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Avianca terá voo diário direto, a partir do dia 02 
de dezembro, saindo da cidade, localizada no 
Sertão do São Francisco. O tempo da viagem 
será de duas horas e 50 minutos. Aeronave 
tem capacidade para 162 passageiros

O oncologista Danilo Lima adverte que o 
período de maior risco para quem já
teve o câncer de mama são os cinco 
primeiros anos. Alerta deve ser mantido

Atletas de Afogados da Ingazeira, 
Bodocó, Jatobá, Ouricuri e Petrolina 
estão treinando no Canadá. Ao todo, 20 
estudantes, dedicados a diferentes mo-
dalidades, embarcaram pelo programa

Entre 4 e 13 de novembro, a Feira Internacional de Artesanato 
e Decoração reúne, em Petrolina, mais de 20 mil itens, 
em 100 estandes de diversos estados e países, passando 
pelos tapetes da Índia e pelas luminárias da Turquia

Comércio espera repetir 
movimento de vendas de 2015

Os primeiros enfeites já vão tomando conta das vitrines, mostram que o Natal começou a chegar ao comér-
cio. No clima festivo, a expectativa dos comerciantes é de manutenção do volume de negócios feitos em 
2015. No ano passado, segundo registra o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Petrolina, Joa-
quim de Castro, registrou-se queda de 3% em relação a 2014. Para este ano, as apostas são mais otimistas. 
Economia > Pág 5
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Sonhamos que um dia seria verdade
Todos teriam a mesma dignidade
Seriam valorizados por ensinar
Todos os saberes que há

Não há cientista, engenheiro ou doutor
Que um dia não teve um professor
Que lhe ensinou desde cedinho
As palavras e os números com carinho

São guerreiros de verdade
Em um país de desigualdades
Tentam diminuir essa diferença
Com amor, trabalho e sua crença.
Todos podem aprender
É só uma questão de querer
No dia a dia nos ensinam
essa lição
Que da vida não se desiste não

O  movimento Outu-
bro Rosa tem ajuda-

do  mulheres a tomar 
consciência da necessi-

dade da prevenção do câncer de 
mama por meio do diagnóstico 
precoce. Esse é um movimento  
de caráter internacional e tem 
contribuído decisivamente 
com a prevenção e cura desse 
mal entre mulheres de todas as 
camadas sociais. Nesta edição, 
o oncologista Danilo Lima  ad-
verte dizendo que  quem já teve 
o câncer de mama tem uma 
chance maior de ter outro. Po-
rém, o período de risco maior 
são os cinco primeiros anos. 
Na coluna (Fique por Den-
tro), fazemos um alerta para 
o prazo de recadastramento 
de aposentados e pensionistas 
do sistema previdenciário do 
município de Arcoverde e, que 
o (Senai) - Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial,  
abriu 389 vagas para 19 cursos 
em Petrolina, sendo um técni-
co e os demais de qualificação e 
aperfeiçoamento profissional. 
Em política falamos sobre a 
Proposta de Emenda Consti-
tucional (PEC 241), aprovada 
em primeiro turno pela base 
de apoio do Presidente Mi-
chel Temer no último dia 10. 
A medida prevê a contenção 
do rombo nas contas públi-
cas como forma de  superação 
da crise econômica. Entre os 
dias 09 e 11 de novembro, a 
Confederação Nacional dos 
Municípios, em Brasília, pro-
moverá um Seminário (No-
vos Gestores), com os novos 
prefeitos pernambucanos e os 
gestores reeleitos  para orien-
tação e auxilio sobre a gestão.  
Enquanto o país amarga uma 
crise sem tamanho na avia-
ção, Pernambuco segue na 
contramão da crise do setor; 
é que, a  partir do dia 02 de 
dezembro, Petrolina, locali-
zada no sertão do São Fran-
cisco, contará com um vôo di-
ário direto para São Paulo. A  
Avianca, disponibilizará  uma 
aeronave Airbus A320, com 
capacidade para 162 passa-
geiros. Esses e outros assun-
tos de seu interesse estão nes-
ta edição. Entre! Você é nosso 
convidado. Grato!

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

O próximo 23 de outubro é 
dia certo para pedalar, em Pe-
trolina. A segunda edição do 
“Pedalada Rosa”, coordenado 
pelo Pedal Rosa do Vale, vai 
misturar lazer e solidariedade. 
O evento tem o objetivo de aler-
tar a sociedade sobre a impor-
tância da prevenção e do tra-
tamento do câncer de mama. 
A concentração acontecerá às 
7h, no Parque Municipal Jo-

O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Se-
nai) abriu 389 vagas para 19 
cursos em Petrolina, sendo um 
técnico e os demais de qualifi-
cação e aperfeiçoamento pro-
fissional. Estão disponíveis o 
curso técnico de Eletrotécnica 
e de qualificação em: Mecânico 
de Manutenção de Motocicleta 
e Torneiro Mecânico. Na área 
de aperfeiçoamento, existem 

A dor da perda transformada 
em poesia, transmutada em amor 
ao próximo. Em 25 de novembro, 
na Biblioteca do Sesc Petrolina, 
a poetisa e jornalista Jaquelyne 
Costa lançará o livro Oratório da 
Moça que Sente Saudade. O pro-
jeto reúne 53 poesias e pequenos 
textos que trazem a temática da 
ausência; em sua grande parte 

Os aposentados, pensionis-
tas e descendentes, do Fundo 
Previdenciário do Município de 
Arcoverde (Funpremarc), deve-
rão realizar o recadastramento 
para atualização dos dados. A 
ação é obrigatória e deve ser feita 
no período de 17 a 31 de outu-
bro, no edifício Líder Empresa-
rial, no Centro.Caso o servidor 

sepha Coelho, na área central. 
As inscrições custam dois qui-
los de alimentos não perecíveis 
ou dois pacotes de leite em pó 
e serão feitas na hora. Toda a 
arrecadação será doada à Asso-
ciação Petrolinense de Ampa-
ro à Maternidade e à Infância 
(Apami). Outras informações 
pelo telefone (87) 98803-0023 
ou na página do Pedal Rosa do 
Vale no Facebook.

vagas para Operações com 
empilhadeira, NR10 básico, 
NR10 Atualização, Segurança 
na Operação de Caldeira, Pa-
nificação, Fabricação de Pane-
tones, Fabricação de Folhados, 
Processo de Soldagem Eletro-
do Revestido, Básico de Refri-
geração e Climatização, entre 
outros. Os cursos têm valores a 
partir de R$ 85, com parcelas a 
partir de R$ 50.

inspirados na relação da autora 
com a mãe, Alcineide Almeida 
(in memoriam), vítima de câncer 
renal em 21 de outubro de 2012. 
A publicação, que custará R$ 
20, terá toda sua renda revertida 
em doações ao Movimento de 
Combate ao Câncer de Petrolina 
(MCC), que, atualmente, atende 
a mais de mil pacientes na região.

aposentado ou pensionista não 
compareça, seus proventos se-
rão suspensos por tempo inde-
terminado ou até que formalize 
a atualização dos seus dados. 
Outras informações no Edital de 
Chamamento Público para Re-
cadastramento de Aposentados 
e Pensionistas no site http://ar-
coverde.pe.gov.br/home.

Câncer de Mama
Pedalada Rosa alerta para prevenção

Vagas
Oferta do Senai é para 19 cursos em Petrolina

Combate
Livro de poesias terá renda revertida em Petrolina

Previdência
Recadastramento para aposentados e pensionistas 

E na labuta do dia a dia
É fácil ver a alegria
De quem nasceu para semear
O conhecimento por todo lugar

 
Neste dia queremos dizer
Muito obrigada à vocês
Que ensinam às nossas crianças
Que do mundo são a esperança.

A titular desta 
coluna, minha fi-
lha, teve iniciativa 

valiosas ao prestar 
homenagem aos propagan-
distas da cultura, via es-
ses versos. E minha mãe, 
Maria do Carmo, edificou 
a Escola Normal Nossa Se-
nhora do Carmo, em Belo 
Jardim. Meu pai, Antenor 
Vieira, é autor da Peque-
na Enciclopédia da Língua 
Portuguesa. Minha esposa, 
Célia Maria Ferreira Paes 
foi professora de Geografia 
em vários colégios. Curtam 
os versos dela.



