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É tempo de cores, luzes e cantos em Triunfo

Franquias crescem Shopping de Serra Aeroporto Alimentos Leite de Cabra

Economia > Págs. 6 Economia > Págs. 6 Economia > Págs. 7 Semiárido> Págs. 10 Semiárido > Págs. 10

Das mais de quatro mil 
empresas  franqueadas do 
Estado, 16% estão em 
Caruaru, mesmo volume de 
Petrolina. Garanhuns tem 5%

Lançamento e 
abertura de contratos 
para alugueis de 
espaços previstos 
para o início de 2017

Obra do Santa Magalhães, 
em Serra, receberá aporte 
de R$ 30 milhões da União 
para terminais, aquisição 
de de raio-x, entre outros

Frei Damião convoca 
população a doar 
para campanha Natal 
Sertanejo Solidário. Meta 
é recolher 30 toneladas 

Produção, até então, só 
distribuída pelo Programa 
Leite de Todos, estará 
disponível em redes de 
supermercados

O Natal é um dos momentos mais importantes no calendário festivo do município, no Sertão do Pajéu. Como já é tradição, os principais pontos 
turísticos, como o Cine Teatro Guarany, se revestem de decoração e iluminação especial. Os preparativos começaram com a recuperação, conserto 
e confecção de peças, reutilizando materiais do ano passado, para montagem da segunda edição do Natal Reciclarte. Cultura > Pág.12
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Acompanhando a  
velocidade imparcial 

do tempo,  o Jornal 
do Sertão segue nesse  

mesmo  rítmo acompanhan-
do a dinâmica das notícias e 
informações da região  ser-
taneja e contribuindo com 
o seu crescimento. O Sertão 
se desenvolve a olhos nús, ás 
mudanças acontecem e con-
tribuem mudando realidades 
e incrementando  o desenvol-
vimento econômico da região.  
O município de Serra Talhada, 
localizado  no Sertão do Pa-
jeú,  segue a todo vapor com 
a construção de um Shopping 
Center,  um centro de compras  
que vai inovar culturalmente o 
modelo tradicional de com-
pras aliando-o ao prazer e sa-
tisfação do consumidor. Além 
das compras, o entretenimen-
to e o lazer estarão presentes 
para deleite dos visitantes. A 
cidade de. Triunfo, município 
distante 20km de Serra Ta-
lhada entra em clima festivo 
e inicia  os  preparativos para 
comemorar o Natal, Tradicio-
nalmente nesta época do ano,  
a cidade se enche de luzes e 
cores e mostra seus encantos; 
tornando-se uma opção de fim 
de ano quase  irresistível para 
moradores e turistas que a vi-
sitam. È difícil o visitante não 
se apaixonar por ela. Ainda 
nesta edição, trazemos uma 
matéria sobre franquias por 
entender ser esse um modelo 
de negócio que tem contribuí-
do diretamente para o sucesso 
de novos negócios e empreen-
dedores. Com a construção de 
um Shopping Center em Serra 
Talhada, e a disponibilidade 
de lojas, consideramos esse 
um momento adequado para 
o empreendedor iniciar um  
negócio e ter sucesso, a exem-
plo do que tem acontecido em 
outras regiões. Só para se ter 
uma idéia, o setor faturou R$ 
68.8 bilhões em todo pais só 
no primeiro semestre deste 
ano e Pernambuco participou 
com R$ 1.8 bilhões. Esses são 
números respeitáveis e devem 
ser analisados por quem dese-
ja investir. Essas e outra infor-
mações para seu deleite estão 
aqui, seja bem vindo!  

Observatório JS RIACHO DO ESCORREGO

Leio com tris-
teza, uma man-
chete do Jornal 

do Commercio de 
30 do mês passado: "OUTRA 
BARRAGEM SECOU", desta 
feita na iônica cidade do Brejo 
da Madre de Deus. Na minha 
infância o Brejo era um ver-
dadeiro oásis, arrodeado por 
serras cobertas de matas; nas 
encostas plantava-se culturas 
permanentes, como café, ba-
naneira, arvores frutíferas e, 
nas várzeas cultivava-se a cana 
de açúcar para fazer rapadu-
ra. No período chuvoso, para 
chegarmos â escola, tínhamos 
que tirar as alpercatas para 

atravessar o Riacho da Serra da 
Bengala que cortava o centro da 
cidade, no sentido Oeste/Leste. 
Ao pé da serra um cacimbão que 
junto com um outro mais abai-
xo, abastecia a cidade de água 
não potável, registre-se, à bem 
da verdade. Do Sul, dos brejos 
propriamente ditos, descia o 
RIACHO DO ESCORREGO, de 
maior porte e mais perene que 
antes de inundar a Rua das La-
ranjeiras e a Rua da Lama, nos 
brindava com um banho de bica 
com direito ao escorrego no seu 
leito rochoso, (espécie de tobo-
gã de matuto). Era comum, os 
homens, em grupos, toalhas no 
pescoço, subirem a serra para o 

banho das 11,00 horas. Tomava-
-se uma cachaça na ida para criar 
forças e, outra na volta para abrir 
o apetite. Lá do Norte, da Serra 
do Estrago, descia o riacho de 
mesmo nome deslizando sobre 
um imenso lajeiro que era em-
belezado, todos os dias, pelos pa-
nos estendidos pelas lavadeiras, 
formando um belo tapete. Ao pé 
da serra, na ribeira da Lagoa, o 
cacimbão de "Seu Oscar" nos for-
necia uma água doce e azulada 
que chegava às nossas casas em 
latas de querosene, transportadas 
em carros de bois. Desmataram 
tudo. Um programa do Governo 
Federal na época de Getúlio, in-
centivou a erradicação dos cafe-

zais, sem apontar uma cultura 
substituta. As encostas trans-
formadas em campos de pasta-
gem se degradaram; as várze-
as foram aterradas, e os olhos 
d’água secaram. Independente 
de reconhecer esses efeitos da 
prolongada estiagem, eu per-
gunto: O que temos feito de 
concreto para reparar os danos 
causados à natureza? O que 
temos planejado para enfren-
tar o problema das secas, além 
da construção de barragens? E 
aonde vai parar toda a arreca-
dação de impostos dos nordes-
tinos? Só Deus sabe.

Álvaro Calado

O período de aditamento 
para renovação do contrato 
para os estudantes da Facul-
dade de Ciências Aplicadas e 
Sociais de Petrolina (Facape), 
que já possuem cadastro com 
o programa de Financiamento 
Estudantil (Fies), vai até o dia 
16 de dezembro. O aditamento 
é feito no fim de cada semes-
tre e, caso o estudante deixe 
de fazer esse procedimento 

Até o dia 29 de novembro, 
Petrolina vai receber o I Festival 
Afrocoletividade. O evento  tem 
a sua programação distribuída 
em vários bairros da cidade. 
Serão promovidas diversas ati-
vidades, dedicadas à Semana da 
Consciência Negra, entre elas, 
exposições, artesanato, desfile 
da beleza negra, moda, culiná-
ria, oficinas, palestras, seminá-
rios, debates e apresentações 

O Natal é uma oportunidade 
de reunir família e amigos, mas 
também um momento para ga-
nhar dinheiro extra com a pro-
dução de comidas natalinas. 
Pensando nisso, o Senac Per-
nambuco está oferecendo o cur-
so de Culinária Natalina em seis 
unidades da rede. No Sertão, 
foram contempladas as cida-
des de Petrolina e Afogados da 
Ingazeira. O curso possui carga 

A Legião da Boa Vontade ini-
ciou a “Campanha Natal Perma-
nente da LBV — Jesus, o Pão Nos-
so de cada dia!”, com o objetivo de 
oferecer um Natal digno e feliz a 
milhares de famílias em situação 
de vulnerabilidade social. De acor-
do com a LBV, a iniciativa visa a 
arrecadar mais de 900 toneladas 
de alimentos não-perecíveis, a 
serem entregues a 50 mil famílias 
em todo o País. Em Pernambuco, 

do contrato dentro do prazo, 
pode ter o seu financiamento 
encerrado. Ao preencher os 
dados solicitados, o estudan-
te deve lembrar de confirmar 
o e-mail e número de celular, 
pois é através deles que a co-
ordenação do Fies mandará 
informações sobre o processo.

