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Após 10 anos do início das obras 
a Transnordestina ainda não se 
transformou em solução para o 
escoamento do gesso no Araripe. O frete 
do modal rodoviário encarece o produto

Feira movimentou cerca de R$ 20 
mi. E teve público de 45mil pessoas. 
O Jornal do Sertão acompanhou 
com estande no evento.

Em Arcoverde, O Centro de 
Reabilitação Mens Sana oferece 
tratamento gratuito a crianças. É 
mantido pela Fundação Terra e SUS.

Entre aboio, 
repente, fé e 
tradição viva

Em Serrita, os festejos começam
no dia 21 e se estendem até o

dia 24, quando a tradicional celebração,
que deve reunir cerca de mil 

vaqueiros da região, será comandada
pelo bispo Dom Magnus Henrique,

da Diocese de Salgueiro, com participação
dos músicos Josildo Sá e Chambinho do Acordeon

Hans Von Manteuffel/ Divulgação

Cadu Gomes/ Fotos Públicas/ Agência PTPedro Revillion/ (Arquivo) – Palácio Piratini

Sol incidindo quase o ano todo e duas safras de uva 
ao ano criam uma situação única para a vinícola Santa Maria, no 
Vale do São Francisco, região onde o cultivo da fruta também  
ajudou a transformar agricultores em proprietários de terra
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Banana muito 
madura é um dos 
alimentos naturais 

de maior e melhor 
efeito sobre o nosso organis-
mo, porém é consumido mui-
to mais pelo seu gosto do que 
por sabermos as consequên-
cias saudáveis por ele provo-
cado. Ao ler esta afirmativa, 
fui pesquisar no Master Pro-
fessor – o Google – pois não 
sou médico nem especialista 
em gastronomia vegetaria-
na, mas quis dar informações 
aos leitores do Jornal do Ser-
tão visando colaborar com 
o bem-estar da família per-
nambucana. Refiro-me, como 

dito no título, à BANANA. Ela 
atua sobre os sistemas cardio-
vascular e imunológico, por-
que injeta leucócitos, os quais, 
também chamados de glóbulos 
brancos, nos defendem contra 
infecções, doenças, alergias 
e resfriados, sendo parte da 
imunidade de cada indivíduo. 
Some-se a tudo isto, a maior 
absorção de cálcio que resulta 
em ossos fortes, sem esquecer 
de praticar exercícios regular-
mente, pois apenas aumentar 
o consumo de alimentos ricos 
nesse produto não é suficiente. 
E devemos também combater 
a descriminação de algumas 
pessoas sobre as manchas 

negras que aos poucos pintam 
toda a casca, pois isto nada 
mais é que o amadurecimen-
to natural e a quantidade de 
manchas escuras revela maior 
concentração de benefícios ao 
nosso organismo, ampliando 
a imunologia que nos protege. 
Quando chegam a esse ponto, 
elas tornam-se mais doces, po-
rém sua textura pode parecer 
não tão agradável. Cientistas 
japoneses identificaram nas ba-
nanas maduras o chamado FNT 
– Fator Necrose Tumoral que 
nos ajudam a combater as célu-
las tumorais que estão presentes 
em nosso corpo, evitando o Can-
cro que é a formação de células 

novas sem que o organismo 
necessite, sobrepondo-se às 
células velhas que não mor-
rem e, este acúmulo forma 
um tumor maligno. Volto a 
insistir que essa avalanche de 
informações técnico-científi-
cas foi captada na internet e 
que não tenciono nada mais 
que prevenir aos nossos lei-
tores das ameaças à saúde de 
todos e, assim, promover a 
longevidade das famílias. Não 
esqueçam, porém, de tomar 
uma cervejinha – com mode-
ração – pois este é outro fator 
vitamínico extraordinário.

Com o início do se-
gundo semestre do 

ano,  inicia-se tam-
bém  um vasto calen-

dário de feiras de negócios no 
estado.  Localizado no  Sertão 
do Pajeú, o município de  Ser-
ra Talhada (PE), considerado 
o segundo maior município 
do Sertão, realizou entre os 
dias 14 á 16 deste mês   a 17ª  
Exposerra – Feira da Indús-
tria Comércio e Serviços de 
Serra Talhada. Evento   de 
grande importância para a re-
gião  e fruto de orgulho  para 
os sertanejos.   A feira   tem   
contribuído decisivamente 
com o desenvolvimento  da 
região e é instrumento de 
atração para  visitantes  de di-
ferentes lugares do país.  Sua 
realização é indubitavelmen-
te um gerador de negócios e 
beneficia economicamente  
toda a região. Nesse contexto, 
a  economia é a grande bene-
ficiada  pelas benesses advin-
das   como resultado   gerado 
pelo fluxo de visitantes  que 
lotam  pousadas, hotéis,  res-
taurantes,  e movimentam o  
comércio como um todo.  Ela  
é uma realização  da  (CDL)  
Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de  Serra Talhada com  
apoio de diversas instituições 
públicas e privadas. Este ano 
a feira  foi  realizada em  par-
ceria com o   Sindcom -  Sin-
dicato das Empresas de Bens 
e Serviços.   Sua primeira 
edição foi realizada em  1999  
e desde então    vem sen-
do   realizada ininterrupta-
mente  e tem    contribuído 
decisivamente  com o desen-
volvimento da região .  Uma 
vitrine de negócios onde 
nesta época do ano  aportam   
empresas de diversos seg-
mentos e localidades, todas 
ávidas  para  venderem  suas 
marcas, produtos e serviços.  
Prestes a completar maior 
idade,   a feira desempenha  
papel  adulto  e tem   des-
taque no cenário , político, 
econômico, cultural  e  social 
do estado. A Exposerra é um 
palco de  grande elenco e be-
nefícios coadjuvantes.   En-
tre!  Você é nosso convidado.
Boa Leitura

Os pernambucanos poderão 
viajar para a Itália num voo direto 
do Recife. A partir da primeira se-
mana de dezembro, a companhia 
aérea Meridiana vai operaciona-
lizar a rota que sairá da capital 
pernambucana toda quinta-feira 
direto para Milão. A novidade 
foi confirmada pelo secretário de 
Turismo de Pernambuco, Felipe 
Carreras.

Foi divulgado, no último 
dia 15, o resultado do 4º Le-
vantamento de Índice Rápido 
de Infestação por Aedes ae-
gypti (LIRAa), realizado em 
Petrolina. A pesquisa apon-
tou 0,7% para infestação do 
mosquito transmissor, o que 
é considerado de baixo risco.

Entre os bairros com 
maior infestação do Aedes 

O Sesc abriu vagas para os 
cursos de artes do segundo 
semestre, em Petrolina, no 
Sertão de Pernambuco. Estão 
disponíveis 200 oportuni-
dades para comerciários e a 
comunidade em geral. As ca-
pacitações variam das artes, 
como pintura para crianças, 
até o ballet clássico, teatro ou 
dança contemporânea.

As inscrições devem rea-

Os beneficiários do Progra-
ma Bolsa Família, em Lagoa 
Grande, tem até o dia 26 de 
agosto para atualizar os da-
dos cadastrais. A atualização 
é um procedimento obriga-
tório a cada dois anos. Quem 
não realizar será excluído do 
programa a partir de julho de 
2017. O processo, que iniciou 
no último dia 15, segue no dia 
22 no Cetep, no bairro Vasco. 

De acordo com Carreras, uma 
equipe da Secretaria de Turismo, 
Esportes e Lazer e da Empetur 
vai à Itália para fechar todos os 
detalhes do voo, como horários e 
tarifas. Além disso, o lançamento 
oficial da rota Recife-Milão está 
previsto para ser realizado em 
setembro. O retorno não será 
direto, já que o voo de volta vai 
acontecer via Fortaleza.

aegypti estão: São Gonçalo, 
Jardim Petrópolis, Vila Cho-
colate, Dom Avelar, São Jorge 
e Terras do Sul. Mesmo com 
o baixo risco, a Secretaria de 
Saúde pede que os morado-
res mantenham vigilância em 
suas casas, para evitar a pro-
liferação do mosquito, trans-
missor da Dengue, Vírus da 
Zika e Chikungunya.

lizadas, de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 20h, no Sesc 
Petrolina. Cada turma terá, 
em média, dez participantes. 
As taxas de matrícula e das 
mensalidades variam entre 
R$ 10 e R$ 76. A previsão é 
de que os cursos iniciem no 
mês agosto. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelos 
telefones (87) 3866-7460 ou 
(87) 3866-7454.