Jornal do Sertão 10 anos integrando a região - 16 a 31 de Outubro de 2016 / Edição 146  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 3

Política

PEC 241 será votada, em 2º turno, dia 24. Para as áreas 
de Saúde e Educação, regra só passa a valer em 2018

A Proposta de Emenda à Constituição, que congela os gastos do governo por 20 anos, a chamada PEC 241 foi aprovada, no último dia 10, em primeiro turno, na 
Câmara Federal, por 366 votos a favor. Foram contra a matéria 111 deputados e deram-se duas abstenções. Com as contas no vermelho, o Presidente da República Mi-
chel Temer vê, na PEC, uma saída para sinalizar ao mercado o esforço de contenção no rombo das contas públicas, como forma de tentar superar a crise econômica. A 
proposta volta para uma segunda análise no plenário da Câmara Federal no dia 24. Aprovada em dois turnos, terá redação final votada pela comissão especial no dia 
seguinte. Confirmada a redação final, a proposta segue para discussão no Senado, também em dois turnos.

O que propõe a PEC 241?
O objetivo é limitar o crescimento das despesas do governo. A medida fixa para os três poderes - além 

do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União - um limite anual de despesas.

Por que o Governo diz que é necessária?
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que "não há possibilidade de prosseguir economica-

mente no Brasil gastando muito mais do que a sociedade pode pagar”. Segundo ele, mesmo sem atacar 
frontalmente outros problemas crônicos das contas, como a Previdência, o mecanismo vai ajudar a re-
cuperar a confiança do mercado, a gerar emprego e renda, ao mesmo tempo em que conterá os gastos 
públicos, que estão crescendo ano a ano, sem serem acompanhados pela arrecadação de impostos. Para 
uma parte dos especialistas, pela primeira vez, o Governo está atacando os gastos, e não apenas pensando 
em aumentar as receitas. 

Quando a PEC começa a valer?
Se aprovada na Câmara e no Senado, começa a valer a partir de 2017. No caso das áreas de Saúde e 

Educação, as mudanças só passariam a valer após 2018, quando Temer não será mais o presidente.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Qual o impacto da PEC no salário mínimo?
A proposta também inclui um mecanismo que pode levar ao congela-

mento do valor do salário mínimo, que seria reajustado apenas segundo a 
inflação. O texto prevê que, se o Estado não cumprir o teto de gastos da PEC, 
fica vetado a dar aumento acima da inflação com impacto nas despesas obri-
gatórias. Como o salário mínimo está vinculado, atualmente, a benefícios da 
Previdência, o aumento real ficaria proibido.

Quais impactos nas áreas de Educação e Saúde?
Os críticos afirmam que a PEC irá colocar limites em gastos que, histori-

camente, crescem todos os anos em um ritmo acima da inflação, como Edu-
cação e Saúde. Além disso, gastos com programas sociais também podem 
ser afetados pelo congelamento. Segundo especialistas e entidades setoriais, 
esta medida prejudicaria o alcance e a qualidade dos serviços públicos ofe-
recidos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que mais im-
portante do que o valor despendido com áreas como Saúde, Educação e Se-
gurança, é a qualidade desses gastos. "Dados da Educação e da Saúde, hoje, 
mostram que a alocação de recursos não é o problema. É preciso melhorar a 
qualidade do serviço prestado à população", disse Meirelles. 

Entenda a proposta e seus efeitos
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Ao apoiar Adalberto em 2014, 
Odacy vislumbrou aliança em 2016

Encontro da CNM para tirar dúvidas de prefeitos eleitos

Não foi a primeira vez que 
o deputado estadual Odacy 
Amorim (PT) disputou o co-
mando da Prefeitura de Petro-
lina. O parlamentar foi gestor 
da cidade entre os anos de 
2007 e 2008. Tentaria se re-
eleger naquele ano pelo PSB, 
mas precisou concorrer inter-
namente com o deputado fe-
deral Gonzaga Patriota (PSB), 
na convenção partidária, e 
perdeu por 19 votos. O resul-
tado de 2008 foi a derrota do 
PSB para o, então, candidato 
do PMDB, Júlio Lóssio, que 
governou o município nos úl-
timos oito anos.

Este ano, Odacy Amorim, 
já no PT, terminou a corrida 
pela Prefeitura de Petrolina 
em segundo lugar. Obteve 
25,41% dos votos. Poderia ter 
sido diferente, caso tivesse ha-
vido uma aliança entre o petis-
ta e o candidato do PTB, Adal-
berto Cavalcanti, que alcançou 
13,24%. A soma dos percentu-

ais dos dois candidatos chega 
muito próximo do que con-
quistou o prefeito eleito, Mi-
guel Coelho (PSB): 38,80%. 

“Quando apoiei Adalber-
to, no pleito de 2014, pensei 
que formaríamos uma aliança, 
agora, mas ele entendeu de ou-
tra forma e seguimos projetos 
separados”, observa Odacy so-
bre Adalberto, que é deputado 
federal. Para o parlamentar, o 
processo eleitoral passou por 
diversos cenários e não existe 

Com o objetivo de buscar 
orientações e auxílio sobre a ges-
tão, os novos prefeitos pernam-
bucanos e os gestores reeleitos 
vão participar de um encontro 
promovido pela Confederação 
Nacional dos Municípios, em 
Brasília, entre os dias 09 e 11 de 
novembro. O Seminário Novos 
Gestores tem a expectativa de 

A soma dos percentuais de Odacy Amorim e Adalberto Cavalcanti, que atuam no mes-
mo campo, chega muito próximo do que conquistou o prefeito eleito, Miguel Coelho

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

um fator único para o resulta-
do final. Ele avalia que “houve 
uma desidratação do eleitora-
do de Adalberto, que acabou 
migrando para Miguel”. O 
parlamentar relata ainda que 
os candidatos foram prejudi-
cados pela falha nas inserções 
televisivas. Adalberto perdeu 
220 inserções, Amorim 27 e o 
candidato do PMDB, Edinaldo 
Lima, perdeu mais de 40, en-
quanto Miguel só perdeu uma 
inserção. 

reunir todos os prefeitos eleitos 
para o pleito 2017-2020 do Nor-
deste, assim como aconteceu 
com as demais regiões. Para o 
prefeito reeleito de Afogados da 
Ingazeira, José Patriota (PSB), 
o evento é uma oportunidade 
para os gestores se atualizarem 
dos assuntos em pauta no Con-
gresso Nacional. “Além disso, 

é o momento que temos para 
pedir orientações em relação ao 
encerramento do mandato an-
terior e sobre os cuidados que 
devemos ter para não ferir a Lei 
de Responsabilidade Fiscal”, ex-
plicou Patriota. A Confederação 
vai custear as despesas dos gesto-
res participantes durante os dias 
de evento. Por ser de extrema 
importância a participação dos 
executivos municipais, a entida-
de recomenda àqueles que ain-
da não fizeram inscrição para a 
agenda, que garantam presença 
mais rápido possível, por meio do 
site http://www.novosgestores.
cnm.org.br/inscricao. O presi-
dente da CNM, Paulo Ziulkoski, 
reforça também que, diante do 
difícil cenário a ser enfrentado 
pelos gestores no próximo pleito, 
a participação no seminário se faz 
ainda mais indispensável.

Odacy Amorim ficou em segundo lugar na disputa pela Prefeitura de Petrolina

Os prefeitos embarcarão para Brasília em busca de atualizar as informações 

Você compra um roteador Wi-Fi para usar internet sem 
fio em qualquer lugar da casa e, após instalar o equipamen-
to, você descobre que o sinal não chega a todos os cantos 
dela. Isso é muito comum, pois o roteador Wi-Fi pode so-
frer várias interferências, e soluções "caseiras" para au-
mentar o sinal dele podem não funcionar. 

Mas afinal, o que atrapalha o sinal Wi-Fi em casa?
Toda rede sem fio é uma rede de rádio, ou seja, é um 

sinal é transmitido pela sua casa e essas ondas vão sendo 
espalhadas pelos cômodos. Essas ondas têm dificuldade 
de ultrapassar barreiras físicas, tais como: paredes, lajes, 
eletroeletrônicos e etc. e também sofrem interferência de 
outros equipamentos, como ocorre com rádios comuns.

Se você estiver com problema de sinal em alguns pontos 
da casa, aqui vai a mais importante dica: mude o roteador 
de lugar!

Isso mesmo! Posicionar o seu roteador Wi-Fi no lugar 
certo pode resolver seu problema com sinal em casa defini-
tivamente sem troca o equipamento.

Como saber o melhor lugar? Simples. Coloque o seu ro-
teador em algum lugar perto do centro da residência para 
obter a melhor distribuição do sinal possível.

Se ainda sim o sinal chegar muito franco em alguns cô-
modos, leve em consideração o uso de um repetidor de si-
nal Wi-Fi. E viva a vida sem fios!

