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75ª Exposição de Animais 2º turno

Hora de poupar TCE recomenda

Novas metas

Cinema na praça
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Estimativa é de movimentação de negócios 
da ordem de R$ 30 milhões  Shows de Belo, 
Joelma, Pablo entre outros, devem aumentar 
em 50% volume de visitantes.

Em PE, saíram vitoriosos: Raquel 
Lyra (Caruaru), Geraldo Julio (Recife), 
Anderson Ferreira (Jaboatão) e 
Professor Lupércio (Olinda).

Economista dá dicas para 
economizar no final de ano 
e recomenda salvar parte 
do 13º e  da restituição do IR.

"A transição ordenada 
não é favor, é lei", adverte 
o procurador do MPCO, 
Cristiano Pimentel.

Reeleito em Serra Talhada, Luciano Duque alerta 
para “incertezas” da economia. Promete priorizar 
os desenvolvimentos econômico  e rural, buscando 
investimentos em  tecnologia para Recursos Hídricos

Filmes serão exibidos ao ar livre, 
em 50 cidades, sendo 31 delas 
no Sertão. Parceria é da Amupe 
com Sesi de Pernambuco.

Black Friday e Natal movimentam contratações
De acordo com a Associação Comercial e Empresarial de Arcoverde, há expectativa de contratações temporárias a partir da segunda quinzena de novembro, 
quando acontece o Black Friday  e há previsão de que os contratados sejam mantidos no mês de dezembro. O Salgueiro Shopping, com previsão de ocupar 
100% das lojas até o final do ano, também requisitará quadros para o período de festas, assim como a Atan Eletro. Interessados devem ficar de olho nas vagas.  
Economia > Pág.6
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Durante o mês de ou-
tubro demos ênfase à 

campanha (Outubro 
Rosa), mostramos a impor-
tância do diagnóstico precoce 
do câncer de mama. Dissemos 
que: quanto mais cedo o cân-
cer for diagnosticado maior 
é a possibilidade de cura. 
Agora, iniciamos  novembro 
com  nova campanha médica 
preventiva, (Novembro Azul),  
uma forma de  incentivo ao 
diagnóstico precoce do cân-
cer de próstata.  Essa é uma 
das doenças que mais mata, 
mas que pode ser evitada com   
uma mudança de postura ca-
paz de   interromper esse ci-
clo. A prevenção e os cuidados 
com a saúde devem começar 
cedo. Essa é a melhor forma 
de viver bem todas as fases 
da vida. No cenário político, 
eleitores de 57 cidades em 20 
estados escolheram seus pre-
feitos no segundo turno da 
disputa  eleitoral,  renovando 
as esperanças daqueles que  
acreditaram nas  promessas 
de  campanha.  Paralelamente, 
técnicos do (TCU) - Tribunal 
de Contas do Estado,  desen-
volveram um manual de tran-
sição com objetivo de garantir 
que as transições entre eleitos 
e vencidos ocorram de acordo 
com as regras nele contidas.  
Estamos em ritmo de fim de 
ano e o clima já começa a mu-
dar, considerado um dos me-
lhores momentos do ano para 
o incremento de vendas, o 
comércio se estrutura visando  
atender as demandas geradas 
com as festividades de final de 
ano.   Com mais dinheiro  em 
circulação dos empregos tem-
porários,  mais vendas. . Em 
Serra talhada, o prefeito ree-
leito Luciano Duque (PT), diz 
que em 2017 vai deixar o gabi-
nete e sair em busca de novos 
investimentos para o municí-
pio. Na página de cultura, (Ci-
nema nas Praças), com direito 
a Pipoca, será realizo em  pra-
ças de31 municípios  do Sertão 
pernambucano, uma realiza-
ção da (Amupe) Associação 
Municpalista de Pernambuco 
e Sesi -  Pernambuco. Seja 
Bem Vindo(a),  Boa Leitura!!!