No dia 29, será na quadra da 
Hélio Ferreira, no bairro Mo-
rada Nova. O local do dia 5 
de agosto ainda não foi defi-
nido. Dia 12 de agosto será na 
Palmira de Souza, no bairro 
Cohab. Dia 19 de agosto será 
na quadra da Escola Antônio 
Amorim, no bairro Chafariz 
e, no dia 26 de agosto, a atu-
alização acontece no Creas do 
Centro da cidade.

José Artur Paes 

Turismo
Voo do Recife direto para Milão

SESC
Cursos de pintura, ballet clássico, teatro e dança

Bolsa Família
Atualização de dados até 26 de agosto

Aedes
Baixo risco para infestação, mas alerta permanece
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Política

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara Federal 
rejeitou o recurso apresentado 
por Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
contra a decisão do Conselho de 
Ética, que autorizou a cassação 
do mandato do parlamentar. Por 
48 a 12, o colegiado indeferiu o 
recurso do peemedebista e, com 
isso, o processo será enviado ao 
plenário da Câmara. Eduardo 
Cunha afirmou que recorrerá ao 
Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele é acusado de mentir na 
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Petrobras ao negar 
ter contas na Suíça. Em outubro 
do ano passado, o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) colheu pro-
vas, junto às autoridades suíças, 
de que Cunha possui três contas 
em bancos do país europeu. O 
ex-presidente da Câmara nega 
a titularidade das contas e diz 
ter apenas “omitido intencional-
mente” a existência de trusts (fi-
guras jurídicas que administram 

Parlamentares acham difícil 
reverter situação de Cunha 

recursos de beneficiários) em 
seu benefício. Com a rejeição do 
parecer do relator do recurso de 
Cunha na CCJ, Ronaldo Fonseca 
(PROS-DF), poucas horas antes, 
a comissão precisou votar um 
novo relatório que pudesse ser 
encaminhado ao plenário, desta 
vez, aprovando todos os procedi-
mentos adotados no Conselho de 
Ética.

Votação 
Eleito, na última quinta-feira 

(14), novo presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse 
que a votação final, sobre a cas-
sação de Cunha, ocorrerá quando 
houver quórum significativo após 
a volta do recesso parlamentar, 
que começa na segunda-feira 
(18) e segue até o dia 3 de agosto. 
Parlamentares favoráveis e con-
trários a Cunha avaliam que será 
muito difícil reverter a cassação 
no plenário, uma vez que o voto 
será aberto.

Novo presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia quer diálogo com a maioria
O democrata, que é alinhado ao Palácio do Planalto, foi eleito por 285 votos 
contra 170 de Rogério Rosso, do centrão, e tido como nome ligado a Cunha

Após a renúncia de Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ) à presidên-
cia da Câmara Federal, o centrão, 
grupo que reúne mais de 200 
parlamentares, e sobre o qual ele 
mantém influência, trabalhou para 
eleger o deputado Rogério Rosso 
(PSD-DF), mas acabou derrotado. 
O novo presidente eleito da Casa, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), ganhou 
a eleição com 285 votos contra 170 
de Rosso. Em seu quinto mandato, 
Maia é filho do ex-prefeito do Rio 
de Janeiro, César Maia, já presi-
diu o Democratas e foi duas vezes 
líder do partido. De acordo com o 
novo presidente, que tem alinha-
mento com o Palácio do Planalto, 
seu objetivo é pacificar o plenário. 
“Cheguei, aqui, muito novo, tendo 
oportunidade de estar presidindo 
os trabalhos, sendo um dos 513 

deputados que, junto comigo, co-
mandarão a Casa. Vamos governar 
com simplicidade”, declarou. Após 
o resultado, Rogério Rosso disse 
que o parlamento ganha com a vi-
tória de Maia. “Acho que a grande 
tarefa dele será unir a Casa, todos 
os deputados”, frisou. Para Maia, 
é necessário fazer uma gestão que 
tenha diálogo da maioria com a 
minoria. “Temos muito trabalho a 
fazer, pacificar esse plenário, dialo-

gar, maioria com minoria, temos 
uma maioria do governo que é 
importante para o Brasil, mas te-
mos uma pauta da sociedade, que 
vem através de cada um de nós, 
que precisa ser debatida, discutida 
e votada. Porque não é só apenas 
do governo que vêm as boas ideias, 
de cada um dos nossos mandatos 
e de cada um dos nossos eleitores, 
que vivem o dia a dia, saem boas 
ideias”, enfatizou.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Divulgação

Novo presidente da Câmara Federal foi eleito com 285 votos



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 10 anos integrando a região - 16 a 31 de Julho de 2016 / Edição 1404

Política

Em Pernambuco, Lula puxa 
caravana de Petrolina até o Recife
O movimento contemplou mais de 11 cidadess. Em um dos discursos, o ex-presi-
dente chegou a informar que pode voltar, em 2018, para disputar o Planalto

O ex-presidente Lula, que 
passou por Pernambuco, no 
início de julho, participou de 
da Caravana Popular em Defe-
sa da Democracia, organizada 
pela Frente Brasil Popular, dia 
12, em Petrolina, sertão de Per-
nambuco. No evento, políticos, 
representantes dos movimen-
tos sociais, movimento sindical 
e caravanas de nove estados 
marcaram presença.

Cerca de duas mil pessoas 
atravessaram a ponte Presi-
dente Dutra – que liga Juazei-
ro da Bahia a Petrolina – e se 
uniram ao público, que estava 
aguardando Lula no Palco, 
montado na Avenida Joaquim 
Nabuco. Segundo a Polícia Ro-
doviária Federal, o público to-
tal era de oito mil pessoas. Em 
discurso durante o evento, o 

ex-presidente sugeriu que uma 
saída para a crise econômica do 
Brasil seria abrir linha de crédi-
to para os mais pobres. 

“Se querem comprar um 
carro vão comprar, querem 
comprar televisão vão com-
prar. Eu colocaria dinheiro na 
mão do povo pobre”, ressaltou, 
esclarecendo que uma polí-
tica de financiamento faria o 
dinheiro circular no mercado. 
“Não dá para economia andar 
sem dinheiro circulando”, fina-
lizou. Seguindo a agenda, em 
Pernambuco, o ex-presidente 
esteve em Caruaru, no último 
dia 13, onde reuniu cerca de 
duas mil pessoas, de acordo 
com a Polícia Militar. Na ca-
pital do Agreste, Lula afirmou 
que o presidente interino, 
Michel Temer (PMDB), traiu 

Dilma Rousseff e que os parla-
mentares que votaram a favor 
do impeachment praticaram 
“atos criminosos contra a de-
mocracia”. Encerrando a pro-
gramação da Caravana, foi a 
vez da Capital pernambucana 
receber o líder do Partido dos 
Trabalhadores. Os recifenses 
receberam Lula vestidos de ver-
melho e deram demonstrações 
de apoio à presidente afastada. 
Durante seu discurso, o ex-pre-
sidente falou na possibilidade 
de voltar a se candidatar. "Se 
tudo que estão fazendo com a 
Dilma e com o PT é com medo 
que eu volte em 2018, que se 
preparem. Porque eu posso 
voltar em 2018 e vai depender 
do povo desse País. Se eles não 
sabem cuidar do povo, eu sei. 
Não tenho medo de enfrentar 

a elite e a imprensa brasileira", 
cravou. A Caravana percorreu 
outras 11 cidades pernambuca-
nas, desde o dia 4 de julho, pas-
sando também por Ouricuri, 
Petrolândia, Salgueiro, Serra 
Talhada, Garanhuns, Arco-
verde, Afogados da Ingazeira, 
Palmares e Surubim. A Frente 
Brasil Popular reúne entida-

des como o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST), a União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE), a 
Comissão Pastoral da Terra, o 
Movimento Nacional de Luta 
pela Moradia (MNLM), a 
Central dos Trabalhadores do 
Brasil (CTB) e partidos como 
PT e PCdoB.

Divulgação

Ex-presidente, Lula, percorreu o estado de Pernambuco e 
levantou a possibilidade de voltar a ser candidato em 2018
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Com 10 anos de início das obras, 
Transnordestina não virou solução
Presidente do Sindusgesso grifa que o quilo de gipsita custa, em média, R$ 25, mas, para che-
gar ao Recife, o frete é de R$ 100, considerando o modal rodoviário, que encarece o produto

Completados dez anos do 
início das obras da Ferroviária 
Transnordestina, o sentimen-
to por parte dos sertanejos é de 
insatisfação. O polo gesseiro do 
Araripe, por exemplo, amarga 
a falta de logística para o esco-
amento da produção. “Há mais 
de 20 anos o setor clama por 
alternativas de logística. Aqui, 
só podemos contar com o modal 
rodoviário que possui um frete 
com custo muito alto”, salienta 
Josias Inojosa, presidente do 
Sindicato da Indústria do Gesso 
do Estado de Pernambuco (Sin-
dusgesso). Segundo ele, a Trans-
nordestina traria a redução de 
70% em relação aos fretes rodo-
viários. De acordo com Inojosa, 
uma tonelada de gipsita custa, 

em média, R$ 25, mas, para sair 
do Araripe e chegar ao Recife, 
o frete é de R$ 100. A mesma 
coisa com o gesso agrícola que é 
vendido para o Oeste da Bahia, 
a tonelada custa R$ 25, porém 
o frete varia de R$ 90 a R$ 120. 