Wi-Fi: Melhore o sinal em 
casa sem trocar o aparelho 

Divulgação
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Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE)
Endereço: Rua Rui Calaça, 54 - Espinheiro/Recife/PE - 
CEP: 52.020-110 | Telefones: (81) 3223.0902 / 3231.4121
www.caape.org.br / Facebook CAAPE.Oficial / Instagram caape_oab

DP Digital e LEX Magister têm 
assinaturas com preços diferenciados 

para a advocacia pernambucana
A direção da Caixa de Assistência dos Advogados de Per-

nambuco (CAAPE) acaba de oficializar uma importante par-
ceira com o Diario de Pernambuco (DP), o jornal mais antigo 
em circulação da América Latina. A parceria vai permitir ao 
advogado fazer a assinatura da versão digital do jornal pelo 
menor preço oferecido em todo o Estado, que é de R$ 4,90 
ao mês – inferior ao valor promocional oferecido pelo Diario, 
que é de R$ 14,90.

A oferta é válida por três meses e apenas para os primeiros 
mil advogados que aderirem a assinatura. Com o DP digital, 
o advogado se manterá informado onde estiver e quando qui-
ser. Além da mobilidade no acesso à informação, a ferramenta 
oferece também interatividade, com acesso a áudio, vídeo e 
materiais exclusivos para assinantes. O DP digital pode ser 
acessado pelo computador e por tablets e smartphones com 
Android ou iOS.

Detalhes deste acordo foram discutidos recentemente 
pelos presidentes da OAB-PE e da CAAPE, respectivamente, 
Ronnie Preuss Duarte e Bruno Baptista, e o vice-presidente 
do DP, Maurício Rands. “Com a novidade, os advogados e es-
tagiários devidamente inscritos na OAB-PE, terão acesso rá-
pido e permanente às notícias. Com baixo custo, eles estarão 
sempre atualizados”, destacou Bruno.

Outro convênio da CAAPE para manter os advogados e 
estagiários regularmente inscritos na OAB-PE atualizados 
foi firmado com a LEX Magister. A empresa oferece 20% de 
desconto na assinatura do periódico jurídico Magister NET; e 
10% nas assinaturas do DVD Magister e das Revistas Magister 
de Direito Especializadas. As parcelas podem ser divididas em 
até 10 vezes sem juros.

A empresa também disponibiliza via e-mail, o informa-
tivo on-line. Trata-se do noticiário jurídico e legislativo com 
atualização diária e gratuita. O convênio prevê, ainda, a cor-
tesia de 30 dias de acesso ao sistema de pesquisa jurídica 
on-line Magister NET.

Maurício Rands, Ronnie Preuss Duarte e Bruno Baptista viabilizam o DP Digital

Economia

Previsão é de que o comércio 
se mantenha estabilizado

Avianca terá voo direto de Petrolina para São Paulo

Os primeiros enfeites nas 
vitrines mostram que o Natal 
começou a chegar ao comércio. 
Porém, apesar do clima festivo, 
a expectativa do setor para as 
vendas nas festas é tímida. De 
acordo com Joaquim de Cas-
tro, presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Petrolina 
(Sindilojas), a perspectiva para 
dezembro deste ano é de que não 
haja crescimento, mas também 
que as vendas não tenham que-
da. “Em 2015, finalizamos com 
3% negativo em comparação a 
dezembro de 2014. Este ano, 
esperamos que o comércio se 
mantenha estabilizado ao resul-
tado anterior e não caia mais”, 
explica Castro. Ele esclarece 
que, no cenário de instabilidade 
em que o Brasil está, essa não é 
uma expectativa ruim. “Para um 
momento complicado, buscar 
manter o quadro de funcionários 
e manter o volume de vendas 
comparado ao do ano passado, 
não é ruim”, ressalta.

Há 36 anos atuando no mer-
cado, Luisa Coimbra, proprietá-
ria da Luisa Decorações, em Pe-
trolina, diz que essa é a pior crise 
que está passando no comércio. 

“Estou mantendo o quadro de 
quatro funcionários, mas reduzi 
meu Natal. O cenário é bem im-
previsível. Não dá para prever 
volume de vendas”, comenta. 

De acordo com o Sindilo-
jas, Petrolina possui quatro mil 
estabelecimentos entre lojas, 
mercados, farmácias e bares, o 
que gera 20 mil empregos regis-
trados.

Eleições no caminho atra-
palham

Em Arcoverde, a situação é 
bem parecida com a de Petro-
lina. Segundo Jaime Espósito, 
presidente da Associação Comer-
cial e Empresarial de Arcoverde 

A partir do dia 02 de dezem-
bro, Petrolina, localizada no ser-
tão do São Francisco, contará 
com um voo diário direto para 
São Paulo. De acordo com a 
Avianca, será utilizada a aerona-
ve Airbus A320, com capacidade 
para 162 passageiros. O tempo da 
viagem será de duas horas e 50 
minutos. A cidade já conta com 
voos para São Paulo e Brasília, 
mas com escalas. Para o secretá-
rio estadual de Turismo, Esporte 
e Lazer, Felipe Carreras, a notícia 
mostra que Pernambuco está na 
contramão da crise do setor, no 
País. "Enquanto todo o Brasil 
amarga uma crise sem tamanho 

na aviação, nós estamos crescen-
do cada dia mais. Este voo é mais 
uma prova do crescimento do 
turismo no Estado. Pernambuco 
voltou a ser um local de interes-
se dos empresários e Petrolina 
faz parte deste novo momento", 
destacou Carreras. A proprietária 
da loja de confecção Santa Ida, 
Mara Alex, comemorou a novi-
dade. “Esse voo vai otimizar meu 
tempo. Pegarei o avião aqui em 
Petrolina e já estarei cedinho em 
São Paulo. Acaba aquela história 
de várias aterrissagens e decola-
gens, ainda vai evitar o inchaço 
das pernas pelo tempo de viagem 
ser menor”, comenta a empresá-

ria, que já chegou a passar seis 
horas para chegar à capital pau-
lista. Mara embarca a cada 35 
dias para fazer compras e já bus-
ca esse destino comercial há 12 
anos.De acordo com a Avianca, o 
voo diário vai conectar o aeropor-
to Senador Nilo Coelho ao ter-
minal de Guarulhos. A saída de 
Petrolina será às 2h30, com che-
gada a Guarulhos às 6h20 (horá-
rio de verão). A rota de volta terá 
saída de Guarulhos todos os dias 
às 20h20 (horário de verão), com 
chegada marcada para as 22h. A 
passagem já está à venda no site 
da companhia (www.avianca.
com.br).

Presidente do Sindilojas, Joaquim de Castro prevê movimento mantido em relação 
a 2014. Em 2015, registrou-se queda de 3% na comparação com o ano anterior
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(ACA), a prolongada greve dos 
bancos afetou bastante o comér-
cio. “Esperávamos um reação 
positiva após o resultado do im-
peachment de Dilma Rousseff, 
porém veio essa paralisação e o 
setor esfriou”, destacou. De acor-
do com Espósito, as eleições mu-
nicipais também não colaboram 
para boas vendas. “No interior, a 
população respira a política. En-
tão, acaba deixando as compras 
de lado”, explica. Para ele, o setor 
procura ser otimista, mas o futu-
ro do Brasil é muito incerto. “As 
pessoas vão voltar a consumir e 
acreditar no crescimento econô-
mico do País, mas esse será um 
movimento gradual”, finaliza.

A Luisa Decorações está com um estoque de final de ano mais tímido

Janko Moura



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 10 anos integrando a região - 16 a 31 de Outubro de 2016 / Edição 1466

Economia

Novos Sabores

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

Desenvolvimento Territorial do Araripe em 
debate na faculdade de Ciências Agrárias 

Entre os dias 25 e 28 de 
outubro, a cidade de Araripi-
na vai sediar a XII edição da 
Semana de Ciências Agrárias 
com palestras, minicursos 
e painéis de debate sobre a 
temática do Desenvolvimen-
to Territorial do Araripe. A 
Seciagra é uma realização da 
Faculdade de Ciências Agrá-
rias de Araripina (Faciagra), 
que, anualmente, convida 
pesquisadores da engenha-
ria agronômica e áreas afins 
para construir uma agenda 
propositiva das principais 
cadeias econômicas da re-
gião.

Para esta edição, estarão 
presentes representantes 
das principais instituições 
de Pernambuco e do Brasil 
como Embrapa, Ibama, Mi-
nistério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, IPA, 
Univasf, Crea-PE além de 
ONGs como o Chapada, ASA, 
Caatinga, Instituto Chico 
Mendes de Conservação e 
Biodiversidade - ICMBio.

A palestra de abertura 
será dia 25, às 19h, no audi-
tório da Faciagra, no campus 

II da AEDA com Elias Moura 
Reis, da Embrapa Semiári-
do, que vai abordar o tema 
do Desenvolvimento Terri-
torial do Araripe.