Novos financiamentos pelo 
Fies ainda não foram liberados 
para a instituição. 

artísticas. No dia da consciência 
negra, 20 de novembro, será re-
alizado um grande encontro, no 
Centro de Convenções Senador 
Nilo Coelho, com artistas da re-
gião como Tio Zé Ba, P1 rappers 
e Fogo No Monturo, grupo de 
dança Macacatu do Matinguei-
ros e o Baque Opará. A inten-
ção da organização é fazer com 
que a população desperte para 
a data.

horária de 30 horas e os alunos 
aprenderão a manipulação de 
alimentos, assim como a ela-
boração de menu e preparo dos 
alimentos que compõem uma 
ceia. Para se inscrever, basta 
estar cursando o ensino médio 
e ter a partir de 18 anos. Mais 
informações, em Petrolina, pelo 
telefone (87) 3983.7600 e em 
Afogados da Ingazeira pelo nú-
mero (87) 3929.2350.

as cidades a serem beneficiadas 
serão: Buíque, Arcoverde, Ventu-
rosa, além da Região Metropolita-
na do Recife, sendo mais de 1.900 
famílias assistidas. As doações 
para a campanha podem ser fei-
tas pelo site www.lbv.org ou pelo 
telefone 0800 055 50 99. Saiba 
mais acessando os perfis da LBV 
nas redes sociais: Facebook (LB-
VBrasil), Twitter (@LBVBrasil) e 
Instagram (@LBVBrasil). 

Petrolina
Prazo para aditamento do Fies até dezembro

Campanha
LBV arrecada 900 toneladas para o Natal

Festival Afrocoletividade
Semana dedicada à Consciência Negra

Culinária
Cursos para produção de ceia natalina
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Política

Os municípios pernambu-
canos receberam, no último 
dia 10, recursos da ordem de 
R$ 176,4 milhões, oriundos da 
Lei de Repatriação de ativos 
no exterior. Ao todo, o Brasil 
arrecadou R$ 46,8 bilhões. 
De acordo com a Associação 
Municipalista de Pernambuco 
(Amupe), no próximo dia 20, 
entrará a segunda parcela do 
recurso que, somada à primei-
ra, corresponde a um total de 
R$ 256,6 milhões. “Esse valor 
veio em boa hora para que os 
prefeitos organizem as contas 
dos municípios. Se não fosse 
esse montante, muitas prefei-
turas iam finalizar o ano em 
situação bem pior.  O recurso 
não resolve tudo, mas ameniza 
a situação”, destaca o presiden-
te da Amupe e prefeito de Inga-

zeira, Luciano Torres. Segundo 
Torres, os prefeitos vão utilizar 
o recurso da repatriação em 
vários setores. “Pagamento de 
folha de pessoal, décimo tercei-
ro, fornecedores contribuições 
atrasadas. Nossa orientação é 
que os gestores busquem or-
ganizar as contas para que as 
transições de mandatos sejam 
realizadas da maneira mais 
correta”, frisou. Pernambuco 
foi um dos estados mais bene-
ficiados pela Lei, que possibi-
litou uma anistia a empresas e 
a pessoas que tinham recursos 
não declarados no exterior e 
quiseram resolver as pendên-
cias com o fisco, porém o pro-
blema, segundo os governado-
res que recorreram ao Supre-
mo Tribunal Federal, incluindo 
Paulo Câmara (PSB), é que a 

O repasse de recursos da Lei 
de Repatriação chegou para dar 
oxigênio às prefeituras, porém 
não é suficiente para tirar os pre-
feitos do sufoco. Em Afogados 
da Ingazeira, sertão do Pajeú, 
o prefeito José Patriota, assim 
como diversos gestores, disse 
que utilizará o dinheiro para 
pagar fornecedores, folha e tam-
bém o 13º salário. “A expectativa 
é que Afogados receba cerca de 
R$ 1,2 milhão quando a segun-
da parcela do dia 
20 entrar, entre-
tanto só a folha 
de pessoal custa 
R$ 2,5 milhões”, 
ressalta Patriota. 
Os funcionários de 
Afogados devem 
começar a receber 
o 13º a partir da 
segunda quinzena 
de novembro. Já 
em Serra Talhada, 
o prefeito Luciano 

Duque afirmou que 90% do dé-
cimo foi pago. “Nós antecipamos 
a primeira parcela do 13º na data 
de aniversário dos servidores, 
então, falta pouco para concluir 
esse pagamento”, explicou. Os 
dois gestores concordam em um 
ponto, vão seguir o movimento 
de diversas cidades do País e en-
trar na justiça para receber parte 
da multa da Lei de Repatriação 
para tentar fechar as contas de 
seus respectivos municípios.

Recursos da repatriação dão fôlego 
a mais a prefeitos no final do ano

Prefeitos ainda se queixam 
do sufoco financeiro

Valores devem ser usados em folha de pagamento, 13º e outras pendências. Gestores lamen-
tam que a parte da multa não seja repassada aos estados e municípios e criticam Congresso

Av. Auspicio Valgueiro Barros, Petrolândia - PE, n° 441 - Centro
Fone: 87.3851-1129 

Grupo Sanfrancisco

www.gruposanfrancisco.com.br

Prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota, 
utilizará recurso da repatriação para pagar 13º

Divulgação

parte da multa não é repassada 
a estados e municípios. 

Em Serra Talhada, o pre-
feito Luciano Duque afirmou 
que utilizará o recurso para 
regularizar as pendências, mas 
ressaltou que a falta do repasse 
da multa faz falta. “No momen-
to de adversidade como esse, 
onde as prefeituras estão com 
queda na receita própria, que-
da nas arrecadações, no Fundo 
de Participação dos Municípios 
(FPM), o Congresso Nacional, 
mais uma vez, vota contra os 
municípios, derrubando o veto 
da multa que deveria ter sido 
incorporada ao recurso”, la-
menta. De acordo com Duque, 
os gestores farão pressão para 
que os deputados e senadores 
votem a favor da pauta muni-
cipalista. 
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Política

Uso de verba do antigo Fundef 
deve seguir regras, alerta TCE

Situação de 17 municípios ainda indefinida

Tribunal de Contas do Esta-
do emitiu, no último dia 09, um 
alerta de responsabilização so-
bre a aplicação de verbas rece-
bidas pelos municípios em pre-
catórios do Tribunal Regional 
Federal (TRF). Esses recursos 
são referentes a diferenças de 
repasses da complementação 
federal do extinto Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valo-
rização do Magistério (Fundef). 
Os prefeitos que não obedece-
ram ao "Alerta" estarão sujeitos 
à rejeição das contas de gestão, 
além de aplicação de multa e 
envio de cópia do processo ao 
Ministério Público Estadual, 
para abertura de ação penal e de 
improbidade. Segundo o Minis-
tério Público de Contas de Per-
nambuco (MPCO), alguns mu-
nicípios receberão mais de 100 
milhões de reais nas próximas 
semanas. O TCE pondera haver 
grande controvérsia jurídica so-
bre a existência ou não de vin-
culações legais para a aplicação 

desses recursos. Enquanto os 
municípios defendem a livre 
aplicação das verbas, sindica-
tos de professores pedem uma 
vinculação ao pagamento dos 
docentes. O debate está no Su-
premo Tribunal Federal e a mi-
nistra Carmen Lúcia já solicitou 
um parecer do procurador geral 
da República, antes de levar a 
matéria ao plenário da Corte. 
Desse modo, o TCE está reco-
mendando a todos os prefeitos 
que não apliquem ou utilizem 
os recursos, até uma definição 
de mérito do STF. “É preciso 

Mesmo após o pleito 
eleitoral, o destino de 17 
municípios pernambuca-
nos, incluindo os sertane-
jos Cabrobó, Carnaubeira 
da Penha, Dormentes, Ipu-
bi e Santa Filomena, segue 
indefinido, onde os candi-
datos vencedores são jul-
gados por irem de encon-
tro à Lei da Ficha Limpa 
ou terem falhas na docu-

Prefeitos que não obedeceram ao "Alerta" estarão sujeitos à rejeição das 
contas, além de aplicação de multa e envio de cópia do processo ao MPE

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

aguardar a definição do Supre-
mo Tribunal Federal sobre a 
aplicação desses recursos”, in-
formou o procurador-geral do 
MPCO, Cristiano Pimentel. De 
acordo com ele, o TCE vai fis-
calizar os gestores municipais e 
eles precisarão informar sobre 
todas as despesas. Enquanto 
o TSE não define o destino da 
verba, a Associação Municipa-
lista de Pernambuco (Amupe), 
segundo o presidente Luciano 
Torres, tem orientado os prefei-
tos a utilizarem o dinheiro ape-
nas para gastos com educação.

mentação que 
apresentaram 
para registrar 
a candidatu-
ra. Além dos 
m u n i c í p i o s 
sertanejos, in-
tegram a lista 
as cidades de 
Água Preta, 
Amaraji, Belo 

Jardim, Cabo de Santo 
Agostinho, Casinhas, Chã 
de Alegria, Cortês, Cuma-
ru, Gravatá, Ipojuca, Ja-
taúba, e Riacho das Almas.