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Economia

Josias ainda lamenta não enviar a 
produção do Polo para as cimen-
teiras do Sudeste. “As empresas 
de lá utilizam material sintético ou 
importam gipsita da Espanha. Sai 
mais barato pagar impostos e tra-
zer de fora do que pagar o frete ro-

doviário dentro do Brasil”, explica.
O Polo Gesseiro é considera-

do uma das maiores reservas do 
mundo e possui 97% da produ-
ção de gesso e gipsita do Brasil. 
Caso a Transnordestina seja 
concluída, ainda não será su-
ficiente para o escoamento to-
tal da produção no interior do 
País. Para o presidente do Sin-
dugesso, a obra precisaria ser 
complementada. “A ferrovia só 
corta três estados. O Brasil tem 
uma extensão territorial muito 
grande e para desenvolver de 
fato, é necessário muito mais 

investimento da infraestrutura 
logística, a exemplo dos Esta-
dos Unidos que tem seu terri-
tório cortado por trilhos”, frisa.

Transnordestina 
A obra que possui uma ex-

tensão de 1752 quilômetros 
ligaria os estados do Piauí, Ce-
ará e Pernambuco. Desse total, 
apenas 600 quilômetros foram 
concluídos. O orçamento ini-
cial era de R$ 4,5 bilhões, mas 
R$ 6,2 bilhões já foram gastos 
e a previsão é de que ao final o 
valor seja de R$ 11,2 bilhões.

Cadu Gomes 

Polo gesseiro do Araripe é responsável pela produção de 97% do gesso e gipsita do 
País, mas sente a falta que a Transnordestina faz para o escoamento da produção

O r ç a m e n t o  i n i c i a l  d a  o b r a  e r a  d e  R $  4 , 5  b i l h õ e s ,  p o r é m 
a  p r e v i s ã o  é  q u e  f i q u e  e m  t o r n o  d e  R $  1 1 , 2  b i l h õ e s
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Jornal do Sertão marca presença 
na 17ª edição da Exposerra
De acordo com a organização, público que circulou, nos três dias de 
evento, foi de 45mil pessoas e feira movimentou cerca de R$ 20 milhões

Cerca de R$ 20 milhões 
foram movimentados na 17ª 
edição da Feira de Negócios 
de Serra Talhada – Exposer-
ra, de acordo com Reginaldo 
Souza, presidente da CDL 
Serra Talhada. Ainda segun-
do ele, as expectativas foram 
atingidas.

O público, que circulou 
nos três dias, foi de 45 mil, 
de acordo com a organiza-
ção. “Apesar de menos re-
cursos, conseguimos pro-
mover a Exposerra com a 
mesma dimensão da edição 

anterior e ficamos satisfeitos 
com os resultados”, declarou 
Souza. O evento conta com 
a parceria do Sebrae e di-
vulga o município como um 
impulsionador do desenvol-
vimento regional. Ao todo, 
250 estandes apresentaram 
produtos e serviços do mer-
cado e rodadas de negócios, 
palestras e shows musicais 
integraram a programação.

O Jornal do Sertão foi 
um dos expositores da Feira. 
Circulando há 10 anos na re-
gião, o veículo marcou pre-

Economia

O potencial industrial do 
Sertão do São Francisco está 
sendo avaliado pela Federação 
das Indústrias do Estado de 
Pernambuco – Fiepe. O estu-
do tem a finalidade de mapear 
a situação das indústrias locais 
e conhecer suas potencialida-
des e gargalos. De acordo com 
Tobias Silva, gerente do núcleo 
de economia e negócios inter-
nacionais da Fiepe, a região já é 
importante nos setores agrícola 
e agroindustrial. “O São Fran-
cisco é uma região com grande 
potencial de desenvolvimento. 
É um local que, apesar da crise, 
vem se destacando com uma 
forte tendência exportadora. 
Já é uma região internacionali-
zada”, explica Silva, lembrando 
ainda que a descentralização 
dos investimentos econômicos 
promove o desenvolvimento de 
todo o Estado.

Fiepe mapeia potencial 
industrial do São Franciso

Exportação 
O Ministério da Agricultura 

do Japão atualizou a norma que 
possibilitará ao Brasil expor-
tar melão, caqui, frutas cítricas 
e novas variedades de manga 
para aquele país. O Vale do 
São Francisco, no Sertão do 
Estado, já exporta manga, 
mas a quantidade de varie-
dades ainda é restrita. A pre-
visão é que o mercado se po-
tencialize em novembro deste 
ano, quando a norma entra 
em vigor e as garantias fitos-
sanitárias estarão acordadas 
entre produtores brasileiros e 
o país asiático. De acordo com 
a Valexport, a exportação de 
manga no Vale apresentou um 
aumento de 20%, em 2015, 
em relação à safra anterior, 
registrando um acréscimo de 
mais US$ 21 milhões na pauta 
de exportações do País.

sença, chegando ainda mais 
perto dos leitores e marcas, 
dividindo espaço com as 
empresas que investem na 
região. Segundo Antônio 
José Bezerra de Melo, dire-
tor do periódico, a Exposer-
ra aproxima os setores que 
movimentam a economia no 
Sertão. “É também um mo-
mento para a atualização de 
informações, conhecimento 
de novos produtos, oportu-
nidades de novos investi-
mentos e parcerias comer-
ciais”, frisou.

Exposerra movimentou R$ 20 milhões na economia do Sertão e atraiu público de 45 mil pessoas

Ao final do estudo, será possível identificar gargalos do setor
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CAAPE amplia convênios 
para o Sertão do Estado

A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco 
(CAAPE) acaba de ampliar sua carteira de parceiros. Recente-
mente, o presidente da CAAPE, Bruno Baptista, assinou cinco 
novos convênios com o Grupo LW, com sede em Arcoverde, 
que detém empreendimentos nos mais variados segmentos, 
instalados em cidades do Sertão do Estado.

A partir de agora, os advogados pernambucanos passam a 
contar com a estrutura de serviços das empresas LW Informática 
Ltda.; LW Eletro; LW Hotel; LW Sapatos; e LW Beauty. “Com 
estes novos parceiros, renovamos o compromisso de levar para 
os advogados do Interior, os mesmos benefícios recebidos pelos 
advogados da capital”, ressalta o presidente Bruno Baptista.

Ele destaca, ainda, que os convênios foram captados pelo 
representante da CAAPE na OAB de Arcoverde, José Aldênio 
Costa Ferro; com a intervenção direta do presidente daquela 
Subseccional, Wdson Pyerre Soares Silva, que também assina os 
contratos com o Grupo LW, juntamente com o diretor tesoureiro 
da CAAPE, Leonardo Moreira.

“Com estas e outras parcerias, oferecemos uma série de des-
contos para os advogados regularmente inscritos e adimplen-
tes com a OAB-PE, em todo o Estado”, enfatiza o presidente da 
CAAPE. “Nossa meta é fechar o ano com uma carteira de cerca 
de 500 conveniados”, diz. Para tanto, conta com o fundamen-
tal apoio dos representantes da CAAPE que atuam junto às 25 
Subseccionais da OAB em todo o Estado.

A lista completa dos conveniados pode ser acessada pelo site 
www.caape.org.br. A relação também está disponível no Aplicati-
vo CAAPE para celular e tablets. A forma de acesso ao Aplicativo 
depende do smartphone. Se o usuário estiver com um aparelho 
com o sistema ANDROID, ele deve ir ao Google Play e na loja de 
aplicativos da Google, basta digitar CAAPE na busca e clicar para 
instalar. E, se o usuário estiver utilizando um iPhone, ele deve ir 
ao App Store e na loja de aplicativos da Apple, buscar pelo nome 
CAAPE.

Bruno Baptista, Leonardo Moreira e Wdson Pyerre, comemoram 
as novas parcerias

Brasil revisa medidas de segurança 
para o Rio 2016 após ataque em Nice

Uso do FGTS como garantia  para consignado gera alerta

O ministro-chefe do Ga-
binete de Segurança Institu-
cional (GSI) da Presidência 
da República, general Sergio 
Etchegoyen, disse, no último 
dia 15, que o governo vai revi-
sar as medidas de segurança 
no País para a Olimpíada Rio 
2016 após o atentado em Nice, 
na França, que deixou, ao me-
nos, 84 mortos e 100 feridos.

