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Restaurantes do Bodódromo, em 
Petrolina, reiventam receita cartão-
postal. Sabores vão da Kafta, ícone da 
culinária asiática, à casquinha de carneiro

Principal evento de Serra Talhada 
reúne atrações como Aviões do Forró,
Luan Estilizado e Gustavo Lima
no Palco Nacional

Ceissa Campos assume presidência 
do Sindusgesso. Incentivar o debate 
sobre leis que estimulem o uso dos 
produtos do gesso em obras públicas 
está entre as propostas

Dilma Rousseff tem mandato cassado e declara guerra 
a Michel Temer. Peemedebista avisou que não aceitará 
acusações de golpista. Fatiamento da votação soou como 
precedente aberto para Eduardo Cunha

Paula TheotonioDivulgação

Aeroporto de Serra Talhada será reestruturado
Investimento de R$ 5 milhões foi anunciado pelo Governo do Estado e será aplicado na adequação da pista. Iniciativa se dá na esteira da implanta-
ção do Hub da Azul, que acarretou a ampliação da malha aérea e um novo voo para a cidade, localizada no Sertão do Pajeú.  Economia > Pág.5
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Os últimos quatro 
meses deste ano fo-

ram caracterizados 
pelas indefinições políticas 
em torno dos trabalhos  de 
afastamento definitivo da 
hoje ex-presidente Dilma 
Rousseff.  Embora não seja 
a intenção, isso deixa a eco-
nomia andando a passos de 
tartaruga. Ontem (31) os 
trabalhos do senado foram 
encerrados após confirma-
ção do prognóstico  de afas-
tamento definitivo de Dilma 
Rousseff.  Foram  61 votos a 
favor e 20 contra o impeach-
ment.  Os direitos políticos 
da ex-presidente foram pre-
servados após a realização 
de um segundo pleito  com 
resultado de 42 votos  favorá-
veis a  e 36 contra; para sus-
pender os direitos políticos 
da  ex-presidente por 8 anos 
seriam necessários 54 votos 
a favor. Com essa decisão o 
processo de impeachment  
chega ao fim.  À partir de hoje 
tudo começa a entrar na nor-
malidade e o fato  entra para 
a história; como diz o histo-
riador Eric Hobsbaum   em  
seu livro: Era dos Extremos; 
“  períodos históricos não são 
delimitados pelo calendário, 
mas por eventos extraordiná-
rios”. Serra Talhada é um  dos  
municípios  beneficiados pela 
ampliação da malha aérea 
estadual que se dá na esteira 
do Hub da Azul Linhas Aére-
as,   que vai ligar Recife à 24 
destinos no Nordeste. Para 
que esse vôo seja viabilizado 
é necessário fazer alguns in-
vestimentos no aero porto da 
cidade, tanto na pista, com 
as adequações exigidas pela 
Infraero  e também na  cons-
trução da  sala de embarques.   
Trata-se de um vôo pleiteado 
a muito pelo município e que 
irá contribuir definitivamen-
te com o desenvolvimento 
da região. O que falta agora 
é o empenho das autoridades 
competentes.  Serra Talhada 
está realizando a sua tradicio-
nal Festa de Setembro, como é 
conhecida, o evento é uma ho-
menagem a padroeira da cida-
de Nossa  Senhora da Penha.

Fique por Dentro

Observatório JS COSTUME DE CASA QUE NÃO PODE IR À PRAÇA

E n g r a ç a d o 
como uma das coi-

sas que muita gen-
te tem paixão e vai 

quase todas as semanas, quan-
do não é acompanhada da boa 
educação ou ao menos do bom 
senso, torna-se algo irritan-
temente desagradável. Estou 
falando daquela invenção dos 
Irmãos Lumière, que na Paris 
de 1895 comoveu aos que as-
sistiam àquela façanha. A 7ª 
arte, a telona, o escurinho do 
cinema, enfim, essa paixão de 
tantas pessoas, que encantou 
e encanta gerações, deixa de 
ser tão agradável quando pes-

soas mal educadas, ou pelo me-
nos sem noção de coletividade, 
estão próximas a nós. E é triste 
constatar que este mundo anda 
tão cheio de pessoas que não 
sabem respeitar o outro. Parece 
que estamos perdendo o senso 
de educação e respeito para com 
os outros. Afinal, tem coisa mais 
chata do que você assistir a um 
filme com alguém constante-
mente batendo com os pés em 
sua poltrona? E quando o seu 
vizinho de cadeira está comen-
do pipoca (diga-se de passagem, 
uma combinação perfeita), mas 
“esquece” de mastigar de forma 
educada, ou até sacode tanto o 

saco da pipoca que até lhe atra-
palha. Eu tenho tanta sorte para 
isso, que ao assistir a refilmagem 
de Tarzan, um casal sentado atrás 
de nós, achou que eram comenta-
ristas da globo em noite de Oscar 
e passaram todo o filme narrando 
e dando suas opiniões para cada 
cena, mesmo com as pessoas pró-
ximas fazendo sonoros “Xiiiiiiiii”. 
Uma triste realidade, que pode 
acontecer com qualquer um, mas, 
que pode e deve ser mudada. O 
próprio cinema, antes de começar 
o filme, tem que relatar, de forma 
lúdica até, uma lista de coisas que 
são proibidas dentro do cinema. 
Então, que tal ficarmos atentos 

a isso e também a alguém que 
conhecemos e que sabemos 
que faz certas atitudes...cabe a 
nós também dar aquela indire-
ta ou direta (depende do nível 
da amizade) básica, para que 
as pessoas, aos poucos, possam 
ir se educando mais e mais 
para melhor desfrutar desse 
entretenimento tão antigo e 
tão fantástico que é o cinema. 
Que só funciona tudo junto e 
misturado, mas que sem edu-
cação e bom senso, deixa de ser 
tão prazeroso.
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A população de Arcoverde 
poderá ter assistências jurí-
dica e judiciária gratuitas. O 
Núcleo de Práticas Jurídicas 
(NUJ) do Campus da UPE foi 
criado com o objetivo de ava-
liar os alunos do curso de Di-
reito por meio de atividades 
práticas e prestação de servi-
ços à comunidade carente.

Para ter acessar ao servi-

A Faculdade Integrada do 
Sertão (FIS) promove workshop, 
no próximo dia 22, às 19h, em 
Serra Talhada, com o tema ‘o Su-
cesso em Tempos de Crise’. Na 
programação, os advogados José 
Bezerra de Melo Filho e Antonio 
Faria de Freitas Neto abordarão 
os assuntos ‘Receita prática da 
segurança nas informações para 
o desenvolvimento das empresas’ 
e ‘A estruturação societária em 

O Instituto Federal do Ser-
tão Pernambucano vai realizar 
concurso público, destinado ao 
preenchimento de 29 vagas. Há 
oportunidades para profissio-
nais de níveis médio e superior, 
e a remuneração inicial é de, 
respectivamente, R$ 2.294,81 e 
R$ 3.868,21. As vagas de nível 
superior são para Administrador, 
Analista de Tecnologia da Infor-
mação, Arquiteto e Urbanista, 

A Supranor, empresa espe-
cializada em nutrição animal, 
vai promover um dia de campo 
sobre o trabalho de confinamen-
to com utilização da ração Top 
Grão. O evento será realizado 
no Parque de Exposições Sena-
dor Paulo Guerra, em Carpina, 
no dia 7 de setembro, às 11h. Na 
ocasião, os produtores poderão 
conhecer os animais que estão na 

ço, os interessados devem ter 
renda média, igual ou inferior 
a dois salários mínimos. Se-
rão oferecidas assessorias nas 
áreas cíveis (família, sucessão, 
posse e propriedade) e crimi-
nal. O agendamento é de se-
gunda a quarta, das 14h às 17h, 
no NUJ. Mais informações 
pelo telefone (87) 3822.1051 e 
9 8842.3672.

tempos de crise’, respectivamen-
te. Já o editor do Jornal do Ser-
tão, Antônio José Bezerra Melo, 
vai falar sobre ‘A comunicação 
como fomentadora do cresci-
mento empresarial’. O evento é 
realizado pela FIS em parceria 
com este Jornal, com a CDL e 
com o escritório Antonio Faria 
Advogados. Os ingressos custam 
R$ 15 (alunos da FIS), R$ 25 (es-
tudantes), R$ 50 (profissionais).

Arquivista, Bibliotecário, Enfer-
meiro, Médico, entre outros. Já 
para nível médio, há oportuni-
dades para Técnicos em Arqui-
vo, Contabilidade, Eletrotécnica, 
Enfermagem, Informática e Tra-
dutor e Intérprete de Linguagem 
de Sinais. As inscrições serão re-
alizadas exclusivamente no ende-
reço eletrônico concurso.ifsertao-
-pe.edu.br/copese, entre 19 de se-
tembro e 17 de outubro de 2016.

estação experimental e assistirem 
à palestra de Paulo César Araújo, 
especialista em nutrição animal. 
Segundo o diretor comercial da 
empresa, Vademar Bezerra, os 
participantes ainda terão oportu-
nidade de conhecer o “resultado 
final e saborear a carne no almo-
ço oferecido pelo evento”.Interes-
sados podem entrar em contato 
pelo telefone (81) 9 9434.2738.