 Desse total, 13 proces-
sos estão deferidos com 
recurso, dos quais seis 
já estão em Brasília. Os 
municípios citados ainda 
dependem de julgamen-
to final com trânsito em 

julgado. Nas quatro cida-
des, onde o candidato com 
maior votação encontra-
-se com o registro indefe-
rido, caso seja confirmada 
a situação pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, pode-
rá haver outras Eleições. 
São elas: Belo Jardim, Ja-
taúba, Ipojuca e Cabrobó. 
Desses, apenas o processo 
referente a Ipojuca já está 
em Brasília. Os outros três 
ainda estão pendentes no 
TRE-PE.

A previsão do Tribunal 
Regional Eleitoral é de que, 
até o final de novembro, 
todos os casos sejam julga-
dos, de forma que ninguém 
deixe de ser diplomado por 
problemas judiciais em de-
zembro.

Divulgação GEJO

Carros sem motorista estão 
cada vez mais comuns 

Imagina a cena: você acorda de manhã, entrar no 
carro, dar um bom dia ao "motorista" virtual e, em 
vez de se preocupar com trânsito, semáforos e outros 
perigos e estresses, poder se dedicar ao smartphone 
sem culpa, dar um cochilo ou ver o capítulo de ontem 
da novela?

Há pouco tempo atrás isso seria visto como coisa 
de filme de ficção científica, mas empresas como o 
Google já testam o carro 100% autônomo nas ruas 
dos Estados Unidos. Também temos o caso da sueca 
Volvo, uma das pioneiras, que pretende testar 100 
veículos desse tipo com consumidores comuns, nas 
ruas daqui a dois anos.

Só não espere que esse prazo funcione aqui no 
Brasil, pois a infraestrutura será um dos entraves 
que farão com que os carros autônomos demorem 
muito mais para chegar por aqui. Fala-se em algo 
em torno de uma década a mais que os outros países 
para termos uma infraestrutura aceitável. Nada mui-
to complexo, tais como: faixas bem pintadas, placas 
nas rodovias, estradas sem buracos, etc., etc. e etc.

Mas uma coisa é certa: se você é daqueles que não 
gosta de dirigir, tem medo, ou prefere ir de passagei-
ro, vai curtir esse novo mundo.

E você, encararia o desafio de viajar sem motorista?

Procurador-geral do MPCO, Cristiano Pimentel, afirma que é preciso 
aguardar posicionamento do STF sobre recursos do extinto Fundef

Prefeitos eleitos podem não assumir os mandatos
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Temer recebe senadores para 
jantar em busca de apoio à PEC 55

Trump confirma que deportará três milhões

O presidente Michel 
Temer recebeu, no último 
dia 16, senadores da base 
aliada do governo para um 
jantar no Palácio da Al-
vorada, onde pediu apoio 
para a aprovação da Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 55/2016 que 
limita os gastos públicos 
pelos próximos 20 anos. A 
PEC foi encaminhada pelo 
Executivo ao Congresso Na-
cional e aprovada em dois 
turnos pela Câmara dos 
Deputados. No Senado, a 
Comissão de Constituição e 
Justiça aprovou, na semana 
passada, sem emendas, re-
latório favorável à PEC que 
agora segue para o plená-
rio da casa. Em outubro, os 
líderes partidários do Se-
nado definiram, em acordo 
com o presidente da Casa, 
Renan Calheiros (PMDB-

-AL), um calendário para 
a análise e votação da PEC. 
Pelo cronograma aprovado, 
a PEC deverá ser votada em 
primeiro turno no plenário 
no dia 29 de novembro e, 
em segundo turno, no dia 
13 de dezembro. Se a ma-
téria for aprovada dentro 
desse prazo, será promul-
gada no dia 15 de dezem-
bro, último de trabalho no 
Senado antes do recesso 
parlamentar. O presiden-
te Temer e integrantes do 
governo têm defendido 
que a PEC é essencial para o 
ajuste fiscal e a recuperação 
econômica do país. Quando a 
PEC estava em discussão na 
Câmara, Temer também ofe-
receu um jantar a deputados 
da base aliada para pedir o 
apoio à proposta. A PEC pre-
vê um teto para os gastos pú-
blicos por 20 anos, a partir de 

O presidente eleito dos 
Estados Unidos pelo Partido 
Republicano, Donald Trump, 
afirmou, em entrevista conce-
dida ao programa 60 Minutes 
da rede CBS, no último dia 13, 
que cumprirá sua promessa de 
deportar imigrantes que este-
jam ilegais no País. De acordo 
com o republicano, cerca de 
três milhões de pessoas serão 
deportadas depois que ele as-
sumir o cargo. Durante a cam-
panha à presidência dos EUA, 
Trump prometeu banir os mu-
çulmanos e expulsar todos os 
imigrantes ilegais que já estão 
nos EUA, que somam cerca de 
11 milhões de pessoas, afir-
mando que aqueles que com-
provarem ser "boas pessoas" 
serão aceitos de volta de forma 
legal. Outra proposta polêmica 
de Trump foi a defesa da cons-
trução de um muro na frontei-
ra com o México para impedir 
a entrada de imigrantes nos 

EUA. Durante a entrevista, na 
rede CBS, o presidente eleito 
reafirmou que construirá a 
barreira, mas admitiu que, em 
determinados trechos, será 
feita apenas uma cerca. No 
início da disputa eleitoral, Do-
nald Trump disse que quan-
do o México envia imigrante, 
envia pessoas causadoras de 
problemas. “Quando o Méxi-

2017, com a possibilidade de 
revisão da regra a partir do 
décimo ano de vigência. Pela 
medida, os gastos públicos 
totais serão reajustados com 
base na inflação oficial do ano 
anterior. Na Câmara, a PEC 
tramitou com o número 241 e, 
no Senado, ganhou o número 
55.( Agência Brasil)

OS
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presente no Interior
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Estacionamento da OAB Pesqueira viabilizado pela CAAPE

Estacionamento atende 
advocacia do interior

A advocacia do interior comemora a conquista de um 
novo espaço. Trata-se do estacionamento da OAB de 
Pesqueira, resultado da intervenção direta do presiden-
te da Subseccional, Augusto César Freitas Ramos, e sua 
diretoria. Localizado na Rua Laete de Freitas, 80, no 
centro da cidade, o estacionamento tem acesso gratuito 
para os advogados adimplentes.

Cedido pela Cooperativa das Costureiras de Pesqueira, o 
terreno foi estruturado pela Caixa de Assistência dos Advo-
gados de Pernambuco (CAAPE). “Iniciativas como essa tem 
grande impacto no cotidiano dos advogados, uma vez que fa-
cilita suas atividades de forma cômoda e segura”, frisa o pre-
sidente da CAAPE, Bruno Baptista.

Ele destaca, ainda, que a partir deste mês de novembro o 
acesso gratuito aos estacionamentos do Fórum do Trabalho, 
na Imbiribeira; e do Fórum Rodolfo Aureliano, na Joana Be-
zerra, ambos no Recife, só será permitido com o adesivo da 
CAAPE ou com a apresentação da carteira da OAB, acompa-
nhada do comprovante de quitação da anuidade 2016.

A medida se faz necessária para o maior controle do uso 
dos espaços exclusivamente pelos advogados e estagiários 
adimplentes com a OAB-PE. “Estamos programando a dis-
tribuição dos adesivos à advocacia do interior nas Subsec-
cionais. Em breve, divulgaremos o cronograma desta ação”, 
informa Bruno Baptista.

“Permanecemos trabalhando forte para a evolução do sis-
tema dos estacionamentos para 2017, especialmente com a 
utilização da tecnologia, diminuindo qualquer tipo de trans-
torno e aumentando o conforto dos nossos colegas da capital 
e do interior”, ressalta.