“Estamos ainda sob o efei-
to do choque da tragédia que 
atingiu a França. Desde aque-
le momento, o Ministério da 
Justiça, Ministério da Defesa e 
o Gabinete de Segurança Ins-
titucional estão trabalhando 
para que se possa garantir que 
continuemos no mesmo nível 
de segurança para os Jogos 
Olímpicos Rio 2016. Isso exige 
uma série de revisões, de no-
vas providências e trabalho in-
tenso, daqui para frente, para 
que mantenhamos o nível de 
segurança. Obviamente, nos-
sas preocupações subiram de 
patamar”, disse Etchegoyen, 
em entrevista coletiva no Palá-
cio do Planalto.

Segundo Etchegoyen, os 
ministros da área de seguran-
ça e defesa estão revisando 
todo o dispositivo de seguran-
ça para identificar eventuais 
lacunas. Identificadas as la-
cunas, haverá incremento de 
algumas medidas, como mais 

postos de controle e barreiras, 
além de interdições no trânsi-
to, explicou.

“É importante que a po-
pulação entenda que vai tro-
car um pouco de conforto por 
muita segurança. Estamos 
prontos para os Jogos 2016, 
apenas vamos revisar nossos 
procedimentos. Temos o de-
ver, a partir do que aconteceu 
[atentado na França], de revi-
sar todos os nossos procedi-
mentos para checar se há lacu-
nas. Necessitamos fazer uma 
auditoria sobre nosso planeja-
mento para ver se sobra algu-
ma lacuna que tenhamos, por 

alguma razão, negligenciado”, 
acrescentou.

Possibilidade de ataque
Perguntado sobre ameaças 

terroristas no Brasil, o minis-
tro do GSI disse que há “pos-
sibilidades” de ocorrência de 
atentados no País como em 
qualquer lugar. “Considerando 
as circunstâncias, eu falo em 
possibilidades da ocorrência 
de eventos terroristas. Quando 
chegar a informação de que ha-
veria uma tentativa concreta, 
a gente muda a palavra para 
probabilidade”, afirmou Etche-
goyen. (Agência Brasil)

Brasil

A autorização para o uso 
do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) 
na contratação de emprés-
timo consignado pode com-
plicar ainda mais a situação 
dos consumidores, princi-
palmente os que já estão 
endividados, na avaliação 
da Proteste Associação de 
Consumidores. A lei que 
autoriza o trabalhador do 
setor privado a usar o FGTS 
como garantia de emprésti-
mo consignado, publicada 
no último dia 15, é conside-
rada um retrocesso pela en-
tidade.

Para a coordenadora da 
Proteste, incentivar o en-
dividamento para acelerar 
a economia não é a saída. 
"É uma armadilha, pois o 
FGTS é uma das únicas re-
servas financeiras dos tra-
balhadores para situações 
como desemprego", diz.

De acordo com a Lei nº 
13.313, ao contratar o em-
préstimo consignado, o tra-
balhador pode optar como 
garantia 10% do saldo do 
FGTS ou até 100% do valor 
da multa rescisória, no caso 
de dispensa sem justa cau-
sa. As taxas de juros médias 

do crédito consignado estão 
entre 25% e 30% ao ano no 
setor público e para os apo-
sentados. No setor privado, 
as taxas estão em torno de 
41%. A Proteste alerta que 
crédito não pode ser consi-
derado como renda, princi-
palmente em um cenário de 
crise econômica com juros 
altos, desemprego em alta 
e renda em queda. “Dívidas 
afetam o poder de compra, 
além de subir o risco de 
inadimplência, que já atin-
ge 59 milhões de brasilei-
ros”, informa a entidade. 
(Agência Brasil)

Alerta de segurança aumentou após a morte de 84 pessoas, em Nice, na França
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Tentativa de golpe gera caos e deixa 
mais de 200 mortos na Turquia

França vai combater o grupo terrorista Estado 
Islâmico em qualquer lugar, diz ministro

O verdadeiro cappuccino

Esta semana estava tomando um delicioso cappuccino com 
uma amiga e nos perguntamos sobre o que de fato era o ca-
ppuccino, já que em cada cafeteria que eu vou ele é feito de for-
ma diferente. Fui pesquisar sobre esta bebida e descobri que 
ela é uma bebida italiana com origem no século XVI e tem este 
nome em alusão aos frades pertencentes à ordem dos capuchi-
nhos. A bebida foi, assim, batizada por conta da sua cor, que 
lembra as vestes dos frades capuchinhos.

O cappuccino é composto apenas de leite e café (eu achava 
que fazia parte da composição o cacau (ou chocolate) e adicio-
nalmente a canela). Quando li sobre isso me perguntei: não se-
ria um simples café com leite? Não. A diferença está no formato 
do leite, que ao invés de utilizar o leite em sua forma básica se 
utiliza leite vaporizado, o que dá uma textura leve e espumosa 
à bebida. Quando um barista vaporiza o leite para o cappucci-
no, cria uma "microespuma" ao introduzir pequenas bolhas de 
ar no leite, conferindo a ele uma textura aveludada, cremosa 
e brilhante, sem no entanto deixá-lo com bolhas na superfície 
(removidas após a vaporização, ao bater a leiteira em uma su-
perfície sólida). Em muitos lugares, baristas mais experientes 
criam desenhos e formas ao verter o leite vaporizado no café 
expresso, técnica conhecida como latte art. A adição de cacau 
em pó é habitual na Itália, mas a adição de canela já é um hábi-
to sulamericano. Ou seja, aquele pó que compramos no merca-
do como Cappuccino, na verdade, não passa de café com leite 
e açúcar, que é gostoso, mas pouco original e artesanal. O uso 
de chocolate em pó no cappuccino é uma prática comum no 
Brasil, mas não faz parte da receita tradicional.

Espero que tenham gostado e até a próxima!

Novos Sabores

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

marketing@jornaldosertaope.com.br

CONQUISTE mais clientes 
anunciando AQUI!

mundo

Pelo menos 265 pessoas 
morreram em consequência 
do caos e da revolta popular 
que tomou conta da Turquia 
por causa de uma tentativa de 
golpe de Estado realizada, no 
último dia 15, por uma facção 
rebelde das Forças Armadas.

Para tentar concretizar o 
golpe, as forças militares re-
beldes – representadas em 
sua maioria por contingentes 
da Força Aérea – chegaram 
a realizar movimentos com 
tanques, aviões de combate 
e helicópteros. Eles assumi-
ram a TV estatal, impuseram 
a lei marcial e um toque de 
recolher, atacaram a sede do 
órgão de inteligência turco e 
atiraram no prédio do Parla-
mento do país e em um resort 
na cidade portuária de Mar-
maris. Do total de mortos, 
pelo menos 100 estão entre os 
rebeldes, segundo informou 
o chefe das Forças Armadas, 
general Umit Dundar. Há 
pelo menos 1.440 feridos.

Segundo o general Dun-

dar, 161 pessoas mortas fazem 
parte da multidão de civis e 
policiais contrários ao golpe, 
que foram às ruas defender 
a permanência do presidente 
turco Tayyip Erdogan.

Os civis e parte da forças 
policiais e militares foram 
mortos pelos rebeldes porque 
decidiram obedecer ao ape-
lo do presidente Erdogan, de 

resistir ao golpe. O primeiro-
-ministro turco Benali Yildi-
rim declarou que a situação 
está “totalmente sob contro-
le". Segundo ele, mais de 2,8 
mil integrantes das Forças 
Armadas foram presos em ra-
zão do golpe. Foi "uma man-
cha escura para a democracia 
turca", acrescentou Hildirim. 
(Agência Brasil)

“As autoridades da França 
vão lutar contra o grupo ter-
rorista Estado Islâmico em 
qualquer lugar”, declarou o 
ministro da Defesa da França, 
Jean-Yves le Drian, no último 
dia 16. Ele confirmou também 
que as autoridades da França 
vão manter em vigor o Plano 
Sentinela, no âmbito do qual 
são mobilizados 10 mil milita-
res para defender o território 
nacional do país.

Na noite do último dia 14, 
um caminhão atropelou uma 
multidão de pessoas que esta-

vam em uma avenida margi-
nal para assistir à queima de 
fogos de artifício em home-
nagem ao feriado nacional da 
França – o Dia da Tomada da 
Bastilha, em Nice. O número 
de mortos no atentado, até o 
momento, é de 84 pessoas e 
mais de 200 ficaram feridas. 
De acordo com o presidente 
da França, François Hollan-
de, 50 pessoas estão feridas 
gravemente e correm risco de 
morrer. O grupo terrorista Es-
tado Islâmico assumiu a res-
ponsabilidade pelo atentado. 