Nutrição Animal
Dia de campo e palestra sobre confinamento

IF Sertão-PE
Concurso tem remuneração inicial de R$ 3.868,21

Serra Talhada
Workshop com tema “Sucesso em tempos de crise”

Arcoverde
Assistências jurídica e judiciária gratuitas
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Política

Votação fatiada e um precedente aberto
No próximo dia 12, deve ir, ao plenário da Câmara Federal, o processo de cassação do 
ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha. Ficou no ar se ele poderá ser beneficiado

Após mais de 13 anos à fren-
te da Presidência da República, o 
Partido dos Trabalhadores (PT) 
encerrou o ciclo de mandatos con-
secutivos no Poder Executivo Fe-
deral. Por 61 votos a 20, os sena-
dores decidiram, no último dia 31, 
aprovar o impeachment de Dilma 
Rousseff (PT). Fatiada a vota-
ção, por decisão do presidente do 
STF, Ricardo Lewandowski, que 
atendeu pedido do PT, a petista, 
embora cassada, não foi inabilita-
da a ocupar cargos públicos e não 
fica inelegível, ao contrário do que 
prega a Constituição. Dilma teve 
seus direitos políticos mantidos, 
mediante uma segunda votação, 
cujo placar foi de 42 a 36 votos. 
O fatiamento gerou polêmica e 
deixou, no ar, a hipótese de ser-
vir, como precedente, para que o 
ex-presidente da Câmara Fede-
ral, Eduardo Cunha, tenha um 

salvo-conduto, no próximo dia 12, 
quando seu processo de cassação 
vai à votação. A migração de sena-
dores de uma votação para outra 
expressou divisão no PMDB. De 
acordo com o presidente empos-
sado Michel Temer (PMDB), a 
divisão foi um embaraço na base 
governamental. “É inadmissível. 
Se é governo, tem que ser gover-
no”, declarou. Efetivado presi-
dente, poucas horas após Dilma 
ter seu mandato cassado, Michel 
Temer realizou sua primeira reu-
nião ministerial, no Planalto, após 
a cerimônia de posse. De acordo 
com ele, o momento é de "colocar 
o Brasil nos trilhos" e, a geração de 
empregos, será a primeira tarefa 
de seu mandato. Horas depois, o 
presidente fez pronunciamento 
em cadeia nacional de rádio e te-
levisão, onde defendeu a necessi-
dade das reformas trabalhista e 
da Previdência. "Para garantir o 
pagamento das aposentadorias, 

teremos que reformar a previdên-
cia social. Sem reforma, em pou-
cos anos, o governo não terá como 
pagar aos aposentados", explicou 
o presidente Michel Temer sobre 
uma das propostas mais contro-
versas de seu governo. "Temos 
que modernizar a legislação tra-
balhista, para garantir os atuais e 
gerar novos empregos," declarou 
sobre outro tema que enfrenta re-
sistências no Congresso Nacional. 
Além disso, os outros desafios do 
seu governo será alcançar a efici-
ência administrativa, a retomada 
do crescimento econômico, a se-
gurança jurídica e "a pacificação 
do País". Temer lembrou que é 
hora de unir o país e "colocar os 
interesses nacionais acima dos 
interesses de grupos".

Golpista é você - Segundo 
Temer, o impeachment de Dil-
ma Rousseff, que o levou ao 
cargo, veio "após decisão demo-
crática do Congresso Nacional". 

Em reunião com os ministros, o 
presidente orientou que, a partir 
de agora, ninguém deverá levar 
ofensa para casa. “Ninguém vai 
caçar bruxas aqui. Mas não va-
mos deixar que pensem que o go-
verno não é capaz de responder”, 
exclamou.

Oposição – Após sofrer o im-
peachment, Dilma Rousseff fez 
um duro pronunciamento e de-
clarou uma oposição implacável 
ao governo do Presidente Michel 
Temer. Vestida de vermelho, ao 
lado dos aliados, no Palácio da Al-
vorada, ela classificou o processo 

como “golpe parlamentar” e disse 
que a luta não acabou. “Eles pen-
sam que nos venceram, mas es-
tão enganados. Sei que todos nós 
vamos lutar. Haverá contra eles 
a mais firme, incansável e enér-
gica oposição que um governo 
golpista pode sofrer”, declarou. 
Após quatro mandatos consecu-
tivos, o PT deixa o protagonismo 
nacional e sai de cena com altos 
índices de desaprovação. Nesses 
13 anos, o partido ficou marca-
do por escândalos de corrupção, 
mas carregará bons resultados no 
combate à desigualdade social.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Dida Sampaio/ Agência Estado

Michel Temer assumiu a previdência da República efetivamente
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Política

Decisão do STF libera prefeitos 
"ficha-suja" para concorrer
Representantes dos tribunais de contas trabalham para sensibilizar a corte a rever posição. Das impug-
nações no Brasil, 84% resultam de contas julgadas irregulares pelos TCEs, que perderam competências

Determinação do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
referendada no último dia 10, 
libera as candidaturas dos po-
líticos que estavam inelegíveis, 
de acordo com a Lei da Ficha 
Limpa. Em Pernambuco, isso 
significa que 243 gestores, que 
tiveram suas contas rejeitadas 
e estavam vetados de concor-
rer, segundo julgamentos dos 
tribunais de contas, podem 
entrar na disputar deste ano. 
A decisão tira dos tribunais de 
contas a competência de julgar 
as contas de prefeitos ordena-
dores de despesas e dá, às Câ-
maras de Vereadores, a pala-
vra final. Punições financeiras 
e o ressarcimento aos cofres 
públicos, antes determinadas, 
ficaram suspensas. Presidente 
da Associação dos Membros 

dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon), Valdecir Pas-
coal considerou a decisão “um 
retrocesso para qualidade da 
gestão, da República e da de-
mocracia brasileira”. Esse ce-
nário envolve mais de R$ 211 
milhões relativos ao ressarci-
mento de débitos e mais de R$ 
4 milhões em multas, só em 
Pernambuco. “Essa decisão 
bate de frente com a hipóte-
se mais importante da Lei de 
Ficha Limpa. Rotulo essa Lei 
como a mais importante do 
período pós-redemocratiza-
ção, junto com a Lei de Acesso 
à Informação e a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, ela é um 
filtro em relação aos gestores 
que cometeram graves irre-
gularidades e um filtro pra se 
candidatar”, explica Pascoal, 

destacando que 84% das im-
pugnações eleitorais do Brasil, 
resultam de contas julgadas 
irregulares pelos tribunais de 
contas. “Então, num primeiro 
momento, enfraquece a Lei 
da Ficha Limpa e a depender 
do alcance que o STF dê a sua 
decisão, os próprios tribunais 
ficarão enfraquecidos”, alerta.
Segundo o presidente da Atri-
con, a estratégia dos tribunais 
será de tentar "sensibilizar o 
STF" para rever o tema por 
meio de um embargo declara-
tório que o procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, 
deve interpor. "Se isso não for 
possível, vamos propor uma 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) e com isso unir 
a sociedade em um novo mo-
vimento similar com aquele 

que houve na criação da Ficha 
Limpa", frisou. 

A Decisão do STF 
Em julgamento conjunto 

de dois recursos extraordiná-
rios (REs 848826 e 729744), 
no último dia 10, os ministros 
do STF entenderam que é ex-
clusividade da Câmara Munici-

pal a competência para julgar as 
contas de governo e da gestão 
de prefeitos. De acordo com a 
deliberação do plenário, cabe 
aos tribunais de contas apenas 
auxiliar o Poder Legislativo mu-
nicipal, emitindo parecer prévio 
e opinativo, mas que poderá ser 
derrubado por decisão de dois 
terços dos vereadores.