No site da CAAPE (http://caape.org.br/estacionamento.
php) é fácil encontrar os endereços dos estacionamentos de 
acesso exclusivo e gratuito para a advocacia pernambucana.

co manda gente para os EUA, 
eles não estão mandando os 
melhores. Eles estão mandan-
do pessoas que têm muitos 
problemas e estão trazendo 
esses problemas para nós. Eles 
estão trazendo drogas, estão 
trazendo crime, estão trazen-
do estupradores, e, alguns, 
presumo, são boas pessoas", 
declarou. 

Brasil

Mundo

Reprodução/G1

Presidente eleito, Donal Trump, reafirmou a promessa de campanha e 
diz que vai deportar imigrantes que estejam com documentação ilegal

Temer vai reunir senadores e pedir 
apoio para aprovação da PEC 55
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Convocamos o proprietário, adquirente ou que esteja na 
posse do veículo Side Car, nº série: 9EZMG10PC20009830, 
placa HAE-1489, fabricado no ano 2002, entrar em contato 
com o fabricante – RNR Indústria e Comércio Ltda - Rua 
clemente de faria, 140, CEP 33400-000, bairro Vista Alegre 
– Lagoa Santa/MG – telefone: (31) 3629-1005, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, com o escopo de regularizar a 
documentação do referido veículo, conforme resolução do 
CONTRAN. Informa-se, ainda, que ultrapassado o prazo 
acima informado, serão tomadas as medidas legais e judiciais, 
se for o caso, para regularização da documentação do referido 
veículo, podendo a sua posse tornar-se ilegal ou ilegítima após 
as medidas necessárias para a regularização.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Shopping de Serra: alugueis 
de lojas no início de 2017

Petrolina, Caruaru e Garanhuns 
destaques em volume de franquias
Das mais de quatro mil empresas franqueadas atuais, 16% estão em Caruaru, 
mesmo volume que diz respeito a Petrolina. Garanhuns possui 5% desse total

A crise econômica não tem 
sido um empecilho para o aumen-
to de interesse dos empresários 
em franquias no interior de Per-
nambuco. Segundo a Associação 
Brasileira de Franchising (ABF), o 
setor faturou R$ 68,8 bilhões, em 
todo o País, no primeiro semestre. 
Desse total, R$ 1,8 bilhão é refe-
rente a Pernambuco. 

Em 2015, o Estado tinha 69 
redes franqueadoras, com 3.982 
empresas franqueadas. Das 4.441 
unidades atuais, distribuídas em 
73 redes, 16% estão em Caruaru, 
mesmo volume que diz respeito 
a Petrolina. Garanhuns possui 
5% desse total. Segundo a ABF, 
estão entre os destaques. As fran-
quias possuem os mais diversos 
segmentos desde alimentação a 
vestuário, saúde, beleza, casa e 
construção. Os bons ventos do se-
guimento levaram as empresárias 
Paula Lucena Rocha e Isabela Va-
lença a investirem em lojas no in-
terior. Paula possui três franquias 
da Hering, sendo duas delas no 
Sertão. As lojas estão instaladas 
nas seguintes cidades: Garanhuns 
(Agreste Meridional), Arcoverde 

(Sertão do Moxotó) e Salgueiro 
(Sertão Central). A empresária, 
atualmente, gera 35 empregos di-
retos. Antes de investir no sistema 
franchising ela iniciou com loja de 
multimarcas onde vendia Henrig. 
“Conheci bem o produto, então 
surgiu a oportunidade de me tor-
nar franqueada. A Hering nos dá 
todo o respaldo de compra, acom-
panhamento de vendas, além do 
marketing nacional e regional”, 
explica. De acordo com a proprie-
tária das unidades, conhecer bem 
os produtos e ter a garantia de 
qualidade é um ponto importante 
para o sucesso. Ela ainda pretende 
abrir uma unidade em Serra Ta-
lhada, em 2017. Já a publicitária 

Gerando uma média de 80 
empregos diretos, de acordo 
com o proprietário, Muri-
lo Duque, o Shopping Serra 
Talhada tem previsão de ter 
suas obras concluídas em 
outubro de 2018. “No início 
de 2017, vão ser realizados o 
lançamento e a abertura dos 
contratos para aluguéis dos 
espaços”, anuncia Duque. De 
acordo com o empresário, a 
previsão é de que o Shopping 
gere mais de 400 empregos 
diretos e 800 indiretos.

“Esse empreendimento 
vai possibilitar que a popu-
lação de Serra tenha acesso 
a um moderno centro de com-
pras, entretenimento e lazer, 

além de gerar um desen-
volvimento econômico para 
região”, destaca Duque. O 
impacto social e econômico 
que um grande centro de 
compras tem em um bair-
ro ou município é visível. 
Com o Shopping, a Capital 
do Xaxado, referência por 
ser polo médico, comercial 
e educacional, vai ganhar 
mais impulso na economia. 
O novo espaço comercial de 
Serra contará com uma área 
de mais de 19 mil metros 
quadrados, que vai abrigar 
53 lojas satélites, salas de 
cinema, praça de alimenta-
ção com 12 lojas e mais duas 
âncoras. 

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Divulgação

EconoMia

Isabela Valença, 29 anos, resol-
veu empreender em Petrolina. O 
investimento dela foi no setor de 
alimentação. “Morei em Recife e, 
quando voltei para Petrolina, vi 
que, aqui, ainda não tinha nenhu-
ma temakeria”, lembra. Proprie-
tária da única franquia da Go Te-
makeria, no sertão, ela conta que 
investiu R$ 250 mil e, após inau-
gurar sua loja, há dois anos, surgi-
ram sete novos empreendimentos 
similares na cidade. “Não baixei a 
qualidade do meu produto, mes-
mo com a concorrência ofertando 
um preço desleal. Busquei fideli-
zar os clientes com a qualidade do 
produto e um bom atendimento”, 
ressalta.

Henrig Store garante acompanhamento de vendas e marketing 

A previsão é que o Shopping Serra seja inaugurado em outubro de 2018
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O final do ano chegou e com 
ele as compra de presentes, o que 
pode gerar troca de produtos. 
Exigir a troca de uma roupa só 
porque o presenteado não gos-
tou, por exemplo, é uma prática 
baseada num direito que não 
existe. O Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) não obriga as 
lojas a fazerem a troca em casos 
assim. O que garante mesmo o 
direito a troca é quando o pro-
duto está com defeito. Segundo 
o presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil seccional Serra 
Talhada, Estefferson Darley Fer-
nandes Nogueira, com relação à 
troca de produtos com defeito de 
fabricação, o CDC garante que o 
fornecedor tenha o prazo de 30 
dias para sanar o problema apre-
sentado. “Se o prazo passar e nada 
tiver sido acordado, o consumi-

dor pode, então, escolher entre: a 
substituição do produto por outro 
em perfeitas condições de uso; a 
restituição imediata da quantia 
paga ou o abatimento proporcio-
nal do preço”, explica Nogueira. 
Já para compras realizadas na 
internet, o advogado esclarece que 
o consumidor tem o direito de de-

A obra do Aeroporto Santa 
Magalhães, em Serra Talhada, 
vai receber aporte de R$ 30 mi-
lhões do Governo Federal. No 
último dia 9, o secretário esta-
dual de Transportes, Sebastião 
Oliveira, esteve com o ministro 
Maurício Quintella (Transpor-
tes, Aviação e Portos), pleitean-
do o recurso que será destinado 
para a construção de novos ter-
minais aeroviários, estaciona-
mento e brigada de incêndio, 
além da aquisição de equipa-
mentos, como aparelhos de raio-
-x. “O aeroporto atenderá todo o 
Sertão do Pajéu, integrando Ser-

ra Talhada ao Recife, ao Brasil 
e ao mundo. Com esses investi-
mentos dos Governos Federal e 
Estadual, vamos consolidar os 
polos médico, universitário e tu-
rístico daquela região”, garantiu 
Sebastião e ressaltou que o equi-
pamento será de fundamental 
importância para o desenvolvi-
mento econômico da área. Atu-
almente, o Governo do Estado 
está investindo R$ 6,3 milhões 
na readequação da pista de pou-
so e decolagem, que passará a 
comportar aeronaves com ca-
pacidade para 70 passageiros e 
33 toneladas. 