Segundo a portuguesa Mónica 
Ferro, professora do Instituto 
Superior de Ciências Sociais e 
Políticas da Universidade de 
Lisboa, há duas razões para a 
França sofrer esses ataques. 
A primeira é o empenho mi-
litar francês no combate ao 
Estado Islâmico (EI) na Sí-
ria, Iraque e Líbia. A segunda 
é que a França tem grandes 
comunidades de jovens que 
estão “desenraizados” e que 
são mais facilmente coopta-
dos por grupos terroristas. 
(Agência Brasil)

Tentativa de golpe por parte dos militares, resultou em morte de 265 pessoas

Divulgação
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Festa Ploc

Nossa Senhora Rainha dos Anjos

Sonora Brasil

Dança

Saindo na frente! 
A banda Blitz, comandada 

por Evandro Mesquita, o can-
tor juazeirense Alan Cleber 
e a banda Ploc composta por 
Luciano do Trem da Alegria, 
Drº Silvana, Silvinho Blau 
Blau e João Penca se apresen-
tam no dia 13 de agosto, no 
Depósitto em Juazeiro/BA.

A Festa da Padroeira de Petrolina acontecerá de 06 a 15 de agosto 
de 2016 com o tema: Rainha dos Anjos, Porta Santa da Misericórdia, 
intercedei por nós!

O projeto com os músicos Adelmo Arco Verde, Raulino Silva ( e Cássio 
Nobre irão apresentar ao público o som das Violas do Nordeste que acon-
tecerá no dia 19 de julho, no Teatro Dona Amélia do SESC Petrolina/PE.

O 2º WorkDance Competi-
tion - edição 2016 acontecerá 
no próximo dia 23 de julho, no 
Centro de Cultura João Gil-
berto em Juazeiro/BA.

Os artistas Ivete Sangalo, Wesley Safadão,  Luan Santana, Anitta, 
Jorge e Mateus, Marcos e Belutti, O Rappa, Aviões do Forró, Claudia 
Leitte, Daniela Mercury, Natiruts, Psirico, Saulo, Simone e Simaria, 
Bell Marques, Oito7Nove4, BaianaSystem, Duas Medidas, É O Tchan, 
Tierry, Daniela Mercury são atrações confirmadas na Praça Cairu, do 
Réveillon de Salvador 2017.
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Bruno Trindade Ruiz

Cristiano Lima

Quinteto Sanfônico da Bahia no 4º Festival Internacional 
da Safona na cidade de Juazeiro/BA

O humorista Juca Chaves que concedeu entrevista ao nosso programa  
'Bastidores por Janko Moura no Rádio' na Petrolina FM - 98,3

O cantor e compositor serra talhadense Geraldinho Lins em recente 
passagem pela cidade de Petrolina/PE

Os produtores Osvaldo Marley e Olavo Carvalho com cantor Nando Reis em recente show em Petrolina/PE

O cantor e compositor Raimundo Fagner ladeado pelos organizadores Celso de Carvalho, Luciana Carvalho, 
Targino Gondim e Paulo Bonfim participante do 4º Festival Internacional da Safona na cidade de Juazeiro/BA

***

***

***
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O clima do semiárido e a la-
titude (paralelo 8) são os prin-
cipais fatores para a farta pro-
dução de uva. A situação é úni-
ca em relação a qualquer outra 
área de produção de vinhos do 
mundo. “No Vale do São Fran-
cisco, temos uma incidência de 
sol de quase 300 dias por ano 
e a possibilidade de controlar o 
contato das vinhas com a água 
através da irrigação. Com isso, 
conseguimos ter até duas sa-
fras de uva por ano, enquanto 
em qualquer outro lugar, du-
rante o inverno a planta hiber-
na e, em decorrência disso, só 
é possível uma safra anual”, 
explica o João Santos, diretor 

Em outros locais, como na Europa, durante o inverno, a planta hiberna 
e, em decorrência disso, só é possível ter uma safra anual. O Vale do 
São Francisco carrega um diferencial

da Vinícola Santa Maria, popu-
larmente, conhecida como Rio 
Sol, localizada no município de 
Lagoa Grande. O referido cená-
rio está situado no Vale do São 
Francisco, entre Pernambuco e 
a Bahia. A região é responsável 
por 99% da uva de mesa expor-
tada pelo Brasil e pela produ-
ção de cinco milhões de litros 
de vinho por ano. Os dados 
são da Academia do Vinho. A 
Santa Maria pertence ao grupo 
luso Global Wines, que possui 
oito vinícolas em Portugal. No 
Brasil, o grupo português pro-
duz cinco marcas de vinhos 
finos e espumantes como a 
Rio Sol, Adega do Vale, Vinha 
Maria, Rendeiras e Paralelo 8. 
De acordo com João Santos, 
os campeões de vendas são os 

espumantes.“Temos uma linha 
com quatro rótulos, que repre-
sentam cerca de 60% das nos-
sas vendas”, destaca Santos, 
frisando que a empresa produz 
1,3 milhão de litros de vinho 
ao ano e espera faturar R$ 19 
milhões este ano. Além disso, 
ele garante que a empresa está 
“seguramente, entre as 10 me-
lhores do Brasil”. A cada ciclo, 
a vinícola produz cerca de cin-
co toneladas por hectare, o que 
corresponde a um total de 1,5 
milhão de quilos de uva, anu-
almente. “Um dos atrativos de 
nossa fazenda é que é possível 
ver as vinhas em diferentes eta-
pas, ou seja, numa única visita, 
é possível ver uvas verdes e 
provar uvas maduras”, destaca 
o diretor.

Sol incide quase o ano todo 
e rende duas safras de uva

Vinhos do Equador tem mais resveratol
O enólogo Ricardo Hen-

riques explica que são pro-
duzidos 25 tipos de uvas na 
propriedade como a Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Aragones, 
Touriga Nacional, Alicante 
Bouschet, Tempranillo, Merlot, 
entre outras tintas e brancas 
como Chenin Blanc, Viognier, 
Arinto, Fernão Pires e Mosca-
tel. De acordo com Henriques, 
os vinhos produzidos próximos 
ao Equador possuem mais res-
veratol, “uma substância be-
néfica ao coração”. O dado é 
comprovado em uma tese de 
doutorado da Universidade Fe-
deral de Pernambuco.

Premiação  
Os vinhos produzidos pela Vi-

nícola Santa Maria são reconheci-
dos por suas características e quali-
dades. Desde 2004, os rótulos são 
premiados em diversos concursos, 
quando o Concurso Internacional 
Vinhos do Brasil, classificou o Rio 
Sol Assemblage com a medalha 
de ouro. De lá para cá, a vinícola já 
conquistou seu espaço em eventos 
de Bruxelas, Londres, entre outros. 
No último mês de junho, o vinho 
tinto Rio Sol Winemakers Alicate 
Bouschet, conquistou o ouro na 
competição Brazil Wine Challenge, 
realizada em Bento Gonçalves, na 
Serra Gaúcha.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Eduardo Siqueira

Monique Cabral

Eduardo Siqueira

Rótulos da Rio Sol já receberam prêmios em Londres e Bruxelas

Vinícola está localizada em Lagoa Grande, Sertão de Pernambuco, e pertence ao grupo português Global Wines

sEmiárido
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Famílias de agricultores do São Francisco deixaram de ser funcionárias para co-
mandarem suas próprias produções e tem receita líquida de R$ 300 mil ao ano

A terra comprada por R$ 100 
mil, hoje, vale R$ 2,5 milhões

Receita líquida deve chegar a R$ 1 milhão ao ano

Eles deixaram de ser fun-
cionários para comandarem 
suas próprias produções. 
Foi a conquista de 12 famí-
lias de agricultores de Lagoa 
Grande, que trabalhavam 
em fazendas do Vale do São 
Francisco, enquanto se orga-
nizavam para adquirir uma 
propriedade de 170 hecta-
res. Resultado: formaram 
a Associação Comunitária 
dos Agricultores de Malhada 
Real.