Valdecir Pascoal é conselheiro do TCE-PE e presidente da Asso-
ciação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon)

TCE/ PE-Divulgação
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Economia

Aeroporto de Serra Talhada receberá 
investimentos de R$ 5 mi para reestruturação
Estruturação da pista foi anunciada pelo governador Paulo Câmara, no Recife, na esteira da im-
plantação do Hub da Azul, que acarretou ampliação da malha aérea para Serra e Garanhuns

A ampliação da malha aérea 
estadual, anunciada, no último 
dia 18, pelo governador Paulo 
Câmara acarretou um resultado 
bem positivo para a cidade de 
Serra Talhada: a estruturação do 
seu aeroporto será concretizada. 
Para adequação da pista, seguin-
do as normas da Infraero, o Go-
verno do Estado vai investir R$ 
5 milhões. A iniciativa se dá na 
esteira da implantação do Hub 
da Azul Linhas Aéreas. A compa-
nhia implantou uma central, que 
liga o Recife a 24 destinos dentro 
no Nordeste, o que significa uma 
injeção anual de R$ 503 milhões 
na economia local. Para come-
morar esta parceria, aeronaves 
da companhia passaram a levar o 
slogan "Pernambuco, Coração do 
Nordeste" estampado e, no dia 18, 
a aeronave PR-AUH foi batizada, 
em cerimônia no Aeroporto Inter-
nacional do Recife/ Guararapes 
- Gilberto Freyre.  Serra Talhada 
é considerada um polo para se-
tores como Educação, Comércio 
e Saúde. De acordo com o prefei-
to Luciano Duque, a cidade tem 
influência sobre mais de 50 mu-
nicípios, incluindo os sertões do 

Pajeú, Central, Moxotó, Itaparica 
e parte do São Francisco. “Serra 
também é procurada por estu-
dantes e empresários do Ceará e 
Paraíba”, acrescenta o secretário 
de Desenvolvimento Econômico 
Municipal, Faeca Melo. Segun-
do o auxiliar, foi apresentado um  
estudo de viabilidade econômica 
para que a Azul compreendesse 
o potencial da região. Para o pre-
sidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Serra, Regi-
naldo Souza, ainda não dá para 
mensurar o desenvolvimento que 
os voos da Azul vão proporcio-
nar ao local. “O crescimento será 

Novas rotas
A Azul não está operacio-

nalizando voos apenas para 
o Nordeste. A companhia 
implantou o 25° destino da 
Central que liga Recife a Or-
lando, nos Estados Unidos. 
O voo tem capacidade para 
250 pessoas e frequência 
semanal. Desde o início da 
operação desse hub, a em-
presa registrou um incre-
mento de 50% no número 
de passageiros. De acordo 
com o secretário de Turis-
mo, Esportes e Lazer, Felipe 
Carreras, Pernambuco vai 
na contramão do resto do 
País, que registra uma que-
da no número de passagei-
ros de avião. "O Estado está 
ampliando a sua conectivi-
dade, através dos últimos 
investimentos no setor, e 
segue se consolidando como 
um atrativo turístico", des-
tacou. Para o presidente da 
companhia aérea, Antonoal-
do Alves, a transparência do 
Estado foi fundamental para 
a consolidação do empreen-
dimento e para os avanços 
no projeto local. "É gratifi-
cante trabalhar com um go-
verno que cumpre o que faz. 
E nosso otimismo nos faz 
crescer. A gente acredita na 
conectividade", ponderou o 
executivo.

regional, não apenas para nosso 
município. Um voo que venha do 
Recife, passe em Serra Talhada e 
siga para Petrolina vai fortalecer o 
comércio, mas também vai fixar a 
nossa região como polo Educacio-
nal e Médico. Não temos dúvidas 
disso”, destaca Souza, garantindo 
que qualquer expectativa poderá 
ser superada. Na análise do pre-
feito da cidade, Luciano Duque, o 
voo para Serra ainda vai consoli-
dar o turismo do Sertão. “Imagi-
ne o turista tendo a possibilidade 
de chegar rapidamente aqui e po-
der ir para Triunfo, Afogados da 
Ingazeira, São José do Belmon-

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

te”, sugere o gestor. “Não temos 
dúvidas de que o setor vai ser 
ampliado e de que isso vai aque-
cer o comércio local”, garante o 
prefeito, lembrando que o setor 
da Educação também vai ser be-
neficiado. “Temos a Universida-
de de Pernambuco, a Rural, rede 
particular, todo o Sistema S (Se-
brae, Sesc, Sest Senat). Mas não 
possuímos cursos de mestrado 
e doutorado, pois os professores 
da capital não tem interesse de 
pegar 400 quilômetros do Recife 
até aqui. Agora será viável e rápi-
do”, sublinha. Além de Serra Ta-
lhada, Garanhuns, localizada no 
Agreste, também receberá voo da 
Azul.

Pernambuco, coração do 
Nordeste 

Além de consolidar a parce-
ria entre o Governo do Estado 
e a Azul, a campanha foi criada 
para divulgar Pernambuco como 
destino turístico. Para ampliar o 
alcance da campanha, o governo 
estadual realiza ações em 10 ci-
dades brasileiras e um caminhão 
vai rodar o País capacitando pro-
fissionais do setor, promovendo 
rodadas de negócios e divulgan-
do Pernambuco.

Voos regionais vão proporcionar desenvolvimento para mais de 50 ci-
dades dos sertões do Pajeú, Central, Itaparica e parte do São Francisco

Reprodução internet
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Nova diretoria do Sindusgesso 
lança propostas para o setor
Leis que incentivem o uso dos produtos de gesso em obras públicas estão 
entre as metas a serem trabalhadas. Ceissa Campos assume presidência

A normatização técnica dos 
produtos do gesso, a constru-
ção da sede do sindicato em 
Trindade, a captação de inves-
timentos do BID para o proje-
to ProAPL do Gesso e o debate 
sobre leis que incentivem o 
uso dos produtos de gesso em 
obras públicas estão entre as 
propostas da nova diretoria 
do Sindicato das Indústrias de 
Gesso do Estado de Pernam-
buco (Sindusgesso).

O plano de desenvolvimen-
to incluiu ainda: capacitação 
dos gesseiros através de cur-
sos técnicos, efetivação das 
políticas de gerenciamento de 
resíduos sólidos e integração 
com a Univasf para projetos de 
pesquisa e inovação tecnológi-
ca. A posse da diretoria elei-
ta para o período 2016/2019 
deu-se no dia 17 de agosto, na 
presença de líderes sindicais e 
de empresários das indústrias 
do setor.

A presidência será ocupa-
da por Ceissa Campos Costa e 
Eduardo Farias será o 1º vice-
-presidente. Compõem ainda a 
diretoria, os vice-presidentes, 
Rinaldo Freire, Fabio Montei-

ro e Ariston Pereira; além de 
Gustavo Omena como Secre-
tário, Hemã Bandeira, como 
tesoureiro e Meton Carvalho, 
Geovane Alves e Naiclê Cam-
pos, como diretores adjuntos. 
Há ainda os Conselheiros Fis-
cais e também os Delegados 
sindicais que têm prerrogativa 
de representação institucional 
do Sindusgesso. De acordo 
com a presidente do Sindus-
gesso, Ceissa Campos Costa, 

as oito propostas apresenta-
das para o desenvolvimento 
do setor irão nortear a atuação 
do Sindicato. “Existem outras 
ações que iremos desenvolver 
sempre com o apoio irrestrito 
dos empresários que sabem 
quais são as dificuldades diá-
rias enfrentadas pelo segmen-
to e o que deve ser feito para 
alavancar a maior economia 
da região e uma das maiores 
de Pernambuco”, destacou.

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

Economia

Startup. O que vem a ser isso ?

A cada vez mais tem-se escutado o termo americano Star-
tup em nosso dia-a-dia, que se traduz num tipo de negócio, 
mais conhecido geralmente na área da tecnologia de internet, 
que vem aguçando cada vez mais o interesse do empresariado. 
Mas, o que de fato vem a ser isso ?

O termo Startup, cuja tradução, do inglês, significa “a 
ação de pôr algo em movimento, dando-lhe início”, surgiu 
nos Estados Unidos há várias décadas, mas no Brasil só to-
mou corpo no final da década de 90, no período da chamada 
bolha da internet.

A Startup é, normalmente, uma empresa de pequeno in-
vestimento inicial, cujo modelo de negócio é incerto, mas de 
largo crescimento e repetível. Em regra, não se sabe, no nas-
cimento do empreendimento, se a ideia inicial será susten-
tável, ou mesmo vindoura, mas, quando dá certo, se traduz 
em expressivos valores financeiros, cujo produto é entregue 
em escala e de forma repetida, sem muita adaptação indivi-
dualizada a seus clientes.

Uma peculiaridade da Startup é que seu crescimento, 
mesmo quando exponencial, não traz consigo igual aumento 
de seus custos, significando em maiores lucros aos empreen-
dedores, despertando, por isso, cada vez mais o interesse do 
mercado empresarial.

Não é somente a ideia do projeto que será explorado que 
trará o sucesso a uma Startup, fazendo-se, também, neces-
sários alguns cuidados com os detalhes jurídicos, como por 
exemplo a proteção da marca, enquanto bem industrial 
de quem o detém, principalmente no que toca ao domínio 
com o nome do produto, além dos próprios direitos au-
torais envolvidos. Além disso, os profissionais envolvidos 
com a Startup devem se aprofundar também no que toca à 
legislação trabalhista, consumerista, autorizações gover-
namentais e outros regramentos que envolvam o negócio, 
para que o empreendimento não sofra prejuízos jurídicos 
na sua consecução, ameaçando o seu crescimento esca-
lável.Os fundadores devem elaborar um Memorando de 
Entendimentos, estabelecendo o papel e participação de 
cada sócio, valores de investimento, remuneração, regras 
de saída e ingresso de novos partícipes. 