Quando o consumidor pode 
trocar ou desistir do produto

União destina R$ 30 milhões a 
aeroporto de Serra Talhada

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Serra Talhada, Estefferson 
Darley Fernandes Nogueira, lista regras para o caso e direitos de quem compra

Errata
Gostaríamos de informar que na matéria “Black Friday 

deve demandar contratações de final de ano”, da edição 
nº 147, onde foi citado Eugênio Muniz como proprietário 
do Salgueiro Shopping, retificamos que Muniz tem o cargo 
de Diretor Comercial, sendo proprietário Eurico Parente 
Muniz.

sistir do negócio em sete dias sem 
qualquer motivação, tendo em 
vista seu arrependimento. “Nesse 
caso, terá de voltar, imediatamen-
te, todos os valores pagos. As des-
pesas com serviço postal para a 
devolução do produto não podem 
ser repassadas ao consumidor”, 
alerta Nogueira.

Estefferson Darley Fernandes Nogueira (direita) é presidente da OAB Serra Talhada

Divulgação
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Entre os dias 05 e 13, mais de 200 mil pessoas puderam passar pelo espaço e conferir a 
tradicional Exposição Nordestina de Animais. Foram movimentados R$ 30 milhões

O clima já não é mais de 
movimento. O Parque de Ex-
posições do Cordeiro já voltou 
a sua normalidade. Estandes 
foram desmontados e animais 
já retornaram às suas cidades 
de origem. Mas, entre os dias 
05 e 13, mais de 200 mil pesso-
as puderam passar pelo espaço 
conferir a tradicional Exposição 
Nordestina de Animais e Produ-
tos Derivados. 

Em sua 75ª edição, a Expo-
sição do Cordeiro, como é po-
pularmente conhecida, foi uma 
oportunidade, não apenas para 
os expositores, mas também 
para o público da cidade co-
nhecer um pouco do mundo do 
campo. Foi a ocasião ideal para 
a psicóloga Rossana Takahashi, 
54 anos, levar o neto, João Fe-
lipe, 1 ano, e apresentar o meio 

rural. “Sempre fui com meu 
avô até a adolescência, depois 
levando meus dois filhos. Ago-
ra, chegou a vez de levar meu 
neto. Considero uma excelente 
programação para todas as ida-
des, mas, em especial, para as 
crianças”, destaca Rossana. Para 
a psicóloga, voltar ao Parque 
do Cordeiro com o neto, é uma 
forma de relembrar momentos 
vividos em família. “Levar João 
significa resgatar costumes salu-
tares e estimulá-lo a um convívio 
sadio com os animais”, frisa 
Rossana. Além de manter a 
força com o público visitante, 
o evento mostrou a força dos 
pecuaristas pernambucanos 
em um cenário de enfrenta-
mento de crise econômica e 
o quinto ano consecutivo de 
seca. “Muitos chegaram a con-

siderar impossível a realização 
da 75ª Exposição Nordestina. 
Mas cogitar a possibilidade de 
interromper uma trajetória 
vitoriosa de 75 anos de expo-
sição é para os que desconhe-
cem a capacidade dos pecua-
ristas nordestinos em superar 
desafios e vencer os obstáculos 
que se agigantam à sua fren-
te”, ressalta Emanuel Rocha, 
presidente da Sociedade Nor-
destina dos Criadores (SNC). 
A Feira que teve a participação 
de pecuaristas de Pernambu-
co, Bahia, Ceará, Rio Grande 
no Norte, Paraíba e Alagoas 
contou ainda com a presença 
de produtores de caprinos e 
ovinos dos municípios do Ser-
tão e Agreste do Estado como 
Ibimirim, São Bento do Una, 
Custódia e Venturosa.

Entretenimento e negócios
Os negócios não se limi-

taram apenas ao segmento 
de animais. Nos 40 estandes 
espalhados pelo parque, es-
tavam em exposição: tratores, 
implementos agrícolas, veículos, 
motos, além de artesanato e mu-
das de plantas. Durante os nove 
dias de feira, foram movimenta-
dos cerca de R$ 30 milhões em 
todos os segmentos de negó-
cios realizados na Exposição, 
de acordo com a organização.  
A Exposição de animais reuniu 
mais de quatro mil animais, 

incluindo bovinos, equinos, 
caprinos e ovinos que partici-
param dos diversos julgamen-
tos que são o ponto alto da Ex-
posição. Nessas competições, 
são avaliadas as características 
em que os exemplares de cada 
raça se sobressaem, é uma 
forma de difundir o melhora-
mento genético e a evolução 
de uma raça entre os criado-
res. Além disso, os pecuaris-
tas tiveram a oportunidade de 
realizar negócios por meio de 
leilões ou comercialização fei-
ta diretamente nas baias. 

Parque do Cordeiro recebeu mais de 200 mil pessoas entre os dias 05 e 13

Oportunidade para o setor 
agropecuário e para família 

Divulgação
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Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

Irregularidades no Bolsa 
Família em 22 cidades

O Ministério do Desen-
volvimento Social e Agrário 
constatou irregularidades no 
Programa Bolsa Família, em 
todo o Brasil. Há 22 cidades 
do Sertão de Pernambuco 
nesse rol. Nessas localidades, 
o órgão identificou que a ren-
da das famílias era superior à 
exigida para a participação no 
programa. Segundo o órgão, 
as irregularidades represen-
tam 7,9% dos 13,9 milhões 
de benefícios. O benefício foi 
cancelado para famílias com 
renda per capita acima de R$ 
400. O bloqueio foi aplicado 
nos casos onde o Ministério 
verificou a renda familiar per 
capita entre R$ 170 a R$ 440. 
Os cancelamentos e bloqueios 
serão informados através de 
extrato bancário ou por aplica-
tivo de celular do Bolsa Famí-
lia. Para regularizar a situação 

o beneficiário deve procurar 
a secretaria do município, 
responsável pelo programa 
Bolsa Família e apresentar o 
documento oficial com foto, 
CPF, Carteira de Trabalho, 

O benefício foi cancelado para famílias com renda per capita acima de R$ 400. Os can-
celamentos e bloqueios serão informados através de extrato bancário ou aplicativo

declaração escolar dos filhos, 
certidão de nascimento dos 
filhos e comprovante de re-
sidência. O prazo para regu-
larizar a situação será de três 
meses.

Petrolina  1092 2141

Afrânio 134 273

Araripina 386 602

Belém do São Francisco 71 146

Bodocó 217 263

Cabrobó 187 228

Cedro 33 61

Dormentes 63 128

Exú 160 300

Granito 36 53

Ipuni 98 185

Lagoa Grande 157 256

Orocó 59 103

Ouricuri 358 591

Parnamirim 62 120

Salgueiro 181 256

Santa Cruz 60 131

Santa Filomena 89 167

Santa Maria da Boa Vista 181 215

Serrita 83 151

Terra Nova 88 137

Trindade 119 277

Cidade Cancelados Bloqueados

Na Rota do verão – Paiva 
Voltando a nossa jornada de verão pelo litoral per-

nambucano, partimos ao litoral sul do estado para co-
nhecer a Praia do Paiva, localizada no município do Cabo 
de Santo Agostinho e a cerca de 28km de Recife.

A região conta com uma linda paisagem formada 
por uma grande faixa de coqueirais, um belo mar azul e 
areias claras. No local também existe um poço de lama 
negra, que algumas pessoas acreditam fazer bem para a 
pele. Por ser um local de mar aberto, é bom ter cuidados 
com as fortes ondas e o perigo de tubarões, mas, nada 
que estrague o passeio. Na época de férias e alta estação, 
diversas tribos se dividem para aproveitar tudo que o lo-
cal oferece. Para a turma mais radical e que gosta de pe-
gar uma onda, a praia atrai muitos surfistas. A galera do 
ciclismo também tem seu espaço todo especial: devido a 
construção de um condomínio de luxo na região, a infra-
estrutura teve uma grande melhoria, fazendo com que 
a área possua 7km de ciclofaixa sinalizada, oferecendo 
conforto e segurança para os adeptos da bike.

Apesar da região já ter uma estrutura maior e com 
mais moradores, a praia é bem tranquila e sem muita 
concentração de pessoas, deixando tudo mais calmo e 
com um ar de praia semideserta. Devido à pouca con-
centração de vendedores ambulantes e barracas, é bom 
levar água e lanche se for ficar por um longo período na 
praia.  Para acessar o local, o turista passará pela Rota 
dos Coqueiros, trecho da rodovia PE-24 que dá acesso à 
Praia do Paiva, onde será preciso pagar o pedágio de R$ 
8,30 no fim de semana e R$ 5,50 durante a semana para 
carros. 