Primeiro, compraram 
a terra por R$ 100 mil, fi-
nanciada em 20 anos pelo 
crédito fundiário. Quita-
ram em seis anos. “Hoje, 
ela está avaliada em R$ 2,5 
milhões”, comemora o pre-

sidente da Associação, Fran-
cisco Ferreira Lopes. Foi 
aliando a capacidade produ-
tiva e a observação dos erros 
cometidos pelos outros que 
o grupo buscou fazer as es-
colhas certas. “Pensávamos 
que não podíamos cometer 
as mesmas falhas de outros 
assentamentos. Não existia 
alternativa a não ser a de dar 
certo”, relata Francisco. A 
Malhada Real, atualmente, 
possui cinco hectares pro-
duzindo 100 toneladas de 
uva por ano (das variedades 
- Itália, Beni Taque Brasil 
e Red Globe), consorciada 
com a produção de 100 to-
neladas de melancia, o que 
rende uma receita líquida 

de R$ 300 mil por ano para 
a Associação. Com o apoio 
do Instituto Agronômico de 
Pernambuco (IPA), órgão 
vinculado à Secretaria de 
Agricultura e Reforma Agrá-
ria de Pernambuco, o grupo 
de agricultores conseguiu 
a emissão da Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP), 
do tipo Variável. Com a DAP 
em mãos, os associados pu-
deram aprovar 11 projetos e 
adquirir um crédito de qua-
se R$ 800 mil para produzir 
manga e goiaba. “As políti-
cas públicas para atender a 
agricultura familiar estão aí. 
Quando se tem compromisso 
e organização, tudo dá cer-
to”, frisa Lopes. 

Com o novo projeto em 
andamento, o grupo está 
utilizando 13 hectares para 
produzir manga e mais 13 
de goiaba. Em três anos, a 
expectativa é de que a re-
ceita líquida da Associação 
chegue a R$ 1 milhão.

Chicão, como Francis-
co Ferreira Lopes como é 
popularmente conhecido, 
também recorda as difi-
culdades do início do pro-

jeto. “As mulheres da co-
munidade foram trabalhar 
fora e os homens ficaram 
na terra. Era o começo de 
tudo. Precisávamos provar 
nossa competência. Exis-
te certa desconfiança das 
instituições financeiras 
para dar crédito aos assen-
tados. Mostramos para os 
bancos nossa organização 
e desempenho e, no final, 
existiam dois bancos dis-

putando para nos empres-
tar dinheiro”, conta com 
brilho nos olhos. 

De acordo com ele, o 
projeto desenvolveu tão 
bem que não falta merca-
do, “falta mais produção 
e nós estamos nos empe-
nhando para atender a 
cada dia a demanda cres-
cente”. “O segredo do su-
cesso é a nossa união”, 
crava.

Eduardo Siqueira

Divulgação

Divulgação

Quando as produções de manga e goiaba alcançarem retorno de 
investimento, a receita líquida da Associação chegará a R$ 1 milhão

Malhada Real produz 100 toneladas de uva de mesa por ano

sEmiárido
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Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

Uma Serra a ser desvendada

O clima ameno, aquela agradável interação com a natureza 
e muita aventura para animar, isso tudo é encontrado em Serra 
Negra. Distrito localizado no município de Bezerros, a 10 km 
do centro da cidade e a 103 km de Recife. A sua bela paisa-
gem é seu cartão de visita. Junto a isso temos os inúmeros pas-
seios, trilhas e caminhadas que fazem esse maravilhoso lugar 
ser visitado por pessoas de várias regiões. O seu nome surgiu 
com os colonizadores do norte que utilizavam a cor escura da 
serra para se localizarem. Daí o apelido de “Serra Negra”. Há 
outras versões acerca do surgimento do seu nome, mas geral-
mente trazem um quê de lenda e mito. A região possui desde 
lugares tranqüilos e agradáveis para apreciar uma bela vista ou 
fazer um passeio a dois, como também trilhas e caminhadas de 
diversos níveis para a turma mais aventureira. A cidade conta 
com um belíssimo Polo de Eventos, que possui um anfiteatro 
ao ar livre, restaurante e uma loja de artesanato que reúne o 
trabalho de mais de 120 artesãos da região. A festividade mais 
comemorada é sem dúvida o São João. Contando com a boa re-
ceptividade da população e com uma boa agenda, Serra Negra 
é um dos lugares mais convidativos para se prestigiar essa data. 
Com tanta natureza ao seu redor os principais pontos da região 
são: o Parque Ecológico da Serra Negra com diversos pontos 
e mirantes; como a Porta do Vento, a Gruta do Amor, a Pedra 
Cortada, Pau do Santo Casamenteiro (uma árvore que segundo 
os moradores - exige três voltas em torno de si, mais um beijo 
no tronco para que a visitante se case logo), o Mirante da Esca-
da, o Mirante do Gravatá Amarelo e o Mirante da Carambola. 
Temos também a Caverna do Deda, local ideal para exploração 
e prática de rapel. Seu mirante tem aproximadamente 960 me-
tros de altitude sendo um dos pontos mais altos da região. 

O toque final é dado pelo efeito da neblina e temperaturas 
que chegam a 10 graus.  Flores também são encontradas com 
abundância; a trilha da Mata Vertentes é o habitat de 21 espé-
cies de orquídeas, incluindo a cattleyalabiata, a orquídea roxa, 
menina dos olhos da Serra, tornando o ambiente ainda mais 
charmoso. Reserve um espaço na sua agenda e não deixe de 
apreciar de pertinho essas belezas. 

sEmiárido

Reforço na segurança pública será
cobrado ao Governo do Estado

Novo espaço público para prática 
de exercícios físicos em Araripina

Entre os itens reivindicados após audiência pública: a instalação de uma Companhia In-
dependente de Polícia Militar, aumento do efetivo e instalação do Instituto Tavares Buril

A Câmara de Vereadores 
de Araripina promoveu uma 
audiência pública no dia 7 
para debater os índices de 
violência e escutar os recla-
mes da sociedade araripinen-
se através de representantes 
de diversos segmentos como 
igrejas, clubes de serviços e li-
deranças políticas. Na ausên-
cia do Secretário de Defesa 
Social de Pernambuco, Ales-
sandro Carvalho, os convida-
dos elencaram os principais 
pontos para a redução dos 
roubos e furtos, bem como 
dos homicídios praticados em 
Araripina.

Como resultado do debate, 
foi formulado um documento 
que será entregue ao Governo 
do Estado reivindicando cinco 
itens: instalação de uma Com-
panhia Independente de Polí-
cia Militar, aumento do efeti-
vo da corporação, instalação 
do Instituto Tavares Buril, 

criação de uma Delegacia Es-
pecializada no Atendimento à 
Mulher e realização dos plan-
tões da Delegacia de Polícia 
Civil em Araripina durante os 
finais de semana. Para o co-
mandante da 2ª Companhia 
de Polícia Militar de Araripi-
na, capitão Ednilson Barros, 
a união da sociedade é funda-
mental para mostrar, ao Esta-

do, que a cidade de Araripina 
necessita de mais atuação na 
segurança pública. “Estamos 
combatendo a criminalidade 
com 100% do nosso efetivo 
e da nossa estrutura física, 
mas sabemos que é preciso 
mais, por isto este momento 
é importante para dizer o que 
ainda nos falta”, destacou o 
comandante.

O Rotary Club de Ara-
ripina entregou para a ci-
dade um espaço público 
para a prática de atividades 
físicas, dotado de seis equi-
pamentos, que estão à dis-
posição da comunidade, na 
Avenida Antonio de Barros 

Muniz, em frente ao Centro 
Paroquial. A praça é um lo-
cal usado para caminhadas e 
corridas nos períodos do iní-
cio de manhã e final de tar-
de, e, com a inauguração da 
Academia Rotariano Manoel 
Nilo de Castro, também será 

usado para atividades físicas 
em aparelhos especialmente 
destinados para estes fins.

De acordo com a presi-
dente do Rotary de Araripi-
na, Izete Rodrigues, a Aca-
demia que leva o nome do 
saudoso Nilo de Castro, é a 
contribuição da instituição 
para que a sociedade tenha 
mais uma opção para reali-
zar atividades físicas e evitar 
o sedentarismo.

A inauguração foi presti-
giada por representantes dos 
clubes de serviços como as 
Lojas Maçônicas Luz, Li-
berdade e Justiça, e Evolu-
ção e Trabalho, da Ordem 
DeMolay, do Rotary Kids. 
Os familiares do homena-
geado também estiveram 
presentes para agradecer 
pelo reconhecimento.