Para Serliete Mendes 
Schneider, diretora da Fa-
ciagra, a Seciagra é um 
evento que faz parte não só 
do calendário acadêmico 
da instituição, mas também 
uma data esperada por uni-
versitários, agricultores, pe-
cuaristas e pesquisadores de 

Pesquisadores da engenharia agronômica e áreas afins estão entre os convidados que irão fazer explanações 
sobre uma agenda propositiva para a principais cadeias econômicas da região. A palestra de abertura será dia 25

várias instituições que se en-
contram em Araripina para 
debater sobre o desenvolvi-
mento da região. “Durante o 
evento, a Faciagra se torna o 
local de encontro de grandes 
pesquisadores do semiári-
do, especialmente do Arari-
pe, que através dos estudos, 
propõem novas alternativas 
para a agricultura, econo-
mia, meio ambiente e sus-
tentabilidade de Araripina e 
região”, diz Sarliete. 

Recuperação de Créditos Tributários para empresários
Os empresários de Ara-

ripina receberam uma boa 
notícia no ultimo dia 06. 
Durante encontro com o 
Procurador Chefe da 2ª Pro-
curadoria Regional de Pe-
trolina, Marcos Elesbão, e 
com o Diretor da III Região 
Fiscal da Secretaria da Fa-
zenda de Pernambuco, Elias 
Alexandrino, eles puderam 
debater com advogados e 
contadores convidados pelo 
Sindicato das Indústrias de 
Gesso de Pernambuco (Sin-
dusgesso), na sede da Fie-
pe, sobre a apresentação do 

Programa Especial de Re-
cuperação de Créditos Tri-
butários (PERC). Instituído 
pelo Governo de Pernam-
buco por meio da Lei Com-
plementar nº 333, de 14 de 
setembro de 2016, a medida 
tem o objetivo de reduzir 
parcialmente os valores de 
multas e juros oriundos do 
ICM e do ICMS. Essa é a 
oportunidade dos devedores 
recuperarem os créditos que 
estão inscritos em dívida 
ativa do Estado até dia 30 
de novembro. O pagamento 
pode ser feito com parcela-

mento ou à vista com des-
contos em multas e juros. 
Os inadimplentes podem, 
inclusive, responder a al-
gum tipo de processo crimi-
nal como o crime de sonega-
ção de tributo, por exemplo. 
Havendo adesão a esse pro-
grama, essa ação criminal 
é suspensa ou é extinta. Os 
percentuais dos descontos 
das multas são de até 95% 
e dos juros até 85%, caso a 
dívida seja paga à vista. Se o 
contribuinte desejar parce-
lamentos, pode escolher de 
quatro até 24 meses. 

Evento agrário vai debater desenvolvimento territorial do Araripe

O melhor presunto do mundo
Quando pensamos em presunto, geralmente nos vem à men-

te aquele sanduiche de presunto com queijo que saboreamos em 
nosso lanche. Este presunto que geralmente utilizamos é o pre-
sunto processado e cozido, bem diferente dos estilos tradicionais 
de presunto que são feitos com a perna inteira do porco salgada, 
que pode ser temperada e defumada. Dependendo do processo 
utilizado na cura, secagem e armazenagem, ele consegue manter 
suas características por  um grande período de tempo.

Hoje quero falar um pouco sobre o presunto que é conside-
rado o melhor do mundo (e mais caro também, podendo custar 
entre R$200 e R$500 o kg!) que se chama presunto pata negra 
ou ibérico. Este presunto é feito com o pernil traseiro de por-
cos ibéricos, que são uma mescla de javalis com porcos. Estes 
são animais selvagens, gordos e que possuem a pele bem escura 
(por isso o nome pata negra). Eles geralmente são produzidos na 
Espanha, que detém 80% da produção, e seu alto preço é justi-
ficado pelo complexo processo de sua fabricação. A engorda do 
porco é o ponto chave do processo de fabricação deste presunto. 
Na maioria das vezes ele é alimentado apenas de uma espécie 
de castanha muito parecida com a avelã chamada bellota. Ela é 
bastante gordurosa e composta de gordura vegetal saudável que 
estimula o bom colesterol do animal, dá uma aparência brilhante 
ao presunto e confere à carne um sabor amendoado. Os porcos 
são abatidos quando atingem um peso de 180kg, são limpos, sal-
gados e vão para um processo de secagem e  maturação que pode 
levar de 8 a 36 meses. Toda essa produção é certificada por uma 
lei da União Europeia que define regras rigorosas para a “Deno-
minação de origem controlada” (DOC) e fiscaliza esta operação, 
garantindo a qualidade do produto que será consumido. 

Este presunto é delicioso para ser comido fatiado muito fino 
com um bom pão, azeite e tomate. Ele com melão fica muito sa-
boroso e pode ser servido como uma deliciosa entrada. Se você 
não tiver acesso a este presunto tão caro, uma opção é comprar 
um outro tipo de presunto cru e fatiar bem finamente, combi-
nando com estes sabores.

Espero que tenham gostado e até a próxima!

Divulgação

Jorge Possetti
jorgepossetty@hotmail.com
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O molho feito à base de 
tomate e chamado de ka-
tchup tem sua origem chi-
nesa – quando ainda tinha o 
cogumelo como ingrediente 
principal, mas foi nos Es-
tados Unidos que surgiu a 
versão mais conhecida e uti-
lizada para temperar pratos 
de fast-food. Recentemente, 
uma pesquisa realizada pela 
Kantar World Panel, apon-
tou o catchup Tambaú como 
o preferido pelos consumi-
dores do Norte/Nordeste na 
hora de levar o produto para 
casa. Além disso, o produto 
também está entre os cinco 
preferidos em todo o País. O 
catchup é um dos destaques 
da Tambaú. No comércio, 
ele pode ser encontrado em 
três versões: Tradicional, 
Picante e o 100% nordesti-
no. Os dois primeiros pos-
suem a mesma formulação, 
com a diferença de que o se-
gundo contém pimenta ver-
melha (malagueta) em sua 
composição. Já o Nordesti-
no, se diferencia do tradi-
cional apenas por ter um 
sabor mais adocicado, aten-
dendo ao paladar do público 
da região. 

Toda essa preferência 
pelo catchup Tambaú tam-
bém pode ser confirmada 
através dos últimos compa-
rativos de venda do produ-
to. De acordo com Igor Gon-
çalves, Gestor Comercial da 
empresa, em 2015, o volume 
de vendas do catchup apre-
sentou um crescimento de 
10% em todo o ano. Ainda 
no início do segundo semes-
tre de 2016, este número já 
chega a 11%. Isso represen-
ta uma demanda maior de 
distribuição. Anuzia de Sou-
za Torres é a representante 
que mais vende o produto 
na empresa e acredita que 
a conquista desse primei-

ro lugar no ranking é fruto 
do reconhecimento históri-
co da marca, que apresenta 
um produto regional for-
te há muito tempo, capaz 
de competir com produtos 
nacionais. Ainda segundo 
Anuzia, a estratégia é ficar 
sempre atento às necessi-
dades do mercado para es-
tar à frente, se antecipar, 
e assim, se manter nesse 
ranking. “Quando as diver-
sas áreas da empresa fun-
cionam de forma integrada, 
apresentando uma logística 
eficiente e boa produção, é 
possível oferecer um pro-
duto final de qualidade. Foi 
dessa forma que a Tambaú 
conquistou um nível de res-

Catchup da pernambucana Tambaú
é preferido no N/NE, aponta pesquisa
A consulta, realizada pela Kantar World Panel, diz que o produto é o que mais 
agrada consumidores das duas regiões na hora de levar o produto para casa

peito no mercado”, conclui 
a representante. Para Alzi-
ra Monteiro, Coordenadora 
de Marketing da Tambaú, o 
reconhecimento dos consu-
midores, que já ultrapassa 
a categoria mais tradicional 
dos doces e chega até os mo-
lhos e atomatados, faz parte 
do recall que a marca cons-
truiu através da sua tradição 
e da sua garantia de quali-
dade em tudo que faz. Além 
de orgulho, o resultado da 
pesquisa gerou em todos da 
equipe Tambaú ainda mais 
motivação e empenho para 
que os produtos da marca 
estejam sempre em primei-
ro lugar na preferência dos 
consumidores.

Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária
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Na rota do verão 
Maria Farinha

O verão já está batendo a nossa porta, e nada melhor do 
que começarmos a fazer a nossa listinha de lugares para nos 
refrescar, tomar uma deliciosa água de coco e pegar aquele 
solzinho. Durante os próximos meses, vamos juntos conhe-
cer algumas das praias do belíssimo Litoral Pernambucano. 
Nossa primeira viagem começa pela praia de Maria Farinha, 
localizada no município de Paulista e a cerca de 30 km do 
Recife.