A partir daí deve se escolher o tipo de sociedade em 
que a empresa será regida, firmando um Contrato So-
cial, que será inscrito na Junta Comercial do Estado de 
atuação da Startup. Podem ser firmados contratos de 
Vesting, rezando sobre o ingresso progressivo de novos 
integrantes na Startup, adquirindo gradativamente par-
ticipação societária com o decorrer do tempo da sua atu-
ação na empresa. Por fim, deverão ser firmados termos 
de confidencialidade, já que o vazamento de uma ideia 
poderá pôr fim a todo o projeto de uma Startup. Assim, 
se traduzindo em um negócio de baixo investimento e, 
muitas vezes lucros milionários e até bilionários, as Star-
tups vêm chamando a atenção de todo o mercado empre-
sarial em todo o globo terrestre.

Jorge Possetti
jorgepossetty@hotmail.com

A nova presidente Ceissa Costa ao lado do vice-presidente Eduardo Farias

Jorge Possetti

Nova diretoria do SINDUSGESSO elencou oito ações prioritárias para a gestão 2016/2019

Jorge Possetti
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Loja Maçônica de Araripina 
comemora 50 anos de fundação

Capacitação da Embrapa 
estimula produção de mandioca

Fundada em 1986, a unidade é a pioneira no sertão do Araripe. Con-
tabiliza 50 anos de história envolvida em causas sociais relevantes

A Loja Maçônica Luz, Li-
berdade e Justiça da cidade 
de Araripina, comemorou, 
no dia 20 de agosto, o seu 
aniversário de 50 anos de 
fundação com uma sessão 
solene com a presença de 
seus membros e familiares, 
e da comitiva liderada pelo 
Eminente Grão Mestre Es-
tadual do Grande Oriente 
de Pernambuco, Daury Xi-
menes.

Fundada em 1986, a Loja 
Maçônica é a pioneira no 
sertão do Araripe e, em seus 
50 anos de história, contri-
bui para causas sociais re-
levantes em Araripina como 
campanhas de combate às 

Desempenhando impor-
tante papel social e econô-
mico, como descreve o en-
genheiro agrônomo José 
Raimundo Ferreira Filho, da 
Embrapa Mandioca e Fruti-
cultura, a mandioca apresenta 
números expressivos relacio-
nados a sua produção. 

“Estima-se que são dois 
milhões de hectares de área 
plantada e um milhão de em-
pregos diretos. Além disto, a 
cadeia completa da mandio-
cultura movimenta cerca de 
US$2,5 bilhões e arrecada em 
impostos mais de US$ 150 mi-
lhões por ano”, explica o enge-
nheiro sobre o contexto brasi-
leiro. No último dia 23, a Em-
brapa ministrou capacitação 
para produtores de mandioca 
da região do Araripe. Curso 
foi sediado pela Faculdade de 
Ciências Agrárias de Araripi-
na (Faciagra). Estudantes do 
curso de Agronomia partici-
param, no auditório Charles 
Luciano. A iniciativa faz par-
te do programa do Governo 
Federal Brasil sem Miséria 
que tem projetos transver-
sais, como de irrigação por 
gotejamento, galinha caipira 

drogas, manutenção de uma 
escola pública de ensino 
infantil e apoio aos jovens 
através do patrocínio da Or-
dem DeMolay – instituição 
paramaçônica para garotos 
entre 12 a 21 anos.

A sessão solene do Jubi-
leu de Ouro teve a presença 
de centenas de maçons e fo-
ram homenageados todos os 
membros fundadores e tam-
bém aqueles que serviram 
como líderes da Loja Maçô-
nica ao longo dos 50 anos 
de funcionamento. Segundo 
o Venerável Mestre, Tomaz 
Arraes, que presidiu o mo-
mento festivo, a contribui-
ção da Maçonaria para Ara-

e o Reniva, que estimula a 
multiplicação de sementes de 
mandioca testadas em solos 
e climas semelhantes ao da 
região do Araripe. Ao todo, 
22 produtores de Araripina 
e Ouricuri serão beneficia-
dos com cinco variedades de 
maniva que foram indexadas, 
ou seja, estão livres de vírus e 
pragas comuns na região. Se-
rão entregues, gratuitamente, 
até outubro, 650 mil mudas, 
para que os produtores pos-
sam plantar e também disse-
minar as manivas com outros 
produtores.

De acordo com Élder Ma-
noel de Moura, analista da 
Embrapa Semiárido, o proje-
to Reniva tem como objetivo 
apoiar os pequenos e médios 
produtores rurais para que 
eles possam melhorar a pro-
dutividade e estimular a agri-
cultura familiar. “Estão sendo 
entregues materiais didáticos 
como DVDs e folhetos infor-
mativos com todas as infor-
mações sobre as variedades 
estudadas pela Embrapa. 
Pedimos que levem as mudas 
para outros agricultores”, re-
forçou.

ripina é muito importante, 
pois dissemina valores mo-
rais como a valorização da 
família e o apoio as causas 
sociais.

Para o Grão Mestre Es-
tadual, Daury Ximenes, a 
Loja Maçônica de Araripina 
é uma das mais respeitadas 
em Pernambuco, pois foi 
fundada por homens que, à 
sua época, foram defenso-
res da liberdade, igualdade 
e fraternidade – pilares da 
filosofia Maçônica. “Exalta-
mos o Jubileu de Ouro desta 
oficina de Maçons que são 
dedicados a ajudar ao próxi-
mo através de ações sociais 
e filantrópicas”, destacou.

SEmiárido

Jorge Possetti
jorgepossetty@hotmail.com

Loja Maçônica Luz Liberdade e Justiça de Araripina comemorou 50 anos de fundação,  em agosto

Divulgação

EMBRAPA vai distribuir 650 mil mudas de mandioca para produtores da região

Jorge Possetti
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cultura

Programação da Festa de Setembro 
tem Aviões do Forró e Luan Estilizado
Evento, em Serra Talhada, terá ainda shows de Gabriel Diniz, Aviões do Forró, 
Gustavo Lima no Pátio da Lagoa Maria Timóteo, conhecido como Palco Nacional

A Festa de Nossa Senhora da 
Penha, conhecida popularmen-
te como “Festa de Setembro”, é o 
principal evento de Serra Talhada. 
Realizado desde 1790, o evento 
completa 226 anos e já tem data 
marcada para este ano – entre os 
dias 29 de agosto e 08 de setembro. 
Segundo a organização, a expecta-
tiva é de que um público superior a 
60 mil pessoas participe dos feste-
jos. De acordo com a prefeitura, no 
Palco Cultura Viva, na Praça Sérgio 
Magalhães, vão se apresentar mais 
de 50 atrações. Também serão 
realizados espetáculos infantis ,te-
atro de bonecos, lançamentos de 
livros e show do Padre João Car-
los, no dia 8, a partir das 19h. Nos 
outros dias, a programação tem 
início às 20h. Além disso, a área 
de Alimentação da Feira Livre vai 
receber forró pé de serra e roda de 
capoeira.Shows de Gabriel Diniz, 
Aviões do Forró, Gustavo Lima e 
Luan Estilizado estão confirma-
dos para o Pátio da Lagoa Maria 
Timóteo, conhecido como Palco 
Nacional. As apresentações come-
çam a partir das 22h. A entrada é 
gratuita.

Espetáculo Casa Azul 
volta ao Sesc Petrolina

Em um cenário que brin-
ca com as cores, contrastes e 
fantasias, o espetáculo Casa 
Azul, estrelado pelos bailari-
nos Rafael Sisant e Wendell 
Britto, chega ao Teatro Dona 
Amélia (Sesc Petrolina), nos 
dias 3 e 4 de setembro, às 
20h, com ingressos de R$ 20 
inteira e R$ 10 a meia.  

Para a formatação da 
obra, que dura cerca de 50 
minutos, os bailarinos reali-
zaram dois anos de pesqui-
sas sobre as artes visuais e 
a dança, resultando em um 
duelo de movimentos e ex-
pressões artísticas dos dois 
corpos. A produção do espe-
táculo é do grupo Confraria 
27, criado em 2014 pela du-

pla de bailarinos. Segundo 
Rafael Sisant, a apresenta-
ção promete muitas surpre-
sas e interatividade. “Será 
um momento de reflexão e 
entretenimento, que espera-
mos surpreender o público. 
Cada movimento de dança 
tem um significado, no qual 
a plateia é convidada a in-
terpretar”, explica. Ainda de 
acordo com os produtores, a 
Confraria 27 busca levar, ao 
cenário artístico, questio-
namentos, ideologias e in-
quietações provocadas pelos 
bailarinos, que ainda pro-
põem a liberdade de criação 
e expressão nas artes, entre 
as cidades de Petrolina-PE e 
Jequié-BA. 