Jorge Possetti
jorgepossetty@hotmail.com

Autoridades e  sociedade c iv i l  de Araripina pontuaram as 
necessidades locais  para melhoria  na segurança públ ica

Comunidade da Avenida Antonio de Barros Muniz é a principal beneficiada
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Em Serrita, tradição e fé marcam 
mais uma edição da Missa do Vaqueiro

Festival de dança e teatro 
até o dia 31, em Salgueiro

“Bom vaqueiro nordesti-
no morre sem deixar tostão. 
O seu nome é esquecido, nas 
quebradas do sertão”. Certa-
mente quando o rei do baião, 
Luiz Gonzaga, compôs essa 
canção, em 1963, em home-
nagem ao seu primo assassi-
nado, o vaqueiro Raimundo 
Jacó, não tinha noção de que 
ele se tornaria símbolo de um 
dos eventos culturais mais im-
portantes de Pernambuco. A 
tradicional Missa do Vaqueiro 
de Serrita, idealizada pelo pa-
dre João Câncio, chega a sua 
46ª edição, no sertão de Per-
nambuco.

Os festejos ocorrem de 21 
a 24 de julho com shows artís-
ticos, apresentações culturais, 
aboiadores, trios de forró, ex-
posição de artesanato, pales-
tras, vaquejada e pega de boi. 
No primeiro dia, o povoado 
de Ipueira, na Zona Rural de 
Serrita, inicia a programação 
com um show de forró pé-de-
-serra. A entrada é gratuita. A 
partir do dia 22, as atividades 
acontecem no Parque Estadu-

al João Câncio. A expectativa 
dos organizadores é de rece-
ber 70 mil pessoas durante 
os quatro dias. “A Missa do 
Vaqueiro tem uma grande 
importância não apenas para 
o sertanejo. Ela retrata a cul-
tura nordestina com o aboio, 
repentes, arte feita em couro 
e a musicalidade no geral. É 
a tradição viva”, destaca He-
lena Câncio, viúva de João 
Câncio e coordenadora do 
evento, lembrando que, no 
último dia (24), a partir das 

Em homenagem ao artista 
plástico e diretor, Jandeir Dias, o 
grupo de teatro Togarma celebra 
seus 10 anos, promovendo um 
Festival, em Salgueiro. As apre-
sentações começaram dia 08 e 
se estendem até o dia 31. Shows, 
espetáculos de dança e teatro fa-
zem parte da programação reali-
zada no Teatro Alaíde Conserva, 
que fica na Antiga Ferroviária 
de Salgueiro. Grupos de Serra 
talhada, Petrolina e Salgueiro 
também marcam presença no 

evento.De acordo com Jackson 
Dias, organizador do Festival, a 
programação traz apresentações 
do Maracatu Nação Salgueiren-
se, show de Música Popular Bra-
sileira com Negra Dell, apresen-
tação do 'Rio de Contas', além do 
forró pé-de-serra de Danyllo e de 
Claudiana. “A nossa expectativa 
é que esses shows incentivem 
o desenvolvimento cultural no 
município”, explica Dias. Os in-
gressos são promocionais R$ 10 
(Inteira) e R$5 (meia).

8h30, será realizada a tradi-
cional Missa, sob o comando 
do bispo Dom Magnus Hen-
rique, da Diocese de Salguei-
ro, e com a participação dos 
músicos Josildo Sá e Cham-
binho do Acordeon. 

A cerimônia deve reunir 
cerca de mil vaqueiros de vá-
rias regiões do Nordeste, que 
fazem orações em agradeci-
mento pelas graças alcança-
das, pedem proteção e levam 
objetos do cotidiano para se-
rem abençoados.

Os festejos vão de 21 a 24 de julho, com shows e apresentações. No último dia, a cele-
bração se dá sob o comando do bispo Dom Magnus Henrique, da Diocese de Salgueiro
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Sábado (16)
18h30- Chapeuzinho Vermelho

Domingo (17)
19h30- Sobre Nada (Gratuito)/ 
Salgueiro

Sexta-feira (22)
19h30- SoulDance (Gratuito)/ 
Salgueiro

Sábado (23)
19h30 - O santo e a Porca 
(T.PA)/ Petrolina

Domingo (24)
19h30 - O caco Amassado/ Salgueiro

Segunda-feira (25)
19h30 - O caco Amassado 
(gratuito)

Quinta-feira (28)
18h30 - João e Maria/ Salgueiro

Sexta-feira (29)
18h30- João e Maria/ salgueiro

Sábado (30)
19h30 - Açougueiro/ Recife

Domingo (31)
19h30 - Nimbo/ Salgueiro

Programação

Vaqueiros de várias regiões do Nordeste participam da Missa
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Quem é apaixonado por cine-
ma já começou a fazer contagem 
regressiva para o mês de agosto 
chegar. É que entre os dias 08 e 
13 desse mês, será realizado o 9º 
Festival de Cinema de Triunfo. 
Nesta edição, a mostra contará 

Tempo de Festival de Cinema em Triunfo

com 33 filmes em competição, 
representando 11 estados brasi-
leiros. De acordo com a Secreta-
ria de Cultura, realizadora do 
evento, foram recebidas 375 
inscrições, superando as 273 da 
edição anterior. Os filmes em 

Ele plantava milho e feijão. 
Hoje, faz nascer arte sacra a par-
tir de madeiras de umburana. O 
mestre-artesão Manoel Santeiro, 
55 anos, nasceu em Floresta, sertão 
de Pernambuco, mas é no muni-
cípio de Ibimirim que ele produz 
e repassa seus conhecimentos aos 
novos artesãos de várias cidades do 
Sertão, como Arcoverde, São José 
do Belmonte, Sertânia e Floresta. 
Até descobrir seu dom, Manoel 
não tinha ideia de que levaria a sua 
vida se dedicando à arte. “Quando 
eu tinha 24 anos, meu cunhado, 
Enoque Ferreira, me ensinou a ta-
lhar madeira. Depois disso, nunca 

competição concorrerão a R$ 
26 mil em prêmios. Durante a 
mostra, o público poderá assis-
tir a produções como ‘Aroeira’ 
(de Ramon Batista), o docu-
mentário ‘Catimbau’ (de Lucas 
Caminha), ‘Ainda me sobra eu’ 
(de Taciano Valério), ‘Danado 
de bom’ (de Deby Brennand), 
‘Para minha amada morta’ (de 
Aly Muritiba), entre outros. Dos 
33 filmes selecionados, 06 fazem 
parte da mostra Competitiva de 
Curta-metragem dos Sertões, 08 
da Mostra Competitiva de Curta-
-metragem Pernambucano, 06 
da Mostra Competitiva de Curta-
-metragem Infanto-Juvenil, 08 da 
Mostra Competitiva de Curta-me-
tragem Nacional e 05 da Mostra 
Competitiva de Longa-metragem 
Nacional.

Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende

Pernambuco 
Esportes

Futebol pelo mundo – duas vezes 
Chile, Portugal conquista a Europa e 

Pernambucanos em ação

A Copa América Centenário terminou no final do mês 
passado. Mais uma vez a seleção chilena venceu a competi-
ção, como em 2015, repetindo a decisão contra os argenti-
nos. Lionel Messi, Di Maria, Higuaín e Agüero, não foram 
páreos para Sanchez, Vargas, Vidal e Bravo e perderam na 
disputa por pênaltis (4x2). Messi, inclusive, perdeu inacre-
ditavelmente o primeiro dos cinco. O jogador, depois do 
erro, sentindo-se frustrado, isolou-se de todos. Chile Bi-
campeão! 

França x Portugal protagonizaram uma final de tirar o 
fôlego. No estádio de Saint-Denis, com as arquibancadas 
quase todas tomadas pela massa dos “Les bleus”, duas po-
tências do futebol mundial se enfrentaram. Com grande 
favoritismo, a França não foi capaz de segurar os “gladia-
dores lusitanos”, porém, nem tudo começou bem para os 
portugueses. Aos 20 minutos da primeira etapa, Cristiano 
Ronaldo saiu de campo machucado, após uma entrada forte 
do francês Payet. Será que a única chance dos lusos de ven-
cer a competição tinha se esvaído? Não, o jogo foi acirrado 
e cada seleção teve seus momentos. A estratégia de Por-
tugal era clara, recuar e jogar no contra-ataque, enquanto 
que a França tinha a posse de bola e o controle da partida. 
Uma bola na trave para cada seleção e o gol de Éder, mar-
cado aos três minutos do segundo tempo da prorrogação, 
decretaram a vitória dos portugueses por 1x0. O resulta-
do quebrou inúmeros tabus e afastou o fantasma de 2004, 
quando Portugal, dentro de sua casa, perdeu a final para a 
surpreendente Grécia. Pelo Brasileirão A, B e C, os dois re-
presentantes de Pernambuco na série A estão fazendo cam-
panhas muito ruins. O Sport (19º) enfrentou a Ponte Preta 
(5º) fora de casa e perdeu por 2x1. O próximo jogo do Sport 
será dia 17, na Ilha do Retiro, contra o Grêmio (3º). O Santa 
Cruz (18º) jogou em seus domínios e conseguiu um grande 
resultado. Venceu o Internacional (8º) por 1x0. O próxi-
mo jogo do time pernambucano será domingo, dia 17, no 
Estádio Independência, contra o América Mineiro (20º). 
É visível que tanto Sport, como o Santa Cruz estão caindo 
mais e mais. O tricolor, mesmo após a grande vitória sobre 
o Colorado e conseguindo um ânimo a mais, continua na 
zona do rebaixamento. Se não ficarem espertos podem cair 
para segunda divisão.  Pela série B, o Náutico (8º) perdeu 
mais uma. Dentro de sua casa, com o apoio da torcida, foi 
derrotado por 3x1 para o CRB (3º). O Timbu que havia co-
meçado bem a competição não consegue mais jogar bem e 
trazer bons resultados à sua torcida. O Náutico, na próxima 
rodada, irá enfrentar o Goiás (16º), no Serra Dourada.  O 
Salgueiro (5º), na série C, perdeu para o lanterna do grupo 
A, O River-PI (10º), jogando fora de casa, por 1x0. O Car-
cará, que se encontra fora da zona de classificação, no pró-
ximo domingo, irá enfrentar o Confiança, em seu estádio, 
Cornélio de Barros.