Fique por Dentro

Observatório JS EMPRESAS QUE FAZEM HISTÓRIA

Estabelecemos 
nossos objetivos 

no Projeto Organi-
zações Centenárias, 

buscando atender à proposta 
do historiador Evaldo Cabral 
de Mello, na medida em que 
procuraremos “ressaltar um 
dos traços marcantes da voca-
ção do Recife: a determinação 
de seus habitantes em manter 
o espírito comercial da cidade. 
De um Recife que nasceu porto, 
virou cidade e começou a fazer-
-se em Pernambuco. Que en-
controu nos seus moradores o 
vigor necessário para assegurar 
o caráter matricial da cidade, 

como lugar de comércio, lugar 
de negócios. Certamente o mé-
rito dessa afirmação deve-se aos 
Mascates, seus homens de negó-
cio, os quais, durante os séculos 
XVII e XVIII eram “imigrantes 
portugueses, sem eira nem beira, 
que trabalhando como caixeiros 
ou mascateando pelos distritos 
rurais acumulavam os recursos 
com que abriam negócios no Re-
cife, onde mediam e pesavam, 
subindo (à categoria) de merca-
dor de sobrado, isto é, capitalista, 
pois adiantavam ao senhor de en-
genho o capital de giro necessário 
para o financiamento da produ-
ção açucareira”. Nesse contexto, 

especialmente dinâmico, conso-
lidam-se 63 Organizações Cente-
nárias no Estado de Pernambuco. 
Todas essas organizações vence-
ram as mudanças intensas que 
ocorreram no desenrolar do século 
XX, quais sejam, as guerras, as cri-
ses políticas, e atualmente convi-
vem com a globalização da cultura 
e a complexidade de uma econo-
mia multinacional e avassaladora. 
O resultado desse longo percurso 
foi que se tornaram históricas, 
posto que têm passado, presente e, 
sem dúvidas, futuro, porque con-
seguiram conquistar e ultrapassar 
o tempo. Para preservar o registro 
deste Patrimônio Cultural dos Per-

nambucanos estamos elaboran-
do o Almanaque das Organiza-
ções Centenárias, com apoio de 
instituições patrocinadoras que 
alcançaram a consciência histó-
rica de um projeto que ressaltará 
a memória social coletiva e o ca-
pital simbólico de Pernambuco, 
com as suas atividades e especi-
ficidades. O esforço será grande, 
mas o resultado compensará, 
em muito, todas as horas a ele 
dedicadas, e os estudantes e pes-
quisadores terão esses registros 
à disposição.
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O Seminário Tendências de 
Negócios na Era da Sustentabili-
dade, promovido pela Federação 
das Indústrias de Pernambuco 
(Fiepe) vai levar, para Petrolina, 
uma palestra com o PhD, soció-
logo e escritor Sérgio Abranches, 
no dia 22 de novembro. Abran-
ches vai apresentar dois cases de 
sucesso sobre a busca do equilí-
brio possível entre o crescimento 
econômico e a sustentabilidade 

A Autarquia de Ensino Supe-
rior de Arcoverde (Aesa) iniciou 
as inscrições para o vestibular 
referente ao primeiro semestre 
de 2017. Serão oferecidas 600 va-
gas, destas, 5% estão destinadas 
para pessoas com deficiência. As 
inscrições podem ser feitas até o 
dia 23 de novembro através do 
site www.aesa-cesa.br. As pro-
vas serão realizadas no prédio 
central da Aesa, de acordo com 

As cidades de Serra Ta-
lhada e Afogados da Inga-
zeira receberão workshops 
sobre o Programa Especial 
de Recuperação de Crédi-
tos Tributários (Perc). Pro-
movidos pela Procuradoria 
Geral do Estado (PGE-PE) 
e pela Secretaria da Fa-
zenda Estadual (Sefaz), 
os eventos são dirigidos a 
empresários, advogados 