A praia é tranquila e muito agradável que conta com águas 
claras e calmas, ótimas para a diversão da criançada, e devi-
do a toda essa calmaria, a região é bastante utilizada para se 
fazer esportes náuticos como windsurf, caiaque, mergulho e 
jet-ski. A Praia de Maria Farinha tem quatro quilômetros de 
extensão, sendo contornada por uma bela vegetação rasteira, 
altos coqueirais e muito mangue. Além disso, a região conta 
com um discreto encontro com o Rio Timbó, proporcionan-
do passeio de barcos. Na maré baixa esses passeios levam os 
turistas nas caravelas, pequenos bancos de areia e cascalho 
que formam piscinas naturais cheias de peixes coloridos. O 
turista além de se deliciar com todos esses atrativos natu-
rais, conta com diversos locais de hospedagens, barracas e 
restaurantes que dispõem de uma riquíssima culinária com 
frutos do mar e culinária regional. 

Outra atração divertida e encantadora que fica localizada 
em Maria Farinha é o Veneza Water Park, um parque aquá-
tico com 90.000m² de pura diversão. O local dispõe de mais 
de trinta atrações como Toboáguas, piscina com ondas arti-
ficiais, rio lento, playgrounds infantis, tirolesa e muito mais 
a ser conferido. Depois de tantos atrativos, nada melhor do 
que reservar em nossa agenda de verão, um tempinho para 
conhecer as maravilhas dessa parte do nosso litoral. 

O Catchup Tambaú está entre os cinco preferidos em todo País
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Parnamirim e Floresta possuem níveis mais críticos dos reservatórios
Desde 2011, a população 

do semiárido brasileiro so-
fre os efeitos da estiagem. 
Em Pernambuco, 125 dos 
185 municípios estão em 
situação de emergência, se-
gundo a Coordenadoria de 
Defesa Civil de Pernambu-
co (Codecipe). No Sertão, 
as cidades de Parnamirim 
e Floresta possuem o nível 
mais crítico da região. Os 
níveis dos reservatórios da 
Barragem de Chapéu (Par-
namirim) e do Juá (Flores-
ta) estão com pouca ou ne-
nhuma água.

Em Floresta, não há 
registro de falta de abas-
tecimento na área urbana. 
“Antes de 2009, faltava 
água por até 30 dias aqui 
na cidade, mas o Governo 

do Estado normalizou o 
fornecimento da Compe-
sa”, explica a prefeita de 
Floresta, Rorró Maniçoba. 
De acordo com a gestora, 
a área rural poderia estar 
com outro cenário, porém 
dos 20 ramais solicitados 
ao Ministério da Integra-
ção, que levariam água da 
Adutora do Pajeú para as 
comunidades, apenas um 
foi atendido. Rorró ainda 
lembra que a população do 
campo tem sido atendida 
com abastecimento de car-
ros pipa. “O possível tem 
sido feito”, garante.

No Sertão Central, a si-
tuação de Parnamirim não 
é diferente. Embora a área 
urbana não sofra com a fal-
ta de água, de acordo com o 

extensionista do Instituto 
Agronômico de Pernambu-
co, Antonio Angelim, toda 
a população é atingida. “A 
economia daqui tem como 
base a agropecuária, en-
tão independente de ser no 
campo ou na cidade, a seca 
traz prejuízos”, explica.

Para Francisca Luzete, 
presidente do Conselho 
Municipal de Desenvol-
vimento Rural Sustentá-
vel de Parnamirim, nunca 
houve crise hídrica tão as-
sustadora. “Os agricultores 
que moram às margens do 
Rio Brígida buscam per-
furar poços no leito, mas 
nem sempre encontram 
água. Eles estão desespera-
dos”, lamenta. Luzete ain-
da destaca que falta água 

Rorró Maniçoba garante que o poder público tem 
feito o possível para amenizar os efeitos da seca

Secretário de Saúde segue para Brasília com objetivo de pedir atenção ao setor, so-
bretudo à construção da unidade, prometida por Paulo Câmara para Serra Talhada

Os deputados federais 
têm até o dia 20 de novem-
bro para apresentarem as 
propostas de emendas parla-
mentares do Orçamento Ge-
ral da União (OGU) - exercí-
cio de 2017. Por esse motivo, 
o governador Paulo Câmara 
(PSB) reuniu a bancada per-
nambucana para discutir o 
conjunto de ações prioritá-
rias para o Estado a serem 
contempladas com os recur-
sos. Entre as ações prioritá-
rias da área da saúde, está o 
Hospital Geral do Sertão, em 
Serra Talhada.

“Estamos pleiteando a 
construção do Hospital Ge-
ral do Sertão. Já temos área, 
já temos o projeto. Falta só 
o recurso”, destacou Câma-
ra. De acordo com o chefe 
do executivo, o secretário de 
saúde, Iran Costa Júnior, vai 
a Brasília tratar dessa pauta. 
Costa terá a missão de fazer 
um périplo com os deputados 

federais para angariar recur-
sos para o setor da saúde. 
Segundo o coordenador da 
bancada, o deputado fede-
ral João Fernando Coutinho 
(PSB), o valor previsto para 
emenda do Hospital é de R$ 
120 milhões. Para Coutinho, 
o equipamento é importan-
te para oferecer um serviço 
mais próximo da população 
do entorno de Serra. “A des-
centralização do atendimen-
to da saúde é fundamental 
para desafogar os hospitais 
do grande Recife e atender os 
pacientes mais próximos de 
suas casas e, com isso, mini-
mizar o sofrimento de quem 
precisa de desses serviços”, 
destacou.

Para as emendas impo-
sitivas, ou seja, aquelas que 
serão executadas de forma 
obrigatória independente 
da decisão do Governo Fe-
deral, o governador Paulo 
Câmara definiu as áreas da 
segurança pública e da se-
gurança hídrica. Dos R$ 

224 milhões da reserva par-
lamentar, R$ 164 milhões 
serão direcionados às obras 
da Adutora do Agreste e os 
outros R$ 60 milhões à con-
clusão do Complexo Prisio-
nal de Itaquitinga, localiza-
do na Mata Norte. Em busca 
de pleitear os recursos para 
Adutora do Agreste, o presi-
dente da Compesa, Roberto 
Tavares, ficou de embarcar 
para Brasília, no dia 18, 
para audiência com o mi-
nistro da Integração Nacio-
nal, Hélder Barbalho. Além 
do compromisso da banca-
da federal com o aporte de 
recursos para a Adutora, o 
governador Paulo Câmara 
também assegurou a desti-
nação de parte das emendas 
individuais, as quais os de-
putados e senadores têm di-
reito para a implantação de 
dessalinizadores em muni-
cípios atingidos pela estia-
gem, que já se estende por 
cinco anos.       

Com relação à área de 

Hospital Geral do Sertão volta ao 
foco no debate das emendas ao OGU

segurança pública, Câma-
ra frisou a importância de 
utilizar os recursos prove-
nientes das emendas parla-
mentares para a conclusão 
do Complexo Prisional de 
Itaquitinga, pontuando que 
o investimento possibilitará 
uma importante mudança 
no sistema de ressociali-
zação estadual. Ao todo, o 
complexo demandará R$ 80 
milhões. Os R$ 60 milhões 
da reserva parlamentar se-
rão utilizados para a con-

clusão dos três pavilhões 
maiores, enquanto R$ 20 
milhões serão de recursos 
do Tesouro Estadual para 
a finalização de obras de 
outros dois pavilhões que 
já estão em andamento. 
Além disso, o Governo de 
Pernambuco também está 
negociando com a bancada 
federal a destinação de al-
gumas emendas individuais 
para reforçar a Polícia Cien-
tífica, importante braço da 
segurança pública.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

para os animais. 
“As pessoas não 
passam sede por 
causa das cister-
nas e do abas-
tecimento dos 
carros pipa do 
IPA, Exército e 
Prefeitura”, fi-
naliza.

Crise 
Os reservató-

rios do Juá e do 
Chapéu fazem 
parte das 87 
unidades monitoradas pela 
Agência Pernambucana de 
Águas e Clima (Apac), dos 
quais 47 estão em colap-
so, sendo 35 no sertão. De 
acordo com a Apac, nestes 
últimos cinco anos, as mé-

dias anuais de chuvas fo-
ram negativas em todas as 
regiões e, por isso os níveis 
dos reservatórios foram re-
duzindo, sistematicamente 
ano após ano, até chegar a 
situação de crise.