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Programação do Palco Nacional:

Mano Walter
Aviões do Forró
Kennedy Brazzil

Zé Neto e Cristiano
Zezo
Gleydson e Henricky

Luan Estilizado
Gatinha Manhosa
Forrozão das Antigas
Forró dos Plays

Gusttavo Lima
Gabriel Diniz
Fábio Diniz
Sandryno Ferraz

04/09 05/09

06/09 07/09

Banda Aviões do Forró se apresenta na programação da primeira noite do Palco Nacional

Bailarinos passaram dois anos realizando pesquisa para formatar espetáculo

Divulgação

Divulgação
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Em nome de Pernambuco, 16 atletas 
defenderam a bandeira do Brasil
O número de pernambucanos nesta edição foi o dobro do volume que representou o 
Estado nos jogos de 2008, em Pequim. Ao todo, o Brasil conquistou 19 medalhas
Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Foram 19 dias de competi-
ção, 42 modalidades Olímpicas, 
306 provas valendo medalhas: 
136 femininas, 161 masculinas e 
nove mistas. As Olimpíadas do 
Rio 2016 ficarão para a história 
do Brasil e, apesar dos proble-
mas que o País enfrenta atual-
mente e do alto índice de violên-
cia que o Rio de Janeiro sempre 
expôs, o evento foi um sucesso. 
De acordo com o Comitê Olím-
pico Internacional (COI), o Rio 
recebeu 1,17 milhão de turistas, 
sendo 410 mil do exterior. No 
contexto da maior festa esporti-
va do mundo, 16 atletas de Per-
nambuco marcaram presença 
entre os guerreiros que tinham 
a missão de defender a bandeira 
brasileira na competição. O nú-
mero de pernambucanos nesta 
edição foi o dobro do volume que 
representou o Estado nos jogos 
de 2008, em Pequim. São eles: 
Dani Lins e Jaqueline (voleibol); 
Amanda Araújo e Cláudia Teles 

(rúgbi); Samira Rocha (hande-
bol); Stéphane Vehrlé-Smith 
(hóquei sobre a grama); Joanna 
Maranhão e Etienne Medeiros 
(natação); Bárbara (futebol); 
Yane Marques e Felipe Nas-
cimento (pentatlo moderno); 
Wagner Domingos, Keila Costa, 
Érica Sena e Cisiane Dutra (atle-
tismo); e Teliana Pereira (tênis), 
além de Flávia Saraiva (ginás-
tica), filha de um exuense. Ao 
todo, o Brasil conquistou 19 me-

dalhas – um recorde. Mas, nas 
palavras do presidente do Co-
mitê Olímpico do Brasol (COB), 
Carlos Arthur Nuzman, inde-
pendente de medalha, o atleta 
brasileiro é um herói olímpico. 
“Eles foram extraordinários. 
Todos eles merecem o nosso re-
conhecimento e agradecimento. 
Muitos tiveram resultados que, 
até então, ninguém poderia ima-
ginar. Esse é um caminho”, dis-
se. O País sede não ficou entre 
os melhores, mas, sem dúvidas, 
o evento ajudou os brasileiros a 
se redescobrirem. A nação do fu-
tebol vibrou com a seleção femi-
nina de futebol e chorou quando 
‘as meninas’ foram desclassifi-
cadas. E seguindo essa paixão, a 
seleção masculina conquistou o 
ouro inédito em cima da seleção 
alemã, levando ao delírio não 
apenas os brasileiros, mas tam-
bém o atleta jamaicano Usain 
Bolt – que marcou presença no 
maracanã para torcer pelos me-
ninos do futebol.

Falando em torcida, tal-
vez tenha sido ela a maior 
vencedora dos Jogos Olím-
picos. Intercalando gritos 
acalorados, vaias ensaiadas 
e tanto calor humano, os 
brasileiros souberam respei-
tar a seleção da Alemanha e 
aplaudiram quando os atle-
tas subiram ao pódio para 
receber a medalha de prata. 
Além disso, a hospitalidade 
foi destaque e reconhecida 
por nomes como o nadador 
americano Michael Phelps.

O legado do Rio 2016 é 
maior ainda quando se fala 
em uma das capitais mais 
violentas do País, que sur-
preendeu ao proporcionar 
paz e alegria durante toda a 
competição. De acordo com 
o ministro-chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, o País 
superou muitos estereótipos 
que perduravam no exterior. 
Ele destacou o fato de que, 
além de nenhum caso de 
zika ter sido registrado, não 

Dias de paz, hospitalidade e 
renovação rumo à Paralimpíada

aconteceu nenhum caso de 
terrorismo durante o evento. 

"O mundo viu a cara do 
Brasil por inteiro. Que su-
peramos a questão da segu-
rança, que foi um dos males 
propagados no exterior, com 
mais de 90% de aprovação 
da segurança. Mais do que 
em muitos países de onde 
eles vieram", vibrou Padilha.

Paralimpíada 
 Eduardo Paes declarou, 

em entrevistas, que a festa 
do esporte ainda não acabou. 
Segundo ele, o Rio já está se 
preparando para a Paralimpí-
ada, que começa no dia 7 de 
setembro. Pernambuco terá 
mais seis atletas competin-
do. Agora, é hora de torcer 
junto para Jeohsah dos San-
tos Bezerra, Jenifer Martins, 
Ana Cláudia Maria da Silva e 
Roseane Ferreira dos Santos, 
a Rosinha, do atletismo; Phe-
lipe Andrews, da natação; e 
Raimundo Nonato Mendes.

ESPortE

Ouro olímpico inédito foi também uma resposta para a derrota 
sofrida em disputa com a seleção alemã na copa de 2014

Carlos Arthur Nuzman considerou a atuação dos atletas brasileiros extraordinária

Paral impíada contará com seis  at letas  pernambucanos

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Sertão Esportivo
Cultura

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

Gil do Passo uma homenagem ao
frevo na Festa de Setembro 

em Serra Talhada

A Prefeitura de Serra Talhada divulga as atrações da 226ª 
Festa de Setembro. As atrações dos shows para os quatro dias 
no polo principal, montado na Lagoa Maria Timóteo, do dia 4 
a 7 de setembro já foram confirmadas:

Dentre as atrações para o espaço do polo cultural da Praça 
Sérgio Magalhães também já foram confirmadas: Lançamento 
do livro No Altar da Prosa, do Padre Brás Costa, Banda Mar-
cas de Uma Cruz e Banda Pernambuquês,  Xote Nordestino de 
Sanfoneiros Mirins e Gil do Passo uma homenagem ao frevo. 
O Sertão Frevo é um projeto que atua em Serra Talhada com 
aulas gratuitas de Frevo para a comunidade e que completou 
um ano de existência no dia 20 de Julho de 2016. Um ano 
de trabalho de valorização da cultura popular pernambuca-
na, valorização do Frevo. Multiplicar, difundir o Frevo, fazer 
com que mais pessoas conheçam nossa cultura, se interesse 
por tudo que envolve esse ritmo que é nosso, é a missão dos 
criadores do projeto. O professor Gil Silva, ex aluno do Mestre 
Nascimento do passo, diz que o Projeto de  oficina Sertão Fre-
vo, foi construída com o objetivo de mostrar, além da vivência 
com o mestre, o olhar do professor para o Frevo a partir de 
sua atuação como professor/passista de Frevo, construídos ao 
longo de 20 anos de cultura popular. Gil Silva  integra o gru-
po de oficineiros da Secretaria de Cultura e Turismo de Serra 
Talhada com aulas de Danças Populares no CÉU das Artes, 
no Bairro da Caxixola.  A oficina ensina história do frevo, os 
passos de frevos, a evolução das sombrinhas e também como 
consertá-las. Um projeto feito com amor.

turiSmo

Os desafios em sala de 
aula, a necessidade de criar 
novas e atraentes formas de 
aprendizado e a proximidade 
do Dia das Crianças suscitam 
em educadores e pedagogos a 
curiosidade pelo turismo pe-
dagógico.  Diferente do tra-
dicional passeio escolar, que 
acontece nas férias ou com 
foco no lazer, essa modalidade 
se caracteriza por viagens pro-
gramadas dentro do calendá-
rio escolar, sendo ainda objeto 
de notas e provas.

 Dados recentes do Minis-
tério do Turismo mostram que 
a atividade é uma tendência 
cada vez mais forte no país. 
Entre 2009 e 2014, cresceu em 
125% o número de agências es-
pecializadas na execução des-
ses roteiros. No Vale do São 

Francisco, algumas escolas e 
universidades já estão abrindo 
os olhos para essa proposta.

