio que consumimos e que, em ex-
cesso, pode causar aumento da pressão arterial e sobrecarga 
dos rins. Os temperos prontos industrializados também vêm 
carregados de sódio e por isso, devemos preferir os temperos 
naturais que além de conferir um gostinho especial à comi-
da, ainda promovem boa saúde. 

Os temperos naturais ou condimentos melhoram o sa-
bor, aroma e aparência dos alimentos, podendo ser usados 
em todas as preparações e refeições.  Além disso, podem ser 
muito úteis na prevenção de doenças e do envelhecimento, 
na melhora do sistema imunológico e circulação sanguínea, 
facilitam a digestão e ainda podem substituir o nosso vilão: 
o excesso de sal. Ou seja, você pode acabar usando nenhum 
ou muito menos sal no dia a dia.
Conheça alguns temperos do bem:

Cebola - Antioxidante, digestiva, antimicrobiana e esti-
mulante cardiovascular.

Alho - Melhora a circulação, previne alguns tipos de cân-
cer e auxilia a imunidade. 

Coentro - Antioxidante, digestivo e auxilia no tratamen-
to da ansiedade.

Cebolinha - Auxilia a digestão, combate gripes e doen-
ças respiratórias.

Orégano – Analgésico, sedativo e melhora a imunidade.
Açafrão - Digestivo, anti-inflamatório, laxante e ainda 

protege do câncer.
Gengibre - Trata enjoos e infecções, doenças cardiovas-

culares e auxilia no emagrecimento. 
Canela – Anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobia-

na e controla os níveis de glicose.
Louro - Digestivo, expectorante, melhora problemas no 

fígado e estômago. 
Pimenta – Digestiva (aumenta o suco gástrico), anti-

-inflamatória e auxilia o emagrecimento.
Esses temperos possuem esses benefícios tanto frescos, 

quanto desidratados. Experimente!

E n s i n o  i n t e g r a l  t e m  m e l h o r a d o  a v a l i a ç ã o  n o  I d e b 

David Mayer
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SaúdE

De Petrolina ao Recife, FAB 
transportou coração para transplante

Campanha para sensibilizar em relação à microcefalia

Pernambuco teve o primei-
ro transplante concretizado 
após, o decreto presidencial, no 
último dia 22, que determinou 
a disponibilidade de aviões da 
Força Aérea Brasileira (FAB) 
para transporte de órgãos, teci-
dos e partes do corpo humano 
para todo o País. A doação de 
um coração, vindo de Petrolina, 
no Sertão, foi realizada no Imip, 
no Recife. O doador, um homem 
de 28 anos, morreu em um aci-
dente de moto, em Petrolina. 
“O coração nós trouxemos para 
o Recife, na madrugada do dia 
22. A equipe do Imip foi para 
Petrolina e voltou com o órgão 
no avião da FAB. A cirurgia deu 
certo, e a paciente está se recupe-
rando bem”, explicou Fernando 
Augusto, cirurgião responsável 
pelo procedimento. No Brasil, a 
cada dois minutos, um órgão é 

Sensibilizar a comunidade, 
enfrentar o preconceito e prepa-
rar as famílias para receber e aco-
lher os bebês com microcefalia. 
Esse é o objetivo da campanha 
“Em Pernambuco, quem nasce 
com microcefalia é recebido pela 
família com amor, pelo Estado 
com atenção e por todos com res-
peito”, lançada pelo Governo do 
Estado no dia primeiro de julho. 
“Queremos garantir o respeito e 
a dignidade com que essas crian-
ças e seus familiares precisam ser 
acolhidos na sociedade”, explica o 

desperdiçado em razão da falta 
de transporte para deslocamen-
to. O levantamento é da Central 
Nacional de Transplantes e re-
vela os entraves logísticos com 
transporte de equipes médicas 
e órgãos já captados. De acordo 
com a instituição, entre 2011 e 
2015, 982 ofertas que poderiam 
ter salvado vidas deixaram de 
ser aproveitadas. Esses dados le-
varam o presidente em exercício, 
Michel Temer, a assinar decreto 

que determina a disponibilidade 
de aviões da FAB. “Assinei um 
decreto onde se determina, à 
Aeronáutica, que se mantenha, 
permanentemente, um avião no 
solo à disposição para qualquer 
chamado para transporte des-
ses órgãos. Ou ainda, se for para 
transportar aquele paciente para 
o local onde está órgão ou teci-
do, que assim também se faça", 
anunciou Temer, em pronuncia-
mento no Planalto.