Divulgação

Wagner Ramos/SEI

Paulo Câmara reuniu bancada federal para tratar de emendas parlamentares
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Pecuaristas criam selo TopBeef para 
consumidor poder distinguir produto
Cerca de 40 pecuaristas do Nordeste estão criando animais no sistema de confinamento da Supra-
nor e com utilização do puro grão. Lançaram, então, a “estampa” que traduz esse investimento

Produtores de leite e de 
carne se uniram em prol de 
um novo projeto: o lança-
mento da carne que leva o 
selo ´TopBeef`. “A criação do 
selo foi uma maneira que en-
contramos para o consumidor 
distinguir, no comércio, a car-
ne dos produtores que inves-
tem na criação dos animais 
com a ração TopGrão, dos 
produtores que deixam ape-
nas o gado no pasto ou criam 
com rações sem a qualidade 
da nossa, Daí, surgiu o selo 
TopBeef”, explica o pecuarista 
Carlos Henrique Carneiro da 
Cunha. Cerca de 40 pecuaris-
tas, do Nordeste, estão crian-
do animais no sistema de 
confinamento implementado 
pela Supranor e com utiliza-
ção do puro grão. Para o di-
retor comercial da Supranor, 
Valdemar Bezerra, a carne 
com o selo TopBeef nem con-
segue ser comparada a outros 
produtos. “É uma carne muito 
macia, geralmente de animais 
abaixo de 12 meses de vida, 
com uma marmorização ele-
vada (quantidade de gordura 
entremeada nas fibras da car-
ne), o que proporciona uma 

carne mais suculenta e 
muito mais saborosa”, 
garante Bezerra.

Preço no mercado 
O produtor Carlos 

Henrique explica que a 
tendência é que o pre-
ço da TopBeef seja um 
pouco mais elevado. 
“Quando os consumi-
dores passarem a notar 
a diferença, fruto do 
investimento que o pe-
cuarista faz na criação 
do animal, temos certeza que 
iremos conquistar a fatia de 
mercado que busca um pro-
duto diferenciado. Hoje em 

Flexibilidade para regularização 
da agroindústria familiar

dia, por falta de oferta local, o 
consumidor consegue suprir 
essa demanda com carnes im-
portadas”, ressalta.  

Os produtores rurais do 
Estado que atuam na informa-
lidade têm uma boa oportuni-
dade de regularizar seus esta-
belecimentos. A Secretaria de 
Agricultura e Reforma Agrária 
(Sara), por meio da Agência de 
Defesa e Fiscalização Agropecu-
ária de Pernambuco (Adagro), 
facilitou o processo de regula-
mentação para quem possui 
agroindústria de base familiar 
de pequeno porte, por meio de 
processos simplificados.

Dentre outras vantagens, 
os produtores familiares con-
seguem reduzir em um terço os 
custos para implantação e/ou 
regularização de sua atividade. 
Quem possui estabelecimento 
de 100 metros quadrados, por 
exemplo, terá uma redução con-
siderável de seu investimento, 
de R$ 120 mil para R$ 40 mil, 
em média.

“Esta ação abre uma janela 
de oportunidades para os pro-
dutores, que poderão comercia-
lizar seus produtos em todo o 
Brasil a partir do momento que 
o estabelecimento passa a atuar 
dentro da legalidade”, explica o 
secretário de Agricultura, Nil-
ton Mota.

Para ser um produtor rural 
legalizado, garantindo a qua-
lidade do produto ao público 

consumidor, o interessado deve 
solicitar o registro junto  à Ada-
gro, que fará uma visita e pres-
tará toda orientação. Caso já 
possua uma estrutura, ele será 
orientado a fazer uma adequa-
ção de sua atividade num prazo 
de até um ano, recebendo um 
registro provisório enquanto 
aguarda a finalização do proces-
so e a documentação definitiva.

Nesse período, a Adagro 
fará as análises da água e dos 
produtos comercializados, sem 
custos. Precisam se registrar os 
pequenos produtores de leite e 
derivados (iogurte, coalhada, 
entre outros), ovos, queijos, 
mel e cera de abelha, pescados, 
abate de animais, derivados de 
carne e todos os produtos de 
origem animal, comercializados 
numa área inferior a 250 me-
tros quadrados. 

Divulgação

Na matéria intitulada “Ração gera opção para criadores de 
gado leiteiro”, da última edição, dissemos que o bezerro leitei-
ro que valeria entre R$ 80 e R$ 100 - ou poderia, até mesmo, 
ser descartado ao nascer - viraria uma nova fonte de renda para 
o criador. A Supranor vai atrás de opções para os criadores de 
gado leiteiro driblarem a seca e, sendo o animal confinado com 
o Top Grão (Produto Supranor), durante nove meses, o criador 
passa a vendê-lo com 15 arrobas, ao preço de R$ 185 a arroba, 
gerando um valor de R$ 2.775 por cabeça, considerando um 
rendimento de carcaça de 55% e uma carne nobre, que ganhou 
o título no mercado como TopBeef. Esse é o valor correto.

Errata Edição 145

marketing@jornaldosertaope.com.br

CONQUISTE mais clientes 
anunciando AQUI!

Selo diferencia carne produzida com TopGrão

Documentação Necessária: 
Identidade, CPF, CNPJ (nos 
casos de microempreendedo-
res);  declaração do município 
autorizando o funcionamento 
da agroindústria; DAP – Decla-
ração de Aptidão da Agricultura 
Familiar – que pode ser adqui-
rido no Instituto Agronômico de 
Pernambuco - IPA ou no Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais; 
e um croqui do estabelecimento.
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cultura

Artesanato do Brasil e do mundo 
em destaque na Feincartes
A Feira Internacional de Artesanato e Decoração será realizada, no Centro de Convenções 
Senador Nilo Coelho, em Petrolina, e reunirá mais de 100 estandes de vários estados e países

Entre os dias 4 e 13 de no-
vembro, a cidade de Petrolina, 
no Sertão do São Francisco, vai 
sediar a V Feincartes – Feira 
Internacional de Artesanato e 
Decoração. O evento, que será 
realizado no Centro de Con-
venções Senador Nilo Coelho, 
vai apresentar uma Tenda 
Egípcia com a arte e a cultura 
da terra das pirâmides e dos fa-
raós, além de chamar a atenção 
pela diversidade em mais de 20 
mil itens distribuídos em 100 
estandes de diversos estados 
brasileiros e vários países do 
mundo. Apresentações cultu-
rais com artistas da região es-
tão previstas na programação.

Os portões estarão abertos 
sempre das 16h às 22h. O visi-
tante poderá adquirir os tape-
tes da Índia, as luminárias da 
Turquia e uma infinidade de 
peças étnicas, móveis, escultu-
ras, pinturas e artigos de moda. 
A rica produção do artesanato 
de Petrolina também marca 
presença nos estandes onde os 
artesãos mostram ao público 
todo o processo criativo.

Durante 10 dias, o público 
poderá conferir e embarcar em 

uma viagem à riqueza cultural 
de vários continentes. Também 
será possível participar gratui-
tamente de oficinas e minicur-
sos para aprender ou reciclar 
conhecimentos e técnicas de 
artesanato.

Serviço 
O ingresso individual: R$ 

6,00 e R$ 3,00 (meia). Pesso-

Projeto Caixola leva espetáculos, 
para criança, a Arcoverde

as a partir de 60 anos pagam 
meia entrada e crianças, até 
12 anos, acompanhadas dos 
pais são isentas. Maiores in-
formações: (27) 992281511 
(também WhatsApp) – 
Email: diretoria@feincartes.
com.br - Site:www.feincar-
tes.com - Facebook: Feira 
Feincartes -  Instagram: @
feira FEINCARTES.

Espetáculos regionais, do 
Recife, de São Paulo e de Minas 
Gerais estão movimentando 
Arcoverde e animando o públi-
co infantil. É a primeira edição 
do projeto Caixola – Mostra de 
Teatro para Criança, que co-
meçou no último dia 03 e vai 
até o dia 21 com peças teatrais, 
rodas de conversas e leituras 
dramatizadas espalhadas por 
toda a cidade. As ações, que 
acontecem no Teatro Geraldo 
Barros, em escolas do muni-
cípio e em abrigos, têm como 
objetivo fomentar e discutir a 
produção teatral para crian-

ças. O evento é promovido 
pelo Sesc Arcoverde. Entre os 
grupos que se apresentaram, 
estão a Tropa do Balacobaco 
(PE), Teatro de Retalhos (PE), 
Odília Nunes (PE), Ovorini 
Carpintaria Cênica (MG), Cia 
do Elefante (SP), Grupo Tes-
com (SP), além da Cia Meias 
Palavras (PE) que apresentará 
‘Seu Rei Mandou’, no dia 21. A 
programação também conta 
com leituras dramatizadas de 
Carol Viana, Jéssica Mendes, 
Alex Pessoa, Ney Mendes e 
Miro Carvalho. Para mais in-
formações: 87 3821.0864. 