Promovido pelo Sebrae, 
em Pernambuco, o 1º Ciclo de 
Seminários “Desenvolvimen-
to Territorial e Cooperação” 
passou por Serra Talhada no 
último dia 20. Liderado pela 
socióloga Tânia Zapata, coorde-
nadora de projetos do Instituto 
de Assessoria para o Desenvol-
vimento Humano, o seminário 
teve como objetivo a sensibiliza-
ção e reflexão sobre o desenvol-

ambiental, além de mostrar um 
estudo aprofundado sobre con-
sumo, tributação, juros, finanças, 
sondagens e previsões do merca-
do. Durante o evento, os partici-
pantes terão ainda uma impor-
tante contextualização sobre o 
cenário econômico feita pelo eco-
nomista chefe da Fiepe, Thobias 
Silva. Informações e inscrições: 
(87) 3861-0554 ou regionalsao-
francisco@fiepe.org.br

o agendamento feito durante a 
inscrição nos dias 06, 08 e 10 
de dezembro, nos horários pré-
-determinados pela Aesa, das 9h 
às 12h ou de 14h às 17h. Foram 
disponibilizadas 50 vagas para 
cada curso oferecido: Biologia, 
Geografia, História, Letras, Ma-
temática, Pedagogia, Educação 
Física, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Gestão Comercial e 
Psicologia.

e contabilistas. Em Serra 
Talhada, o workshop ocor-
rerá na quinta-feira (3/11), 
às 19h, na sede da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL 
Serra Talhada). Em Afoga-
dos da Ingazeira, será na 
sexta-feira (4/11), às 10h, 
no auditório da Cooperati-
va de Energia Comunicação 
e Desenvolvimento do Alto 
Pajeú (Ceralpa).

vimento local por meio de redes 
colaborativas com o olhar aten-
to para a riqueza dos recursos, 
o capital humano e o empreen-
dedorismo do território. O en-
contro foi realizado na Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) e 
contou com a presença do pre-
feito de Serra Talhada, Luciano 
Duque, dos prefeitos eleitos da 
cidade de Triunfo, João Batista, 
e Tuparetama, Sávio Torres. 

Seminário
Economia e sustentabilidade em pauta

Arcoverde
Inscrições para vestibular da Aesa até dia 23

Workshops
Recuperação de Créditos Tributários 

Serra Talhada 
Desenvolvimento territorial em debate
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No 2º turno, vencem: Raquel, Geraldo, 
Anderson Ferreira e Lupércio
Em 20 estados, 57 municípios definiram seus prefeitos na segunda etapa da disputa eleito-
ral. Em Pernambuco, quatro cidades estão nesse rol: Caruaru, Recife, Jaboatão e Olinda

Do interior de Pernambuco, 
apenas em Caruaru houve o se-
gundo turno. A capital do Agreste, 
distante 130 quilômetros do Reci-
fe, elegeu a filha do ex-governador 
João Lyra, Raquel Lyra (PSDB), 
como prefeita. Ela obteve 53,15% 
dos votos válidos, derrotando o 
ex-prefeito, Tony Gel (PMDB). 
Considerada a mais populosa ci-
dade do interior pernambucano 
e a terceira mais populosa do in-
terior nordestino, Caruaru exerce 
um importante papel no Agreste, 
na condição de principal pólo, 
acadêmico, cultural e turístico da 
região.   Além de Caruaru, elei-
tores de mais 56 cidades, em 20 
estados, escolheram seus prefeitos 
no segundo turno da disputa elei-
toral, do último dia 30.  Em Per-
nambuco, mais três municípios 
realizaram o processo de votação, 
incluindo a Capital, Recife, que 
reelegeu o socialista Geraldo Júlio 
(PSB) com 61,30% dos votos váli-
dos, contra 38,70% do candidato 
João Paulo (PT). No município de 
Jaboatão dos Guararapes, quem 
conquistou a vitória nas urnas foi 
o deputado federal Anderson Fer-
reira (PR) com 58,50% dos votos 
válidos. O vereador Neco (PDT), 

alcançou 41,50% dos votos. A dis-
puta do segundo turno foi marca-
da pela Operação Caixa de Pando-
ra, que investiga irregularidades 
cometidas pelos vereadores na 
Câmara Municipal e atingiu 
diretamente a candidatura do 
segundo colocado. Em Olinda, 

Única mulher que se elegeu prefeita

o professor Lupércio (SD) ven-
ceu com 57,04%, derrotando 
Antônio Campos, do PSB, ir-
mão do ex-governador Eduar-
do Campos. Os estados com o 
maior número de cidades com 
segundo turno foram São Pau-
lo (13) e Rio de Janeiro (8). 