 "Numa só visita a uma vi-
nícola da região, por exemplo, 
o aluno aprende sobre histó-
ria, geografia, ciências e ma-
temática. Quando se constrói 
o conhecimento a partir da in-
terdisciplinaridade, o aprendi-
zado é mais efetivo. O próprio 
ENEM requer essa compreen-
são contextualizada e é obriga-
ção das escolas preparar crian-
ças e jovens para essa etapa", 
destacou o professor e coor-
denador de projetos culturais 
de um colégio em Petrolina, 
Sertão de Pernambuco, Geni-
valdo do Nascimento. Só nes-
te ano, a instituição de ensino 
possibilitou aos estudantes 
cinco expedições com caráter 
educacional.  Também ao con-
trário do turismo de lazer, os 

passeios pedagógicos podem 
ser feitos em locais próximos 
da escola. Segundo a CRIA-
Tur, agência especializada em 
turismo pedagógico e atuante 
no Sertão pernambucano, os 
destinos mais procurados pe-
las escolas e universidades são 
as fazendas de uva e manga, 
o Parque Zoobotânico da Ca-
atinga, o Centro de Artes Ana 
das Carrancas, além dos par-
ques arqueológicos no distrito 
de Rajada. As Rotas do Can-
gaço e do Cariri, com cerca de 
300 km de distância do Polo 
Petrolina-Juazeiro, também 
são procuradas. "Essas expe-
dições - e assim chamamos 
nossos projetos, para tirar 
qualquer caráter de excursão 
e destacar a vivência - têm de 
oferecer às escolas e aos alu-
nos infraestrutura completa, 
como hospedagem, alimen-
tação, translado e monitores. 
O material didático e proces-
so de avaliação devem ser 
construídos em parceria com 
a escola. Precisamos estar 
100% alinhados", destacou 
Tyalla Morgana Evangelista, 
turismóloga da agência. Só 
este ano, quatro viagens no 
Nordeste estão programadas, 
além de uma em setembro 
com uma escola de Juazeiro/
BA. Para viagens que fechem 
o calendário educacional, eis 
uma boa hora para se progra-
mar.

 

Dados recentes do Ministério do Turismo mostram que a atividade é uma tendên-
cia. Entre 2009 e 2014, cresceu em 125% o número de agências especializadas

Turismo pedagógico cresce no Vale

A u l a  s o b r e  L a m p i ã o  e  o  P a d r e  I b i a p i n a  n o  C r u z e i r o  d o  C a l d a s ,  e m  B a r b a l h a / C E

Monumento da Encruzilhada do Progresso em Petrolina/PE
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Paula Theotonio 
paulatheotonio@gmail.com
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Recursos para conclusão de 
obras e aquisição de equipamen-
tos foram liberados pelo Minis-
tério da Educação (MEC), no úl-
timo dia 15, em Petrolina. A Uni-
versidade Federal do Vale do São 
Francisco (Univasf) receberá R$ 
9,75 milhões, enquanto o Insti-
tuto Federal do Sertão Pernam-
bucano (IF Sertão-PE) R$ 7 mi-
lhões. Os valores vão possibilitar 
melhorias na Universidade e 
ainda a inauguração das instala-
ções dos campi do IF Sertão, em 
Serra Talhada, Petrolina, Sal-
gueiro, Floresta, Ouricuri e San-
ta Maria da Boa Vista. De acordo 
com o reitor da Univasf, Juliane-
li Tolentino, parte dos recursos 
será destinada à finalização das 
obras da Policlínica e possibilita-
rá a abertura de 21 consultórios 
de atendimento, duas salas de 
cirurgias, salas de laboratórios e 
exames (ECG, endoscopia, ma-
mografia, raio-x, ultrassonogra-
fia, ecocardiograma), incluindo 
salas para enfermeiro, nutricio-
nista, fisioterapeuta, dentista e 
assistente social. No Campus de 
Ciências Agrárias, os recursos 
serão utilizados para edificação 

de etapa projetada para aten-
dimento de animais de grande 
porte. O Campus de Paulo Afon-
so que, atualmente, funciona em 
instalações provisórias, cedidas 
pela Companhia Hidrelétrica do 
São Francisco (Chesf), também 
será beneficiado. “Buscamos es-
tabelecer um diálogo assertivo 
com o MEC para avançarmos 
ainda mais nestes e em outros 
projetos que também são prio-
ritários para a nossa comunida-
de”, ressalta Tolentino. Já para 
o IF Sertão, um dos principais 
investimentos é no Campus de 
Serra Talhada. Foram destina-
dos R$ 2 milhões para a unidade 
e serão utilizados na compra de 
equipamentos e mobiliário. Em 

visita ao local, no último dia 19, 
a reitora do IF Sertão-PE, Le-
opoldina Veras, afirmou estar 
animada com a vistoria às obras 
e destacou que as expectativas só 
aumentam para a inauguração. 
“Já percebemos o acabamento 
e detalhes das salas e de todos 
os espaços no campus”, come-
morou Leopoldina. Parceiro do 
Instituto Federal no município, 
o prefeito Luciano Duque, res-
saltou a importância do apor-
te financeiro do MEC. “Esses 
recursos vieram em boa hora. 
Esperamos estar com o prédio 
prontinho em fevereiro e con-
taremos com a presença do mi-
nistro Mendonça Filho no ato de 
entrega”, frisou.

Um dos principais investimentos do Instituto Federal do Sertão Pernambuca-
no será no Campus de Serra Talhada, para onde foram liberados R$ 2 milhões

Recursos do MEC liberados para obras e 
equipamentos da Univasf e IF-Sertão

UAST: 10 anos resgatando a memória do espaço acadêmico
O mês de agosto foi de festa 

para a Unidade Acadêmica de 
Serra Talhada (UAST), campus 
ligado à Universidade Federal Ru-
ral de Pernambuco (UFRPE). As 
comemorações, entre os dias 11 e 
31, se deram pela primeira década 
de existência da UAST, no Sertão 
do Pajeú. “É o momento de cele-
brar o nosso trabalho e a transfor-
mação acadêmica que a unidade 
trouxe para os sertanejos”, ressal-
ta a pró-reitora de ensino de gra-
duação da UFRPE, Maria do So-
corro de Lima Oliveira. De acordo 
com ela, a UAST cumpre um pa-
pel fundamental para democrati-
zar a educação na região do Ser-
tão. “Talvez, essa seja a principal 
missão da Unidade, possibilitar, 
aos filhos dos sertanejos, o acesso 

a uma universidade pú-
blica de qualidade”, frisa.
Para a pró-reitora, as co-
memorações resgatam a 
memória do espaço aca-
dêmico. “Sou de Serra Ta-
lhada e passei cinco anos 
à frente da coordenação 
da UAST. Acompanhei 
toda sua história, todo o 
trabalho pedagógico e seu 
fortalecimento na socie-
dade. É um grande prazer 
compartilhar desse momento”, 
finaliza Maria do Socorro. As co-
memorações contaram com Aula 
Inaugural do semestre 2016.2, 
Jogos Internos, Jogo Comemo-
rativo, Cerimônia de Premiação, 
Sessão Solene na UAST, Sessão 
Solene na Câmara Municipal de 

Vereadores e foram encerradas 
com uma Missa em Ação de Gra-
ças, na Festa de Nossa Senhora 
da Penha. Os eventos contaram 
com a presença de autoridades, 
da comunidade acadêmica, além 
de convidados e familiares dos 
envolvidos.

Sertão Esportivo

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

Batom vermelho sem erro!
O batom vermelho é um clássico na maquiagem femini-

na, ele deixa qualquer mulher mais sexy e com um sorriso 
marcante, ajuda até a dar a ilusão de que nossos dentes são 
mais brancos, pois contrasta com a cor da nossa gengiva, sa-
bia? Por isso é super indicado pra quem vai tirar fotos e quer 
um sorriso brilhante. Porém, muita gente acaba fugindo do 
vermelhão, pois, por ter uma cor tão intensa o risco de cau-
sar borrões indesejados acaba sendo maior e para corrigir 
isso da um trabalhão. Mas você não precisa ser um maquia-
dor profissional para conseguir usá-lo direitinho com algu-
mas técnicas simples eu vou te ajudar a resolver este proble-
ma, e você vai usar batom vermelho sem medo de ser feliz, 
vamos lá?!

Passo 01: Escolha um corretivo no tom da sua pele e 
aplique-o sobre os lábios (pode ser também a base que você 
usa no rosto). A ideia é “apagar” o contorno original da boca 
e desenhar outro mais definido, além de ajudar a manter a 
cor original do batom. 

Passo 02: Desenhe o contorno dos lábios com a ponti-
nha de um pincel para boca ou com o lápis de boca da mesma 
cor do batom. Comece pelo “v” do lábio superior, o arco do 
cupido, e então vá para o centro do lábio inferior. Siga as 
linhas ao redor dos lábios e não se esqueça de contornar os 
cantinhos da boca.