Divulgação

17.10
EREM-Carlos Rios (Centro) | 10h

 20.10
Escola Monsenhor José Kehrle (JK) | 16h

- Leitura Dramatizada: Quando o      
Universo Conspira
- Encenação por: Carol Viana
Gratuito

- Leitura Dramatizada: Reis Andarilhos
- Encenação por: Alex Pessoa
Gratuito

 18.10
Escola SESC de Teatro (Centro) | 19h

21.10
Noé Nunes Ferraz (COHAB II) | 14h

- Leituras Dramatizadas: A Ver 
Estrelas
- Encenação por: Jéssica Mendes
Gratuito

- Leitura Dramatizada: O Barquinho
- Encenação por: Miro Carvalho
Gratuito

 19.10
Lions Antônio Moreno (COHAB I) | 15h

Teatro Geraldo Barros | 10h e 16h

- Leitura Dramatizada: Luzia no 
Caminho das Águas
- Encenação por: Ney Mendes
Gratuito

Seu Rei Mandou  - Cia. Meias Palavras 
(PE)

Entrada: 1Kg de Alimento não-perecível

A Feincartes vai apresentar diversos tipos de artesanato e cultura
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Revelação! As meninas da banda 'Margarida', Nayara 
Vanyse, Alice Lopes, Bárbara Castro e Débora Torres.

Os arquitetos Poliana Caxias e Luiz André, empresária Luandra Mendes, arquitetas Fer-
nanda Neri e Tamilhes Valeriano e o empresário Ricardo Almeida no lançamento da Coleção 
Primavera/Verão 2016 da Moldura Minuto em Petrolina/PE.

O deputado estadual Lucas Ramos e sua esposa arquiteta Juliana Luchsinger no aniversá-
rio de 1 ano das suas filhas gêmeas Mariana e Isabela no Recife/PE. Fofas!

A empresária Luci-
lene Santos, cheff Ge-
fferson Freire e cerimo-
nialista Samara Vidal 
foram destaque na Feira 
de Noivas e Decorações 
do Vale do São Francis-
co em Petrolina/PE.

Outubro Rosa 

Orion: Nebulosa dos Amores 

Ballet Jovem Vale do São Francisco 

Autismo 

A 5ª Caminhada e Corrida Outubro Rosa da Apami inicia 
Orla 1 de Juazeiro/BA e termina no SESC em Petrolina/PE e 
acontecerá neste dia 16. A 2ª edição do 'Pedalada Rosa' aconte-
cerá dia 23 pelas ruas de Petrolina/PE. O Instituto de Preven-
ção Ivete Sangalo, promove em Juazeiro/BA, a 6ª Caminhada 
Outubro Rosa de Combate e Prevenção ao Câncer de Mama. E 
poetisa e jornalista Jaquelyne Costa lançará o livro 'Oratório da 
Moça que Sente Saudade', dia 25, na Biblioteca do Sesc Petroli-
na, inspirada em mãe, Alcineide Almeida (in memoriam), e toda 
renda será revertida para Centro de Oncologia em Petrolina/PE. 

O lançamento do 3º livro, de autoria do petrolinense Matheus 
José Da Silva será dia 28, na Biblioteca do SESC Petrolina/PE.

A primeira apresentação dessa escola de dança que oferece 
bolsas integrais para jovens talentos da região, terá a participação 
da 1° solista do Ballet Municipal do Rio de Janeiro, dia 22, no Cen-
tro de Cultura João Gilberto em Juazeiro/BA.

A exposição fotográfica 'Infinito Particular' da grande profis-
sional Rosângela Sá fica em cartaz até o dia 25, no River Shopping 
em Petrolina/PE.

***
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***
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O Outubro Rosa, campanha 
de conscientização realiza-

da por diversos entes dirigida à 
sociedade e às mulheres sobre a 
importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer 
de mama, alcança também as 
mulheres que já passaram pela 
enfermidade. Para a empresá-
ria Neuman Lima, 55 anos, é 
necessário que a propagação da 
informação seja intensificada e 
que as pessoas se mantenham 
em alerta. “As mulheres preci-
sam observar o próprio corpo. 
Aos 46 anos, fiz o autoexame 
em casa e descobri o nódulo”, 
lembra Neuman. Para a empre-

sária, que passou pela cirurgia 
de mastectomia e quimiotera-
pia, o maior medo era de a do-
ença retornar. “Como meu cân-
cer foi diagnosticado como um 
tipo agressivo, o maior receio, 
sem dúvida, é de adoecer nova-
mente”, destaca. Neuman bus-
ca manter hábitos saudáveis e 
faz revisões periódicas. E esse 
é um dos principais pontos 
ressaltados por Danilo Lima, 
oncologista do centro de Onco-
logia da Associação Petrolinen-
se de Amparo à Maternidade 
e à Infância (Apami). “Quem 
já teve o câncer de mama tem 
uma chance maior de ter outro 

Cuidados constantes para quem já 
passou pelo susto de achar um nódulo
O oncologista Danilo Lima adverte que quem já teve o câncer de mama tem uma 
chance maior de ter outro. Porém, o período de risco maior são os cinco primeiros anos
Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Neuman Lima, que descobriu o câncer de mama há oito anos, 
disse que o maior medo que teve foi de adoecer novamente

câncer de mama. Porém, o pe-
ríodo de risco maior são os cin-
co primeiros anos”, explica. De 
acordo com Lima, as pacientes 
devem manter uma regulari-
dade de três a seis meses com 
as consultas ao oncologista e 
mastologista. “Caso haja algu-
ma reclamação ou necessidade 
de retorno, esse tempo deve ser 
reduzido”, frisa o oncologista e 
lembra ainda que a prática de 
exercício é uma forma eficaz de 
se prevenir o câncer de mama. 
“Uma simples caminhada, 
quatro vezes por semana, já é 
uma grande forma de se cui-
dar”, alerta. 

SaúdE

Realce a Beleza de uma guerreira!

Sabia que um único lenço pode elevar a autoestima de uma guerreira? 
Doe um lenço, de qualquer tamanho ou cor, até o dia 31 de outubro.
Os lenços serão doados ao Hospital do Câncer de Pernambuco. 

Sua doação pode ser entregue ou enviada ao Departamento de 
Recursos Humanos do Instituto Agronômico de Pernambuco!

Av. General San Martin, 1371 - Bongi - Recife-PE | CEP: 50761-00

Lenços do bem

OUTUBRO ROSA
Arquivo pessoal
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Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende

Pernambuco 
Esportes

SaúdE

O despertar da Seleção Brasileira.
Desespero – Sport e Santa Cruz por um fio – 

náutico reage e alcança o g4 na série B

A Seleção mudou bastante desde que o treinador Tite 
assumiu o cargo frente à equipe canarinho. Incrivelmente 
os jogadores estão com uma postura vencedora, com garra 
e determinação para derrotar os adversários.

O último resultado, Brasil 5x0 Bolívia, que decretou o 
segundo lugar para a Seleção, foi simplesmente fascinante. 
O elenco está mostrando produtividade e poderá ser esse 
mesmo plantel, provavelmente com algumas poucas mu-
danças, que disputará a Copa do Mundo na Rússia.

Neymar, o goleador da equipe, e que se machucou no 
último confronto diante da Bolívia, não irá enfrentar a Ve-
nezuela na terça feira. Os gols ficarão por conta da grande 
revelação, Gabriel Jesus, jogador do Palmeiras e que vem 
mostrando um excelente futebol e posicionamento em 
campo.

Quanto aos campeonatos nacionais, os dois times da 
primeira divisão estão numa verdadeira queda. Na quarta 
feira dia 5, na Ilha do Retiro, o Sport amargou um decep-
cionante 1x1 com o São Paulo e está a um ponto de entrar 
na zona de rebaixamento. O leão ira jogar contra a Chape-
coense, na Arena Condá, na próxima rodada.

 Já o tricolor foi ao Pacaembu enfrentar o Flamengo, 
vice líder da competição, e perdeu vergonhosamente por 
3x0, mantendo-se em penúltimo lugar. O Santa Cruz ainda 
possui chances matemáticas de escapar da degola, contu-
do, existe uma enorme possibilidade de disputar a segunda 
divisão no ano que vem.  Seu próximo jogo será na Arena 
Pantanal, com mando de campo do time pernambucano, 
frente à equipe do Corinthians.