Então, que tal separar aquele tempinho na agenda 
e aproveitar a tranquilidade e beleza que o Paiva tem a 
oferecer? Nada melhor que aquela boa e velha sombra e 
água fresca. 

Quem não estiver no perfil do Programa, perderá benefício

Divulgação

Confira a lista de cidades onde os beneficiários tiveram o Bolsa Família bloqueado ou cancelado
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Leite de Cabra do Sertão do Estado, 
agora, em rede de supermercados

Meta é arrecadar 30 toneladas de 
alimentos como presente de Natal
Campanha recolhe doações até 24 de dezembro. Mobilização é organizada 
por Frei Damião Silva e pelo padre Adilson Simões e voltada a 300 famílias

Com o objetivo de bene-
ficiar famílias de comuni-
dades da região conhecida 
como Terra de Misericórdia, 
em Arcoverde, a campanha 
Natal Sertanejo Solidário 
- organizada por Frei Da-
mião Silva, pároco de Santo 
Amaro, e pelo padre Adilson 
Simões - terá sua segunda 
edição neste ano. A meta é 
arrecadar 30 toneladas de 
alimentos não perecíveis até 
o dia 24 de novembro. "Os 
alimentos serão doados a 
300 famílias do Sertão de 
Pernambuco. Pedimos que 
as pessoas se compadeçam 
de quem mais precisa de 
ajuda", convoca Frei Da-
mião.

Os alimentos podem ser 
doados em pontos de arre-
cadação, instalados no Pa-
lácio da Justiça, no Fórum 
Thomaz de Aquino Cyrillo 
Wanderley, no Fórum Paula 
Baptista e no Fórum Desem-
bargador Rodolfo Aurelia-
no, no Recife; e nos Fóruns 

de Olinda e Jaboatão dos 
Guararapes. Uma equipe 
com 50 voluntários está fa-
zendo a divulgação em igre-
jas e escolas e recolhendo 
doações.

As doações serão distri-
buídas, a partir de quatro de 
dezembro, em dez localida-
des do Interior: Arcoverde, 
Buíque, Jurema, Alagoinha, 
Sete Baraúnas, Lagoa Seca, 

Barriguda, Serra do Magé, 
Vassouras e Serrinha. No 
ano passado, foi beneficiada 
a cidade de Pedra, que rece-
beu 15 toneladas para 250 
famílias.

Para mais informações 
sobre as doações, a popula-
ção pode entrar em contato 
com Rosa ou Roseane, nos 
telefones (81) 9 9770.7256 e 
9 99980133. 

Famílias agricultoras do 
Sertão pernambucano estão 
trabalhando na fabricação de 
um produto inovador: o leite 
de cabra pasteurizado, dis-
tribuído pelo Programa Lei-
te de Todos, do Governo do 
Estado. Em breve, o volume 
produzido, até então, apenas 
para o programa, passará a 
ser comercializado em redes 
de supermercado. Um total de 
135 famílias sertanejas vence-
ram obstáculos da estiagem 
e, hoje, tem, no leite de cabra, 
sua principal fonte de renda, 
com uma produção estimada 
em 1,415 litros/dia. O produto 
foi lançado, no último dia 12, 
no estande da Secretaria de 
Agricultura, montado na 75ª 
Exposição Nordestina de Ani-
mais e Produtos Derivados – 
ENAPD, em Recife. 

“Disponibilizar o acesso ao 
leite de cabra integral, produ-
zido dentro das normas exigi-
das, contendo as propriedades 
nutricionais preservadas, que 
são consideradas, cientifica-
mente, mais benéficas do que 
as do leite de vaca, foi bastan-
te desafiador. Porém, hoje, é 
uma realidade já concretizada 
em Pernambuco”, afirmou De-
mócrito Elias, presidente da 

Cooperativa dos Caprinoculto-
res e Ovinocultores do Distrito 
de Jabitacá (CCODJA). O leite 
pasteurizado, beneficiado em 
laticínio do Sertão do Pajeú, 
será vendido sob a marca Pa-
jelat – Pajeú Laticínio.

A expectativa da Coopera-
tiva é comercializar também 
outros produtos, como o quei-
jo de cabra e bebidas lácteas, 
que vão contribuir ainda mais 
com o desenvolvimento das 
famílias cooperadas. Inicial-
mente, o leite será distribuído 
para uma rede de supermerca-
dos da Região Metropolitana 
do Recife.   

Benefícios à saúde humana 
O produto lácteo de cabra 

é considerado mais saudá-
vel por ser hipoalergênico; 
possuir menores teores de 
gordura e açúcar; melhor 
absorção do intestino e uma 
excelente fonte de cálcio e vi-
taminas. Com elevado nível 
de potássio, contribui para o 
bom funcionamento do cora-
ção, além de regular a pres-
são arterial, reduzir o risco 
de AVC e ajudar a prevenir 
a arteriosclerose. Por conter 
selênio, fortalece o sistema 
imunológico. 
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Frei Damião Silva convoca população para doar alimentos não perecíveis
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Toda diretoria da Unimed Vale do São Francisco, em comemoração ao Jubileu de Prata da 
cooperativa de trabalho médico na Chácara Bougainville em Juazeiro/BA.

O presidente Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana e sua esposa Socorro Veloso Viana, com este colunista, 
na festa jubileu de prata, 25 anos, da Unimed Vale do São Francisco na Chácara Bougainville em Juazeiro/BA.

As empresárias Gleice Coimbra e Glenda Coimbra, leia-se Aky Vidros, marketing da Cebrace Ana 
Carolina Granado e gerente comercial da Bahia Vidros, Ivani Quadros no lançamento da linha de 
decoração 'Vivânce' em Petrolina/PE.

11

O presidente da Faculdade de Integração do Sertão, FIS, 
Dr. Luiz Pereira de Melo   durante encontro de novos gestores 
municipais e prefeitos eleitos, em Brasília/DF.

A cantora da Pato Fu, Fernanda Takai, cinematografista 
Antonio Amorim e a jornalista Juliana Magalhães nos 'bastidores' 
do projeto literário 'Entre Margens: Encontro com a Literatura 
2016 - Memória e Tecnologia' no Sesc Petrolina/PE.

***

***

Novembro Negro

Futebol Americano

O 1º Festival Afrocoletividade será comemorado com desfi-
le de beleza negra, apresentações culturais de P1 Rappers, Dj 
Rosângela Nunes e Tio Zé Ba, no Centro de Convenções de Pe-
trolina/PE. Em cartaz, a exposição fotográfica coletiva “Negros 
Negras” no Centro de Cultura João Gilberto em Juazeiro/BA.

O 1º jogo da Taça Sertão do Vale do São Francisco, será dia 19 de no-
vembro, no Estádio Municipal Paulo de Souza Coelho em Petrolina/PE.
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Iluminação e decoração especial
aos olhos de moradores e turistas

O Natal é um dos 
momentos mais importan-
tes no calendário festivo de 
Triunfo, localizada no Sertão 
do Pajéu. A cidade se en¬che 
de luzes, cores e cantos neste 
período do ano. Como já é tra-
dição, os principais pontos 
turísticos, como o Cine 
Teatro Guarany, se re-
vestem de decoração e 
iluminação especial aos 
olhos de moradores e tu-
ristas. Este ano, os pre-
parativos começaram ain-
da no mês de agosto, quando 
equipes da Prefeitura inicia-
ram a recuperação, conserto e 
confecção de peças, reutilizan-
do material do ano  passado, 
para integrar a decoração da 
segunda edição do Natal Re-
ciclarte. Na programação cul-
tural, que será realizada entre 
os dias 17 e 31 de dezembro, o 

público vai poder con-
ferir apresentações 
do Coral Vozes do 

Guarany, Balé Infan-
til, Coco das Águas 

Claras, entre outros.
De acordo com 

Lailson Alves, coorde-
nador da Secretaria Mu-

nicipal de Comunica-
ção, a expectativa é de 

que as luzes da decora-
ção sejam acesas no dia 
primeiro de dezembro. 