O procedimento foi o primeiro no Estado após decreto presidencial, que determi-
nou disponibilidade de aviões para transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo
Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

governador Paulo Câmara. Apre-
sentando um ensaio fotográfico 
que emana amor e sensibilidade, 
a campanha é baseada em casos 
reais de famílias pernambucanas. 
As fotos darão vida não só a uma 
campanha de mídia, mas a uma 
exposição itinerante que percor-
rerá todo o Estado. As peças po-
derão ser observadas em mídia 
exterior (backbus e frontlight), 
anúncios de jornal e revista, além 
de ações noturnas de walkmídia, 
internet, blogs e cinema. Co-
merciais também serão exibidos 

Fernando Augusto/Arquivo
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Saúde & Fitness

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), até 
2020, doenças isquêmicas e a depressão serão as duas maio-
res causas do aumento da mortalidade. A depressão é ca-
racterizada por tristeza, baixa da autoestima, pessimismo, 
pensamentos negativos recorrentes, desesperança e deses-
pero. Seus sintomas são: fadiga, irritabilidade, retraimento 
e ideação suicida. 

Sintomas depressivos também acarretam diminuição da 
autoestima da pessoa idosa, gerando conflitos na aceitação 
de si mesmo, diminuindo a autonomia, liberdade, qualidade 
dos relacionamentos interpessoais e vínculos afetivos (GAS-
PARI; SCHWARTZ, 2005). A autoestima é um aspecto fun-
damental na vida do idoso e influencia o bem-estar do indi-
víduo e a sua adaptação no mundo em que vive (MEURER; 
BENEDETTI; MAZO, 2009)

Mas qual a relação da atividade física na depressão? Um 
dos fatores é a liberação de Beta- endorfinas e dopaminas no 
cérebro, substâncias que podem contribuir para diminuição 
da dor e promoção de bem-estar e prazer. Mas muitos estu-
dos ainda batem de frente em relação a isso, alegando que, 
por ser problema psicológico, tratamentos na área cognitiva 
seriam uma boa alternativa para a diminuição ou extinção 
da depressão. A prevalência de depressão costuma ser alta 
entre a população idosa. Estudos atribuem este evento às 
doenças crônico-degenerativas e às repercussões destas so-
bre a condição mental, o que faz com que a população idosa 
requisite mais os serviços de saúde mental do que os grupos 
etários mais jovens. Em um estudo transversal comparativo, 
realizando atividade física moderada com os idosos, verifi-
cou-se que, nesta população, houve uma melhora significa-
tiva na autoestima dos participantes apenas com a utilização 
da pratica da atividade física, não apenas pelo fator estético, 
mas também pela socialização, saúde mental e cognição dos 
mesmos. Então, a prática da atividade física pode ser utili-
zada para vários fatores, com muito mais eficácia na saúde 
mental e cognitivo. Procure sempre um educador físico para 
prescrição e atuação de um planejamento de exercícios físicos.

Depressão e a sua relação com a 
atividade física

na grade de programação das 
TVs, com depoimentos e relatos 
de cada família participante. A 
campanha convida população a 
deixar sua mensagem de boas-
-vindas aos bebês por meio do 
site www.recebecomamor.com.
br. É possível deixar mensagens 
de vídeos, fotos e textos, para os 
bebês com microcefalia que es-
tão nascendo em Pernambuco. 
Segundo a Secretaria Estadual de 
Saúde, atualmente, o estado pos-
sui 366 bebês com diagnóstico 
positivo da malformação. 

Órgão chegou ao Recife  na madrugada do últ imo dia  22 
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