Na série B, o Náutico conseguiu uma reação incrível e 
venceu o Brasil de Pelotas, na Arena Pernambuco, por 2x0. 
O Timbu subiu para o terceiro lugar e nesse momento está 
assegurando a sua volta para a primeira divisão. Seu próxi-
mo compromisso será contra o Ceará, novamente na Arena 
Pernambuco.

 

Dar à luz a uma criança. Esse 
pode ser um dos processos mais 
sublimes na vida de uma pes-
soa ou de um casal, mas tam-
bém repleto de dúvidas e mitos 
que rondam o imaginário das 
futuras mamães e papais. Foi 
pensando nisso e na facilitação 
de acesso à informação médica 
que um grupo de amigas criou 
uma rede de acompanhamento 
e conscientização destinada a 
esse momento delicado. O Gru-
po Arco da Vida, formado em 

parceria com o Sesc Arcoverde, 
realiza reuniões quinzenais, re-
pletas de atividades lúdicas, diá-
logos e debates sobre temas rela-
cionados a gravidez. Em meio a 
tantas doenças a que estão sus-
ceptíveis, como a Zika e micro-
cefalia no bebê, as gestantes e as 
tentantes encontram no grupo, 
que é organizado pela enfermei-
ra obstetra, Gladyane Veras, um 
espaço para conversarem sobre 
seus anseios, orientações para 
desmistificar o parto cesariano 

Gestantes e tentantes fazem reuniões quinzenais
e a humanização do momento 
de dar à luz. Fisiologia do par-
to, Preparo do corpo e períneo 
para o parto são alguns dos te-
mas tratados. Em outubro, mês 
em que o Sesc Arcoverde come-
mora aniversário, as reuniões 
começaram do dia 07 e vão até 
dia 21, com supervisão da assis-
tente social da unidade, Talita 
Ferreira. “Desde que o projeto 
começou, tem trazido muitos 
benefícios às participantes”, 
afirma a assistente social.

• A gestante pode tratar dos 
dentes durante a gravidez? 
É seguro?
Sim. Desde o inicio da gestação, 
deve-se procurar o dentista para 
orientação preventiva. Se neces-
sário, algum tratamento odonto-
lógico pode e deve ser realizado, 
pois as infecções e eventual cárie 
não tratadas pode prejudicar sua 
saúde e a do seu bebê, além de 
causar incômodos (dores) du-
rante a gravidez. A melhor época 
para tal é o segundo trimestre da 
gravidez. O tratamento odonto-
lógico só deve ser interrompido 
em casos de gravidez de risco, nas 
quais o médico obstetra orienta 
repouso absoluto. Fora isso, a 
gestante pode e deve fazer qual-
quer tratamento.

Gravidez x tratamento odontológico: 
Mitos e dúvidas mais comuns

Entrevista - Hermes Dário

Quando se faz um planejamento para engravidar, uma das principais condutas da mulher 
deve ser fazer um tratamento odontológico completo para evitar problemas como infecções e 
dores de dente durante o período gestacional. Abaixo, o dentista Hermes Dário esclarece algumas 
dúvidas aos leitores do Jornal do Sertão. 

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Dr. Hermes Dário esclarece dúvidas das gestantes

Arquivo pessoal

• O que afeta a denti-
ção da grávida?
Na gestação, ocorre 
aumento de acidez da 
saliva; Toda gestante 
passa a se alimentar 
com mais frequência; a 
consumir doces; o que 
é muito prejudicial, fa-
cilitando, assim, cáries 
e gengivites.

• A gestante pode ser radio-
grafada pelo dentista?
Sim. Se o dentista decidir que a 
radiografia é necessária, usan-
do sempre os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI). Mas 
deve-se evitar radiografias no 
primeiro trimestre da gravidez. 
No caso do tratamento de canal, 
existem aparelhos modernos que 
possibilitam a realização de tal 
tratamento sem radiografias e 
com 99% de sucesso.

• É normal a gengiva 
sangrar durante a 
gravidez?
Não. O sangramen-
to é sinal de Não. O san-
gramento é sinal de que a 
gengiva está inflamada, po-
dendo piorar na gravidez, 
uma vez que os hormônios 
aumentam a inflamação. 
Mas nunca a gravidez é res-
ponsável, isoladamente, pela 
gengivite. As gestantes com 
gengivite podem estar mais 
propensas a partos prema-
turos ou terem bebês de me-
nos peso. A gengivite tam-
bém pode aumentar o nível 
dos líquidos biológicos que 
estimulam o parto. Como a 
gengivite em geral não dói, 
muitas mulheres só notam 

que têm o problema quando 
este já está em estado avan-
çado. A melhor defesa é a hi-
giene bucal diária com uma 
boa escovação, o uso do fio 
dental e consultas regulares 
com o dentista. 

• O cálcio necessário para 
o desenvolvimento da 
criança vem dos dentes da 
mãe?
Não. A afirmação que diz “o 
bebê rouba cálcio dos dentes 
da mãe para formar seus ossos 
e dentes.”, é uma inverdade, 
principalmente, se a futura mãe 
tiver os cuidados necessários 
com a alimentação e a higiene.
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Pelo Ganhe o Mundo, atletas 
sertanejos treinam no Canadá
Ao todo, 20 intercambistas viajaram pelo programa Ganhe o Mundo Esportivo, que inclui 
representantes do judô, atletismo, ciclismo, remo, tênis de mesa, badminton e da natação

Filha de agricultores do mu-
nicípio de Afogados da Ingazeira, 
no Sertão do Pajeú, Maiara Perei-
ra de Oliveira, 16 anos, embarcou 
para o Canadá há dois meses. Ela 
faz parte do grupo de 20 inter-
cambistas que viajaram, por meio 
do Programa Ganhe o Mundo 
Esportivo. Na turma de atletas 
estudantes, tem representantes 
do judô, atletismo, ciclismo, remo, 
tênis de mesa, badminton e da 
natação. A iniciativa tem como fi-
nalidade promover o intercâmbio 
entre estudantes da rede pública, 
que também são atletas, com uma 
nova cultura, língua e realidade de 
treinamento em centros esporti-
vos de referência no mundo. Só do 
Sertão do Estado, participam do 
programa: Adão  Neto (Ciclismo / 

Bodocó), Gillierby Santos (Atletis-
mo / Jatobá), Hemerson Alencar 
(Atletismo / Ouricuri), José Oli-
veira (Atletismo / Ouricuri), Ma-
ria Aparecida Souza (Atletismo / 
Ouricuri), Ítalo Marques (Atletis-
mo / Ouricuri), João  Silva (Atle-
tismo / Ouricuri) e Vinícius Melo 
(Judô / Petrolina). Maiara conta 
que, aos nove anos, seu treinador, 
o professor Geys Maurílio, perce-
beu que ela tinha talento para o 
atletismo e, desde então, ela não 
parou mais de treinar. “A minha 
família aceitou e me incentivou”, 
comenta. A atleta ainda destaca 
que a experiência do intercâmbio 
vai transformar sua vida. “Minha 
vida já mudou muito desde que 
cheguei ao Canadá. A convivência, 
a forma de treinamento, a oportu-

nidade de aprendizado”, explica. 
De acordo com o secretário de 
Turismo, Esportes e Lazer de Per-
nambuco, Felipe Carreras, o Ga-
nhe o Mundo Esportivo é um dos 
principais programas do Governo 
de Pernambuco. “Ele dá a opor-
tunidade de o adolescente crescer 
na sala de aula e no esporte, dois 
ingredientes essenciais para sua 
formação intelectual e social”, 
destacou.  A estudante de Afo-
gados da Ingazeira embarcou na 
segunda turma do PGM Espor-
tivo, junto com ela e os outros 
nomes do Sertão foram contem-
plados: Adão  Neto (Ciclismo / 
Bodocó), Carlos Donato (Judô / 
Garanhuns), Davi Castro (Judô 
/ Recife), Deivisson de Lima 
(Atletismo / Recife), Deiziane 
Silva (Atletismo / Recife), Deyse 
Hora (Tênis de Mesa / Recife), 
Fernando Araújo (Atletismo / 
Recife), José Hugo da Silva (Na-
tação / Jaboatão dos Guarara-
pes), Leonardo Santos (Natação 
/ Jaboatão dos Guararapes), 
Lívia Sonale da Rocha Pantoja 
Enes (Remo / Recife), Maria Ce-
cília Santos (Badminton / Jabo-
atão dos Guararapes), Vinícius 
Melo (Judô / Petrolina) e Vitória 
de Araújo (Judô / Garanhuns).

ESPortE

Maiara Pereira de Oliveira, 16 anos, é representante do Sertão do Pajeú

Estudantes fazem parte da segunda turma do PGM Esportivo

N o v e  s e r t a n e j o s  i n t e g r a m  o  g r u p o  d e  i n t e r c a m b i s t a s
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