“A realização desse projeto 
é uma construção coletiva. 
Durante o ano, a prefeitura 
disponibilizou materiais e 
profissionais que capacita-
ram jovens das escolas. En-
tão, essas instituições de 

ensino puderam adotar 
as praças e se respon-
sabilizar por suas de-
corações. Os demais 
pontos turísticos ficam 
sob a responsabilidade 

da administração mu-
nicipal”, explica Alves. A 

parceria com a Associação 
dos Comerciantes do Mu-
nicípio de Triunfo (ACMT) 
também é ressaltada por 
Lailson Alves. “A ACMT ar-
ticula com os comerciantes 
locais para que o material 

Preparativos começaram em agosto, quando equipes da Prefeitura iniciaram a recuperação, 
conserto e confecção de peças, reutilizando material do ano  passado, para o Natal Reciclarte
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utilizado na decoração seja 
vendido a preço de custo. 
Isso reduz nossas despesas”. 
De acordo com Alves, o ma-
terial reciclado também é 
importante nesse momento 
de crise. “Todas as prefei-
turas estão passando por 
um momento de contenção 
e a reciclagem tem um cus-
to mais baixo, além de ser 

cultura

17.12.16 Guarany 
Coral Vozes do Guarany

18.12.16
- Guarany 
Coral do CFT
- Praça XV de Novembro
Banda das antigas da Escola 
Monsenhor Luiz Sampaio

19.12.16
- Praça de Eventos 
Quadrilha Estilar

20.12.16
- Praça XV de Novembro
Coral da Melhor idade

21.12.16
- Guarany 
Balé Infantil; Dança Popular

22.12.16
- Praça XV de Novembro
Danças Populares Milton Pessoa; 
Coco das águas Claras; Equipe de 
Animação

23.12.16
- Praça XV de Novembro
Coral da Melhor Idade

24.12.16
- Guarany 
Coral Vozes do Guarany
- Praça XV de Novembro
Cutilada na feira; Papai Noel; Equipe 
de Animação
- Pátio de Eventos
Caretas

25.12.16
- Praça XV de Novembro
Pastoril
- Pólo Gastronômico
Papel Noel/ SESC

26.12.16
- Guarany
Balé Infantil; Dança Popular

27.12.16
- Praça XV de Novembro
Equipe de Animação; Violão/ Pífanos; 
Coral da Melhor Idade

28.12.16
- Praça XV de Novembro
Alto de Natal
- Pátio de Eventos
Ciranda/ Banda

29.12.16
- Guarany
Coral vozes do Guarary
- Pátio de Eventos
Show de Talentos

30.12.16
- Guarany
Balé Infantil; Dança Popular

31.12.16
- Praça XV de Novembro
Cutilada na Feira
- Pátio de Eventos
Caretas

sustentável, pois reaprovei-
tamos muito material do ano 
passado”, frisou. A progra-
mação cultural abrange di-
versos polos. O principal fica 
na Praça XV de Novembro, 
em frente à Igreja Matriz. 
O teatro Guarany, o Pátio 
de Eventos e o Polo Gastro-
nômico também receberão 
apresentações natalinas. 

P o n t o s  t u r í s t i c o s  e  p r a ç a s  g a n h a m  n o v a s  c o r e s

Divulgação

Divulgação
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C t

Petrolina voltará a ser polo 
de Carnaval, avisa Miguel Coelho

Encontro de Bois e Ursos, em 
Arcoverde, na Estação Cultura

Empetur deve ter participação na festa, a partir de então. O prefeito eleito projeta a festa 
para 2017 com formato descentralizado e multicultural, incluindo frevo, maracatu e axé

Há mais de cinco anos 
fora do calendário oficial 
do Carnaval de Pernambu-
co, Petrolina deve voltar a 
integrar a programação. A 
articulação vem sendo feita 
pelo prefeito eleito da cida-
de, Miguel Coelho (PSB), 
junto ao secretário estadual 
de Turismo, Felipe Carreras.  
De acordo com Miguel, a in-
clusão da cidade no crono-
grama oficial permitirá que 
a administração municipal 
receba recursos da Empresa 
de Turismo de Pernambuco 
(Empetur), além de ter a fes-
ta divulgada oficialmente.

“A maior visibilidade, 
com certeza, vai atrair mais 
turistas e divulgar a cidade. 
Petrolina, que já possui um 
São João de destaque, tam-
bém será referência para o 
Carnaval no Sertão”, come-
mora o prefeito eleito. De 
acordo com Miguel, o Carna-
val de 2017 terá um formato 
descentralizado. “Faremos 
um palco principal, na Pra-
ça 21 de Setembro, espaço já 

tradicional do nosso Carna-
val, além de mais dois palcos 
em pontos distintos”, expli-
ca. O gestor informa ainda 
que as festividades seguirão 
o formato de uma festa mul-
ticultural. “Vamos trazer o 
frevo, o maracatu e também 
o axé”, destacou. Durante a 
reunião com Carreras, Mi-
guel, que assume em 2017, 
também pleiteou investi-
mentos para a requalificação 

do bodódromo - espaço que 
reúne diversos restaurantes, 
cujo carro chefe do cardápio 
é a carne de bode – e para as 
rotas turísticas do parque de 
vaquejada, para a estrada da 
Tapera e ilhas. “Felipe Car-
reras nos deu a certeza de 
que Petrolina é uma priori-
dade pelo grande potencial 
turístico e econômico para 
nosso Estado”, registra Mi-
guel Coelho.
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Cores, música, alegria e 
preservação da cultura popular 
pernambucana. A população 
de Arcoverde, localizada no 
Sertão do Moxotó, vai receber 
o II Encontro de Bois e Ursos, 
no dia 20 de novembro, a partir 
das 15h, na Estação da Cultura. 
O evento que é realizado pela 
Liga Cultural dos Bois e Simi-
lares de Arcoverde conta com 
o apoio da Prefeitura, é aberto 
e gratuito. Nesta edição, o ho-
menageado será João Gomes 
da Silva, conhecido como João 
Maná, que foi eleito pelos de-
mais o melhor na dança dos 
ursos de todos os tempos. 

De acordo com o secre-
tário municipal de Turismo, 
Albérico Pacheco, o Encontro 
é resultado do esforço e tra-
balho permanente 
da Liga Cultural. 
“Temos que dar os 
créditos à Liga. Di-
ferente do Carnaval, 
onde a prefeitura 
subsidia todos as 
associações de bois, 
nesse encontro, o 
maior esforço é de-
les”, destaca. De 
acordo com Pache-
co, o evento é con-
sequência do Car-
naval e, em 2017, 

entrará no calendário oficial 
do município. “Desde 2003, 
focamos na folia dos bois. 
Antes, não existia uma ma-
nifestação para consolidar 
Arcoverde no período do Car-
naval e lembramos que, na 
década de 50, existia tradição 
de bois no município. Desde 
então, o Carnaval daqui co-
meçou a encontrar um rumo 
e um objetivo”, comenta. Se-
gundo o secretário, os bois e 
ursos se organizaram e, hoje, 
cada um tem sua associação. 
“Por enquanto, esse Encontro 
de final de ano é bem locali-
zado, mas, a partir de 2017, 
esperamos atrair turistas com 
a inclusão do evento no calen-
dário de eventos municipais”, 
finaliza.

Roberto Soares

P r e f e i t o  d e  P e t r o l i n a ,  M i g u e l  C o e l h o ,  j á  e n t r o u 
e m  c o n t a t o  c o m  s e c r e t á r i o  d e  t u r i s m o  d o  E s t a d o

II  Encontro de Bois e Ursos regasta 
tradição cultural  de Arcoverde
 

Divulgação
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cultura

Desenho livre sobre a Amazônia, de 
Jaider Esbell, ganha mostra em Serra
 O artista indígena é vencedor do prêmio PIPA Online 2016. Desde julho, ele percorreu cinco 
estados do Nordeste e fecha a primeira etapa na Capital do Xaxado. Exibição tem 16 obras