Passo 03: Com os lábios já contornados, aplique o ba-
tom vermelho normalmente, respeitando a linha que já deli-
neamos. Mas tenha cuidado, se você optar pelas versões cre-
mosas de batom, evite passar muitas camadas, ou o produto 
pode escorrer, já com um de acabamento matte, isso é mais 
difícil de acontecer. 

Passo 04: Pegue novamente o corretivo do primeiro 
passo e use-o próximo ao contorno para eliminar possíveis 
borrões. Ele também ajuda a deixar a boca mais desenhada 
e gráfica. Lembre-se de usar um pincel limpo para aplicar o 
corretivo. Viu só como é fácil? Agora é só caprichar no ver-
melho poderoso e arrasar. Lembrando que essas dicas valem 
para o uso de qualquer batom escuro.

Além de Serra Talhada, foram contempladas as unidades de Petro-
lina, Salgueiro, Floresta, Ouricuri e Santa Maria da Boa Vista

Unidade democratizou o acesso à educação

Paulo Alencar
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A Faculdade de Integra-
ção do Sertão (FIS) realizou 
o ritual de conclusão de cur-
so de mais de 200 forman-
dos de seis cursos: Adminis-
tração, Ciências Contábeis, 
Direito, Curso Superior em 
Logística, Fisioterapia e En-
fermagem. O evento foi rea-
lizado nos dias 25 e 26 e en-
volveu os discentes que con-
cluíram todos os requisitos 
no período 2016.1, incluindo 
a defesa dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCC).

A formatura, na avalia-
ção do diretor-presidente da 
Faculdade de Integração do 
Sertão (FIS), Luís Pereira de 
Melo Júnior, é o momento 
de celebração que tanto os 
concluintes vivenciam junto 
com seus familiares quan-
to de celebração de todos 
os docentes e servidores da 

Instituição do Ensino Supe-
rior (IES). “A FIS se sente 
orgulhosa e otimista com a 
formatura dos concluintes e 
também por estar colocan-
do no mercado profissionais 
que passaram mais de qua-
tro anos contribuindo com 
a produção de conhecimen-
to e extensão para o tam-
bém crescimento da FIS. O 
que esperamos é que todos 
esses profissionais encon-
trem espaços em suas áreas 
e possam contribuir para a 
melhora da sociedade e do 
convívio social”, frisou. A 
formatura ocorreu no pró-
prio auditório da FIS no 
prédio Edifício Luiz Con-
rado de Lorena e Sá, loca-
lizado na Rua João Luiz de 
Melo. Luís Pereira de Melo 
Júnior destacou que um dos 
diferenciais na formação da 

Faculdade de Integração do 
Sertão é a que a instituição 
garante a prática dos conte-
údos apreendidos em salas 
de aula, seja por meio de 
grupos de pesquisa e traba-
lhos, eventos acadêmicos ou 
de extensão como o de Práti-
ca Jurídica e Clínica Escola 
de Fisioterapia. A formatura 
da Faculdade de Integração 
do Sertão (FIS) teve uma no-
vidade este ano: a colação de 
grau dos primeiros alunos 
do Curso Superior em Logís-
tica. O coordenador do cur-
so de Logística, Túlio Edson 
Souza da Silva, ressaltou a 
importância deste momen-
to. “A região do Sertão do 
Pajeú tem carência na qua-
lificação profissional para 
atuação na área da Logísti-
ca, dependendo ou da habi-
lidade nata de colaboradores 

O evento foi realizado no auditório da instituição, nos últimos dias 25 
e 26. Estavam presentes concluintes de oito cursos superiores

FIS forma mais de 200 alunos 

que vão aprendendo o ofício 
dentro de uma organização 
ou que chegam à região com 
formação adquirida em ou-
tros lugares. Desse modo, a 
FIS está colocando no mer-
cado a primeira turma for-
mada com foco na Logística 
e com uma grade curricular 
baseada no ensino supe-
rior”, frisou. A formanda do 
Curso Superior em Logísti-
ca, Letícia Barros, discen-

te laureada, disse que este 
momento ficará marcado 
em sua vida como especial.  
“Concluí mais uma etapa 
em minha vida e com uma 
enorme surpresa fui laure-
ada. Obrigada a todos que 
me ajudaram para que tudo 
isso pudesse acontecesse 
direta ou indiretamente 
porque significou muito 
como coroação dessa minha 
formação em Logística”.

Alunos concluíram os cursos de Administração, Ciências Contábeis, 
Direito, Logística, Fisioterapia e Enfermagem, no período 2016.1
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Luís Melo, diretor acadêmico da FIS, foi homenageado pelo Grupo de 
Executivos do Recife, no último dia 25. A honraria se deu em reconhecimento 
aos serviços prestados por Melo à comunidade jurídica pernambucana.

Diretor executivo Romério Galvão, deputado estadual Lucas Ramos, presidente da Facape 
Rinaldo Remígio, vereador Elismar Gonçalves, diretor acadêmico Antonio Habib na sessão solene 
em homenagem da Assembleia Legislativa de Pernambuco e da Câmara de Vereadores de Petrolina à 
Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina - Facape pelos seus 40 anos.

Empresária Lorena Vilela, arquiteto Stênio Nunes, colaboradora Claraise Freitas, empresária 
Ivania Vilela e a representante da Duratex S.A.  Adriana Lima no lançamento dos novos produtos da 
Duratex Moulding na Leo Madeiras na Petrolina/PE.

Os atores Joedson Silva, Marcos Velasch, Elisabet Moreira, Benigna Areias, Justino Filho com 
direção Thom Galiano da peça teatral ' O 3° Sinal' encenada recentemente em Petrolina/PE.

Boa Música!

'Olhares e Práticas'

'A Voz da Tela'

Exclusivo!

'Da Cor Brasileira' 

O 'Rio e a Música' acontecerá todas as quintas-feiras de setem-
bro, na Orla 1, com apresentação de Ivan Greg, Orquestra Sinfô-
nica do Sertão, Eugênio Cruz, Matheus Barros e Turma de Canto 
IF Sertão com repertórios especiais vendo o pôr do sol a beira do 
Velho Chico. E 'Sinfonia no Parque' todos os domingos, às 10h da 
manhã, no Parque Municipal Josepha Coelho, em comemoração 
ao aniversário de Petrolina/PE.

É o tema do 1º Congresso Nacional da Fotografia do Vale do 
São Francisco, com palestras, workshops, mesas redondas, expo-
sição e será realizado de 15 a 17 de setembro, no campus da Uni-
vasf em Juazeiro/BA.

Um Recital de Canto e Piano interpretado pela soprano Ingrid 
Torres e direção de Alan Barbosa será em 16 de setembro, no Tea-
tro Dona Amélia no Sesc Petrolina/PE. Entrada Gratuita!

Nossa coluna confirmou a turnê do show 'Segue o Som' da 
cantora Vanessa da Mata no Vale do São Francisco, dia 08 de ou-
tubro, no Iate Clube em Petrolina/PE.

Será o pocket-show apresentado pelas cantoras san francisca-
nas Alessandra Medeiros, Alê Araújo e Tarcila Gomes, em 02 de 
setembro, no Cais do Porto em Juazeiro/BA.

***

***

***

***
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Inaugurado em 6 de setem-
bro de 2000, o Bodódromo de 
Petrolina/PE tornou-se, nacio-
nalmente, conhecido pelos espe-
tos da suculenta carne. Ao longo 
dos últimos anos, foi se desco-
brindo que, em vez de bode, os 
empresários e chefs preparavam 
carneiro, considerado um "simi-
lar" mais palatável, com sabor 
mais suave e com um teor um 
pouco maior de gordura. Tam-
bém nesse período, os restau-
rantes passaram a investir em 
diversos preparos que iam além 
do tradicional e desejado espeto, 
conferindo um “quê” gourmet à 

carne-símbolo da região. Entre 
essas delícias está a kafta. Íco-
ne da culinária asiática, o prato 
ganhou um toque ainda mais re-
gional com recheio de queijo de 
coalho. "É um dos petiscos que 
mais vendemos", revelou uma 
das sócias-proprietárias do Bode 
Assado do Ângelo, Marluce Tor-
res. Desconhecida de muitos - e 
com uma receita que Marluce 
não revela - é a Casquinha de 
Carneiro: um creme à base da 
carne desfiada com queijo tipo 
parmesão, decorado por duas ti-
rinhas de coalho. Uma releitura 
sertaneja da casquinha de siri.