Candidata pelo PSDB 
à prefeitura de Caruaru, a 
deputada estadual Raquel 
Lyra venceu o segundo tur-
no da eleição municipal com 
53,15% dos votos válidos e 
entrou para história. A tu-
cana se tornou a primeira 
prefeita eleita no maior mu-
nicípio do interior de Per-
nambuco, o quarto colégio 
eleitoral do Estado. Além 
disso, ela foi a única mulher 
eleita nas 57 cidades onde a 
eleição se decidiu no segundo 
turno. O adversário da tuca-
na, o deputado estadual Tony 
Gel (PMDB) que já governou 
Caruaru por dois mandatos 
(2001-2008), obteve 82.679 
votos (46,85%).

Na primeira entrevista 
como prefeita eleita, Raquel 
Lyra reafirmou o compro-
misso de unificar Caruaru em 
torno de uma gestão demo-
crática e participativa. “Se-
rei prefeita de toda Caruaru. 
Nosso compromisso é unir 
nossa cidade para vencer os 
desafios que estão postos 
para esse tempo. Faremos 
uma gestão democrática e 
participativa. Estaremos pre-
sentes nas ruas podendo tra-
zer essa evoluções. Eu conto 
com vocês e vocês contam co-
migo”, destacou.

Perfil 
Raquel Lyra tem 37 anos 

é procuradora do Estado e 
ex-secretária da Criança e 
da Juventude no governo de 
Eduardo Campos (PSB). Com 
dois mandatos de deputada 
estadual, a tucana foi reelei-
ta para a Assembleia Legis-
lativa, em 2014, com 80.879 
votos, sendo a deputada es-
tadual mais votada de Per-
nambuco pela segunda vez. 
Na Alepe, preside a Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ), considerada uma das 
mais importantes da Casa, e 
é filha do ex-governador de 
Pernambuco João Lyra Neto 
(PSDB), que também já go-
vernou Caruaru.

DivulgaçãoRedação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Geraldo Júlio (PSB)

Anderson Ferreira (PR) Raquel Lyra (PSDB)

Lupércio (SD)
61,3%

58,5% 53,15%

57,04%

A prefeita eleita Raquel Lyra é fil-
ha do ex-governador João Lyra

Divulgação
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O Tribunal de Contas de Per-
nambuco (TCE) tem emitido 
orientação aos prefeitos que vão 
deixar as gestões em 31 de dezem-
bro e aos eleitos para governar a 
partir de 2017. Para isso, foi elabo-
rado o Manual de Encerramento e 
Transição de Mandato Municipal. 
O documento foi desenvolvido 
pelos técnicos do TCE. De acor-
do com o procurador geral do 
Ministério Público de Contas de 
Pernambuco (MPCO), Cristiano 
Pimentel, o alerta tem sido feito, 
principalmente, aos derrotados 
nas urnas. “O objetivo do manual 
é garantir que as transições acon-
teçam de acordo com as regras. 
Existe uma lei complementar no 
estado que dá direito ao prefeito 
eleito a ter uma transição orde-
nada. O TCE e o MPCO estão 
monitorando as transições, que 

devem ser feitas de 
forma transparente e 
republicana”, destaca 
o procurador e com-
plementa: “A transição 
ordenada não é favor, 
é lei”. Pimentel ainda 
informa que o MPCO 
recebe denúncias de 
vários setores e que 
os auditores verificam 
tudo que é registra-
do. Seja interrupção 
no transporte escolar, postos de 
saúde fechados ou até mesmo 
a ausência de recolhimento do 
lixo. Além disso, existem regras 
“duras” para os prefeitos que es-
tão saindo não deixarem os mu-
nicípios em situação financeira 
complicada. “O Código Penal e 
a Lei de Crimes Fiscais têm nor-
mas claras sobre o que não pode 

ser feito. Caso sejam identificados 
problemas nos últimos meses de 
mandato, o TCE enviará cópia das 
contas para o procurador geral de 
Justiça processar, criminalmente, 
os prefeitos que estão encerrando 
o mandato”, alerta Pimentel. O 
manual com as regras de transi-
ção pode ser encontrado no site 
do TCE-PE.