cultura

mais parei”, lembra o mestre, que 
levou 60 peças para expor na 17ª 
Feira Nacional de Negócios e Arte-
sanato de Pernambuco (Fenearte). 
“Venho a esta Feira desde o início 
e nunca deixarei de vir”, garante 
Manoel, destacando ainda que a 
“Fenearte é uma mãe”. “Já par-
ticipei de exposições em Brasília, 
Minas Gerais, São Paulo, mas a 
Fenearte é a melhor de todas para 
os artesãos”, frisa. Manoel faturou 
em torno de R$ 15 mil na última 
edição da feira e espera que esse 
ano tenha o mesmo resultado. 
“Não volto para Ibimirim com 
nenhuma peça. Vendo tudo”, co-

memora. Os preços de suas peças 
variam entre R$ 200 e R$ 4 mil. O 
mestre-artesão exerce essa função 
há 31 anos, mas seu maior orgulho 
é contar que existem duas peças 
suas no Vaticano. “Em 2001, o en-
tão presidente Fernando Henrique 
Cardoso levou uma Santa Paulina 
feita por mim e presenteou o Papa 
João Paulo II e, em 2010, o ex-go-
vernador Eduardo Campos me en-
comendou uma imagem de São 
Bento para presentear o Papa 
Bento XVI”, conta ele e finali-
za: “Tem como não ser feliz? 
Minha vontade de fazer arte só 
aumentou depois disso”.

Adriano Manoel/ Divulgação
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Talhada na madeira, a arte sacra
de Manoel Santeiro ilustra a Fenearte
Nascido em Floresta, ele exerce a função há 31 anos. Nesta 17ª edição, levou 
60 peças para expor e garante que volta para casa sem nenhuma delas

Mestre já fabricou imagens 
que estão no Vaticano

Cena do fi lme Danado de Bom, de Deby Brennand
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Sertão Esportivo

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

saúdE

Sabe aquele cheirinho de fei-
jão feito na hora, com um tempero 
que acabou de ser colhido da horta 
e, para acompanhar, aquele suco 
de laranja fresca? Nos tempos 
de hoje, é difícil até de imaginar. 
Os alimentos “in natura” ou os 
minimamente processados vêm 
perdendo lugar. De acordo com o 
nutricionista Waldysio Paes, para 
que um alimento seja considerado 
“in natura”, ele deve vir direto de 
uma fonte animal ou vegetal para 
a mesa do consumidor. “Como 
um ovo de galinha que você trouxe 
da granja do seu tio ou aquela fo-
lha de manjericão colhida no seu 
quintal”, exemplifica.

Segundo Paes, se este mesmo 
alimento passa por algum proces-
so de seleção, seja para facilitar 
sua manipulação ou embalagem, 
eles passam a ser chamados de 
minimamente processados. “De-

Um espaço, em Arcoverde, para 
mães e bebês com microcefalia

Alimentos saudáveis entregues em casa

Centro Especializado de Reabilitação Mens Sana, é mantido pela Fundação 
Terra, com recursos do SUS, e tem capacidade para atender até 100 pacientes

veriam ser sempre a primeira 
opção para o consumidor, pois 
chegam à mesa sem qualquer 
conservante químico ou adição de 
sal e açúcar”, destaca. Pensando 
nisso, a empresária Naise Damas-
ceno, comercializa frutas cortadas 
e prontas para o consumo, em 
Petrolina, por meio da Fruit Day. 
“Pensei em alinhar a necessidade 
de praticidade do mundo moder-
no com a carência por uma vida 

Pernambuco se tornou pio-
neiro em notificar a mudança de 
padrão de microcefalia em todo 
o País. Com 369 casos de malor-
mação congênita confirmados, 
o Estado vem buscando dimi-
nuir as distâncias para as mães e 
crianças que precisam se deslo-
car à procura de tratamento. No 
Sertão, Arcoverde e Venturosa 
lideram o ranking, cada uma pos-
sui quatro casos confirmados. O 
Centro Especializado de Reabili-
tação Mens Sana, em Arcoverde, 
município considerado a porta 
de entrada do Sertão, é exemplo 
de local com capacidade e proxi-
midade para atender os bebês da 
região. Mantido pela Fundação 
Terra, com recursos do Sistema 
Único de Saúde (SUS), tem capa-
cidade para atender até 100 be-
bês com tratamentos de fisiotera-
pia, fonoaudiologia e terapia ocu-
pacional. “No momento, estamos 
atendendo 27 bebês”, informa a 
coordenadora, Liege Nogueira.

O Centro possui autorização 
da Secretaria Estadual de Saúde 

para atender crianças de 35 ci-
dades do Estado, ligadas às Ge-
rências Regionais de Arcoverde, 
Serra Talhada e Afogados da In-
gazeira. O tratamento é realizado 
de forma gratuita e os pacientes 
devem ser encaminhados, ao 
Centro, pelas secretarias munici-
pais de uma dessas cidades.

Deslocamento 
No final de 2015, o estado contava 
com apenas duas instituições que 

mais saudável”, explica. “Muitos 
dos meus amigos não consumiam 
frutas porque não tinham tempo 
de ir ao mercado ou até não que-
riam comprar quantidades que 
‘estragariam’. Hoje, meus clien-
tes recebem suas porções mini-
mamente processadas e com a 
quantidade ideal de nutrientes, 
pois contamos com a orientação 
profissional de um nutricionista”, 
destaca Damasceno.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Já pensou em empreender 
pelo Facebook?

O Facebook é a maior rede social do mundo, o que 
significa dizer que a imensa maioria das pessoas que 
você conhece está lá. E isso implica em dizer que, onde 
tem gente tem oportunidade, certo?

Pois bem, se você respondeu que sim na pergunta 
acima, você é um forte candidato a ganhar dinheiro 
empreendendo pelo Facebook.

Mas antes de colocar a mão na massa, veja as três 
dicas que separei para você:

#dica 1: Você precisa ter algo para vender. Pare-
ce obvio, mas quando falo em algo para vender, muita 
gente pensa que estou falando de produtos físicos e 
não necessariamente precisa ser. Você pode vender o 
que sabe fazer bem. Por exemplo: encanadores, mani-
cures, aulas de música, idiomas, conserto de ar condi-
cionado e por aí vai. Ou seja, serviços.

#dica 2: Aceite cartão de crédito. Isso mesmo! 
Você pode receber através de cartão de crédito direto 
do Facebook, tudo muito simples e prático.

#dica 3: Você precisa divulgar bem, pois o boca-
-a-boca ajuda, mas não é o bastante. Um plano de ma-
rketing digital é crucial para seu sucesso. E por últi-
mo, a boa notícia é que você não precisa investir muito 
para começar. Vender pelo Facebook não exige gran-
des investimentos e muito menos conhecimento técni-
co avançado. Para saber mais acesse: www.facebook.
com/business
Sucesso pra você!

atendiam a crianças com 
microcefalia. Atualmente, 
24 unidades já prestam al-
gum tipo de atendimento. 
A partir deste mês, a UPAE 
de Limoeiro e o Hospital 
Regional Fernando Bezer-
ra, em Ouricuri, vão iniciar 
o trabalho de reabilitação 
das crianças. A distância 
percorrida pelas famílias 
diminuiu de 420 para 60 
quilômetros.

Divulgação

Divulgação

Espaço Mens Sana pode atender bebês de 35 municípios do Sertão

Alimentos minimamente processados não contém conservantes