À frente das criações culiná-
rias do negócio, desde sua fun-

Muito além do carneiro assado
Restaurantes do Bodódromo reinventam receita cartão-postal e aumentam lucra-
tividade. Delícias vão da kafta, ícone da culinária asiática, à Casquinha de Carneiro

dação, há 13 anos, a quase "chef" 
disse pesquisar novos preparos 
em revistas e também na in-
ternet. Foi em um curso que 
aprendeu a fazer a calabresa de 
carneiro, que ela também vende 
congelada por cerca de R$ 35/
kg. Com uma cor avermelhada, 
o embutido de fabricação pró-
pria também é destaque entre os 
petiscos. Segundo o empreende-
dor Ângelo Gonzaga, que possui 
uma criação das raças de Dorper 
e Berganês e realiza compras 
de carneiros dessas mesmas 
espécies em uma associação do 
município de Dormentes/PE, a 
diversificação nos pratos ajudou 
a empresa a aumentar o apro-
veitamento do animal e, conse-
quentemente, sua lucratividade. 

"Se apenas vendêssemos es-
petos, o aproveitamento seria 
de apenas 35%. Hoje, após ven-
dermos a pele, utilizamos quase 
100% em diversas receitas", con-
tou.  Entre elas, a própria cala-
bresa, o pirão e o "vazio" de car-
neiro, que é a carne da barriga 
preparada em pururuca. "Não 
sabíamos o que fazer com essa 
parte e costumávamos preparar 
como brinde para os clientes 
mais chegados, ou disponibilizar 
para alimentação dos colabora-
dores. O sucesso foi tão grande 
que colocamos no cardápio e, 
hoje, não dá pra quem quer", 
disse Marluce.

Paula Theotonio 
paulatheotonio@gmail.com

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

A Importância da Vitamina D

A Vitamina D vem ganhando mais atenção pelas 
importantes ações que desenvolve no organismo, e 
por sua deficiência ter alcançado elevados índices no 
mundo todo, inclusive no Brasil, apesar de ser um país 
ensolarado. Pode ser sintetizada na pele por ação dos 
raios UV e pode ser fornecida também através da ali-
mentação, porém, 80-90% da vitamina D necessária 
aos seres humanos é de fonte endógena e os 10-20% 
restantes são provenientes da alimentação. Na dieta, 
poucos alimentos são fontes: óleo de fígado de ba-
calhau, gema de ovo, fígado, manteiga, peixes como 
arenque, salmão, cavala, sardinha e atum.

Muitos fatores podem reduzir a produção de vita-
mina D: baixa exposição solar, envelhecimento, doen-
ças crônicas, obesidade, uso de alguns medicamentos e 
dieta deficiente. A sua deficiência pode levar à redução 
dos níveis de cálcio, resultando em malformação dos 
ossos em desenvolvimento, osteoporose e osteomalá-
cia. Outras doenças poderiam ser prevenidas e/ou tra-
tadas com uma utilização diária suficiente de Vitamina 
D, como diabetes, câncer, asma, depressão, Alzheimer, 
doenças autoimunes e cardiovasculares. 

É indispensável uma alimentação adequada e se 
possível, a exposição ao sol. A recomendação é de 15-
20 minutos por dia nos horários de sol mais intenso 
(09 às 15h), e de preferência sem filtro solar (pode 
proteger só o rosto), pois o seu uso pode bloquear 95% 
da produção de vitamina D. O problema é que esse 
horário é o mais perigoso para a pele! Indivíduos de 
pele clara e sensível não devem se expor ao sol sem 
proteção e nestes casos, o uso de suplementos a base 
de vitamina D pode ser indicado, entretanto, somente 
um médico especialista pode avaliar e atuar de manei-
ra segura. 

Paula Theotoni
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A kafta de carneiro é o petisco mais vendido. Ela foi regionalizada e recebeu queijo coalho no recheio

A casquinha de carneiro é uma releitura sertaneja da casquinha de siri
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Sertão Esportivo

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

Saúde & Fitness

DeBron Bier lança cinco rótulos
Nova linha tem prazo de validade superior, podendo chegar a seis meses. A ideia é de 
expansão na distribuição para além da RMR, podendo alcançar o interior do Estado

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

A DeBron Bier, primeira 
cervejaria artesanal registra-
da de Pernambuco, lançou, 
no último dia 23 de agosto, 
sua linha de cervejas em gar-
rafas. São cinco rótulos dos 
seus atuais estilos de cerve-
jas: Lager, Golden Ale, IPA, 
Weizen e Wit.   Pouco mais de 
um ano após a inauguração da 
cervejaria, os sócios Eduardo 
Farias, Raimundo Dantas e 
Thomé Calmon, comemo-
ram esse novo momento em 
seu empreendimento.  Ante-

A necessidade de um 
profissional de Educação Física

A prática da atividade física, a tempos, foi a melhor 
maneira de conseguir resultados concretos para a me-
lhoria da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida. 
Isto todo mundo sabe, não é? Mas o que muitos não 
sabem é que esta prática, bem orientada, evita proble-
mas futuros, tais como lesões musculares e articulares, 
sobrecarga cardíaca e descompensação respiratória.

O profissional de Educação Física, com sua gradu-
ação reconhecida pelo MEC a mais de 70 anos, vem se 
estabelecendo como uma necessidade real no ajuste de 
intensidades e quantidade de exercício físico que uma 
pessoa deve ou não fazer. 

O gosto pela corrida / caminhada, do “puxar 
ferro”(musculação), dos jogos de finais de semana 
(futebol, basquete...) seria completamente diferente, 
e menos lesivo, se o público inserisse nessas ativida-
des um profissional de Educação Física. Nós sabemos 
o quanto cada pessoa necessita de intensidade em de-
terminado exercício; nós que sabemos planejar um 
programa de atividade física, com inclusão de todas as 
vontades do aluno. 

Imagine se, um dia fossemos precisar dar entrada 
em um processo jurídico e não pedíssemos ajuda a um 
advogado, ou se fossemos a um hospital e fizéssemos 
uma intervenção cirúrgica sem a presença de um mé-
dico. Tudo isso, se não houver a presença de um pro-
fissional especializado, você não conseguiria, não é? 
E porque para atividade física você não precisa de um 
Educador Físico? Pensem nisso! O Professor de Edu-
cação Física vai muito além de jogar a bola para os 
jogadores, bem como um trocador de pinos dentro de 
uma academia. 

Antes de iniciar uma atividade física que você nunca 
tenha feito, ou seja de alto impacto, ou possivelmente 
te deixará muito cansado, procure um Profissional de 
Educação física. Te fará um bem enorme!

Planos de ampliar o portfólio
A DeBron não para e já tem planos de lançar, até o final do ano, 

mais dois estilos, aumentando assim seu portfólio de opções para 
seus clientes. Os cinco estilos atuais têm características 
especiais e distintas, que seguem:

De origem alemã, 
cerveja leve e bas-
tante refrescante, 
espuma clara e cor 
dourada clara.

Estilo inglês, com 
uma cor diferen-
ciada, cerveja 
para todos os momen-
tos, amargor suave e 
aroma de maltes nobres.

Cerveja de origem 
alemã de trigo, um 
dos estilos mais an-
tigos conhecidos, refrescante 
um pouco turva, deliciosa 
para se iniciar os trabalhos.

Indian Pale Ale, de aroma 
frutado marcante, com 
amargor diferenciado é 
uma cerveja para ser apreciada a 
cada gole, harmoniza com carnes 
e alimentos mais temperados.

Estilo de 
origem Belga, 
traz além do trigo em 
sua base, condimentos 
e aromas e sabores 
cítricos, refrescante e 
encorpada, tem sua cor 
bem clara, Witbier sig-
nifica “cerveja branca”.

Lager

Golden Ale 

Weizen

IPA

Witbier

riormente, a comercialização 
era apenas em chopp. Com 
a chegada das garrafas, que 
tem um prazo de validade su-
perior, podendo chegar a seis 
meses, a ideia é de expansão 
na distribuição, indo muito 
além da região metropolitana 
do Recife e podendo alcançar 
o interior do Estado. 

Exclusividade
 A garrafa escolhida é um 

modelo, neste momento, exclu-
sivo no Estado, fabricada pela 
a Owens Illinois, fabricante de 
embalagens de vidro. Seu design 

diferenciado permite um con-
trole na formação da espuma no 
momento do serviço, atendendo, 
assim, o pedido do cliente e as 
características dos estilos comer-
cializados.

Origem
O nome DeBron, do holan-

dês, foi escolhido pelos sócios 
e significa “a fonte” é uma ho-
menagem à primeira cerveja, 
não somente brasileira, mas 
das Américas, que foi produzi-
da no Recife. Em 1637, aportou 
por aqui, Maurício de Nassau e 
trouxe o mestre-cervejeiro Dir-
ck Dicx, que tinha a função de 
instalar uma cervejaria em sua 
casa, chamada “La Fontaine”, no 
bairro das Graças, Zona Norte do 
Recife. Três anos depois, quando 
as obras foram concluídas, a be-
bida, que antes era restrita à cor-
te, pôde enfim se popularizar no 
País. Após 375 anos, nasce a mi-
cro cervejaria Debron Bier man-
tendo tradições e oferecendo 
cervejas artesanais diferenciadas 
e de alta qualidade.
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