A cidade de Serra Talhada, 
localizada a 413 quilômetros da 
Capital pernambucana, foi o local 
escolhido, em Pernambuco, para 
receber a exposição itinerante “It 
Was Amazon”, do premiado ar-
tista indígena Jaider Esbell, do 
povo Makuxi, de Roraima. Desde 
julho, o artista percorreu cinco 
estados do Nordeste e vai fechar 
a primeira etapa na Capital do 
Xaxado. As obras foram exibidas 
na Unidade Acadêmica de Serra 
Talhada (Uast), entre os dias 07 
e 09 de novembro. Na sequência, 
seguiu para o teatro do CEU das 
Artes, onde permanece até o pró-
ximo dia 21. Esbell foi o vencedor 
do prêmio PIPA Online 2016. A 
premiação foi criada em 2010 
para ser o mais relevante prê-
mio brasileiro de artes visuais e 

tornou-se a principal plataforma 
de pesquisa sobre arte contempo-
rânea brasileira. Esbell tem pla-
nos de levar sua mostra a todos 
os estados brasileiros até 2018. 
A exibição itinerante contém 16 
obras, em desenho livre, que re-
tratam realidades que descons-
troem o imaginário dominante 
sobre a Amazônia. “Evidenciar 
o caos que envolve a humanida-
de no discurso da sobrevivência 
frente a práticas autodestrutivas 
é o ponto chave para uma série 
de dinâmicas que buscam envol-
ver a pessoa como responsável 
por um bem comum, os recursos 
naturais”, explica Esbell. O artista 
ainda expõe junto com sua pró-
pria trajetória de vida e socializa 
em diferentes fóruns suas visões 
de mundo convidando o público 
a uma vivência contextual crítica 

sobre civilidade. A exposição iti-
nerante pelo Brasil não é um pro-
jeto patrocinado. Seus custos são 
mantidos com a venda de obras 
de arte do artista. “A experiência 
busca estimular a solidariedade 
entre atores locais, conectados 
previamente por meio das redes 
sociais e também é uma crítica à 
estatização da arte e da cultura”, 
destaca o fotojornalista Álvaro 
Severo, responsável pela produ-
ção da mostra em Serra Talhada. 
De acordo com Severo, a hospe-
dagem de Esbell é oferecida por 
famílias de diversas partes do 
País e a produção e logística são 
de voluntários. Em Serra Talha-
da, Jaider Esbell recebeu apoio 
da loja Dinâmica, do Grupo 
Cavaleiros da Lua, Grupo João 
Duque, English Now e Prefeitura 
Municipal de Serra Talhada por 

meio das secretarias de Educação 
e Cultura. Para saber mais so-
bre o artista Jaider Esbell e suas 
obras, o público pode acessar o 
site www.jaideresbell.com.br.

Perfil 
Jaider Esbell conquistou 

3789 votos do público, sendo o 
artista mais votado no 2º turno 
do PIPA Online. Índio Macuxi da 
Amazônia nasceu em ambiente 
fértil para as artes e interessa-se 
também pela escrita. Sua coleção 
“It was Amazon” reúne 16 obras 

que retratam a Amazônia para o 
resto do Brasil. A afinidade com a 
literatura vem da infância, quan-
do, sendo neto de índio, ouviu 
muitas estórias contatas por seu 
avô, que transmitia os saberes 
ancestrais por meio da oralidade. 
Seu trabalho explora o caos das 
expressões humanas e não hu-
manas, as forças da floresta, dos 
seres e suas influências: ancestra-
lidade, conhecimento, memória, 
diálogos, plasticidade contempo-
rânea, política global, o ser local, 
xamanismo visual, poder. 
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Jaider Esbell pretende levar exposição itinerante a todo o País

Divulgação
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Resultado do Enem 2016 sai no 
dia 19 de janeiro para todos

Unidades afetadas em Ouricuri, Petrolina e Salgueiro
Devido às ocupações de es-

colas em todo o País, mais de 16 
mil estudantes pernambucanos 
tiveram suas provas do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) adiadas para os dias 3 
e 4 de dezembro, 4748 alunos 
são do Sertão pernambucano. 
Eles deveriam ter realizado os 
testes nas instituições de ensino 
que estão ocupadas por jovens 
que são contra a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
dos gastos da União. 

De acordo com o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), em Pernambuco, 
as unidades afetadas estão lo-
calizadas no Recife, Vitória de 
Santo Antão, na Zona da Mata 
Sul, Garanhuns, no Agreste; Ou-
ricuri, Petrolina e Salgueiro, no 
Sertão. Em Ouricuri, 360 alu-
nos fariam provas no Instituto 
Federal do Sertão Pernambuca-

no (IF-Sertão). Em Petrolina, a 
ocupação nos prédios principal 
e anexo do IF Sertão adiaram as 
provas para 1268 inscritos, já nos 
blocos 1, 2 e 3 da Universidade de 
Pernambuco (UPE) foram 2320 
estudantes prejudicados.  Na Es-

O resultado do Exame Nacio-
nal de Ensino Médio (Enem) 2016 
será divulgado no dia 19 de janeiro 
de 2017. No ano passado, foi di-
vulgado em 8 de janeiro.  Segundo 
o Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), a data vale tanto 
para os candidatos que realizaram 

as provas nos dias 5 e 6 de novem-
bro, quanto para os estudantes 
que farão o Exame nos dias 3 e 4 
de dezembro, em virtude das ocu-
pações dos locais de prova. No 
resultado, os estudantes poderão 
saber quanto tiraram em cada 
uma das quatro provas realizadas: 
ciências humanas, ciências da na-

tureza, linguagens e matemática. 
Por meio do número do CPF e se-
nha, os candidatos têm acesso às 
notas individuais obtidas em cada 
área de conhecimento. A inscrição 
no Enem 2016 permite que o can-
didato concorra às vagas ofereci-
das pelas instituições públicas de 
ensino superior, por meio do Sis-
tema de Seleção Unificada (Sisu) 
e às bolsas de estudo integrais e 
parciais em instituições privadas 
de educação superior, pelo Pro-
grama Universidade para Todos 
(ProUni). O candidato também 
pode participar do Sistema de 
Seleção Unificada da Educação 
Profissional e Tecnológica (Si-
sutec), para cursos técnicos; do 
Programa de Financiamento 
Estudantil (Fies), do Programa 
Ciência sem Fronteiras, obter 
certificação de conclusão do 
ensino médio e ingressar em 
instituições de ensino superior 
de Portugal. 

Segundo o Inep, a data vale para os candidatos que realizaram provas nos dias 5 
e 6 de novembro e para os estudantes que farão nos dias 3 e 4 de dezembro
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cola Estadual Antonio Padilha, 
também em Petrolina, 440 alu-
nos foram impedidos de realizar 
o Exame, enquanto em Salguei-
ro, 360 inscritos deixaram de fa-
zer o Enem devido a ocupação do 
Campus do IF Sertão. 

Educação

Aracelly Romão/ TV Grande Rio

Novos Sabores

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

O queridinho brigadeiro
Quem resiste a um brigadeiro em festa de aniver-

sário? Acho que ninguém! Esse doce, brasileiríssimo e 
super tradicional em comemorações, é difícil de ser re-
sistido. E de onde vem seu nome? Diz a história que ele 
ganhou esse nome nas eleições de 1945 quando algumas 
mulheres começaram a fazer guloseimas em troca de do-
ações para a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes. 
Uma delas era um docinho feito de leite, ovos, mantei-
ga, açúcar e chocolate que fazia um sucesso enorme nas 
festas dos correligionários e cabos eleitorais. Como as 
festas eram muito disputadas, o doce foi popularizado 
pelos amigos que começaram a ir comer o "docinho do 
brigadeiro", dando assim origem ao seu nome. 

Naquele tempo, era muito difícil conseguir leite fres-
co e açúcar para se fazer receitas de doces. Então, come-
çaram a utilizar leite condensado, manteiga e chocolate, 
resultando em um docinho bem gostoso. Depois o gra-
nulado foi criado para poder enfeitá-lo, vindo a ser um 
componente básico e essencial da maioria das receitas 
atuais. Com o tempo, o brigadeiro foi ficando cada vez 
melhor e mais sofisticado. Estes brigadeiros mais finos e 
sofisticados estão conquistando o mercado de doces cada 
vez mais. Hoje em dia temos brigadeiros para todos os 
gostos: com amendoim, nozes, limão, até pimenta, was-
sabi, chá verde. Basicamente é utilizar uma base de leite 
condensado e manteiga e adicionar o sabor de sua esco-
lha! Com tantas opções assim não dá para resistir. Mas 
cuidado com o exagero pois cada brigadeiro (15g) tem, 
em média, 50 calorias. Lá fora o nosso brigadeiro é co-
nhecido como “trufa brasileira”, vindo a ser copiado por 
muitas pessoas que gostam e admiram essa receita mo-
derna e ao mesmo tempo tradicional. Podemos esperar 
muitas novidades neste ramo, pois o brigadeiro é uma 
receita que já perdura em nosso país durante muitas ge-
rações e provavelmente irá continuar assim.

Espero que tenham gostado e até a próxima!
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