Mesmo que o Tribunal de 
Consta do Estado e o Ministério 
Público de Contas estejam orien-
tando os gestores atuais sobre 
o direito da transição ordenada 
para os prefeitos eleitos, tem 
município de Pernambuco que 
está enfrentando problemas. É o 
caso de Afrânio, no sertão do São 
Francisco, onde Rafael Cavalcan-
ti (PMDB) está encontrando re-
sistência com a gestão da prefeita 
Lúcia Mariano (PTB). “Defini-
mos uma equipe e protocolamos 
um ofício informando a equipe. 
Mas não foi iniciada a transição. 
Queremos fazer uma transição 
da forma mais republicana possí-
vel, mas a atual gestão não mostra 
a mesma vontade”, explica Rafael 
Cavalcanti. A prefeita Lúcia Mara-
nhão é esposa do deputado federal 
Adalberto Cavalcanti (PTB), líder 
político histórico de Afrânio. E é 
com o parlamentar que o prefeito 
eleito vem enfrentando proble-
mas. De acordo com o gestor elei-

to, Adalberto destinou emendas 
para aquisição de maquinários, 
antes do pleito eleitoral, mas can-
celou os recursos após a derrota 
nas urnas. “A prefeitura comprou 
escavadeira hidráulica, caçambão, 
pasteurizador, tanques resfriado-
res. Tudo antes das eleições, mas 
os equipamentos não foram pa-
gos. Após o resultado da eleição, a 
gestão ligou para os fornecedores 
e pediu que fossem buscar”, conta 
o pemedebista. Segundo Rafael, 
sete distratos foram publicados 
no diário oficial. “As emendas 
canceladas totalizam mais de 
R$ 5 milhões. Adalberto prefere 
perder o dinheiro, prefere que o 
dinheiro volte pra União, do que 
deixar o recurso e beneficiar a 
população de Afrânio”, lamen-
tou. Procurados pela reporta-
gem, a prefeita Lucia Mariano 
e o deputado federal Adalberto 
Cavalcanti não retornaram as 
ligações, nem responderam as 
mensagens.

TCE recomenda uso do Manual de 
Transição a eleitos e derrotados

Prefeito eleito de Afrânio encontra 
resistências para realizar transição

O documento foi desenvolvido pelos técnicos do tribunal com objetivo de garantir 
que as transições aconteçam de acordo com as regras. O MPCO está monitorando

Cristiano Pimentel é procurador geral do MPCO
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Reeleito com 55,74% dos 
votos válidos, o prefeito de 
Serra Talhada, Luciano Du-
que (PT), diz que, no próximo 
mandato, vai buscar recursos e 
investimentos para o municí-
pio continuar seu desenvolvi-
mento. Porém, de acordo com 
o gestor, o cenário que se avi-
zinha não será dos mais fáceis. 
“A gente prevê que, em 2017, o 
País ainda não tenha retoma-
do o crescimento, o que ape-
nas deve ocorrer em 2018. Po-
rém, tem uma eleição no meio. 
É um tempo de incertezas”, la-
menta.Segundo Duque, a eco-
nomia derretendo preocupa 
os novos gestores. “Estamos 
finalizando a gestão com que-
da de receitas. Seja o Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM), sejam as receitas pró-
prias. Mas quem governa tem 
que fazer escolhas. Você tem 
que definir o que quer para 
sua cidade e ter capacidade 
de articular e ir buscar recur-
sos. Mesmo com cenário de 
poucos recursos, quem tiver 
capacidade de construir pon-
tes vai buscar investimentos 
para dar continuidade ao ciclo 

de crescimento”, 
explica. O petista 
lembra que, no 
primeiro man-
dato, optou por 
estruturar toda 
rede de Saúde e 
Educação. “Nós 
avançamos muito 
nessas áreas, ago-
ra vamos buscar 
manter a qualida-
de. Para o novo 
mandato, iremos 
dar uma atenção maior aos 
desenvolvimentos econômico 
e rural. São áreas geradoras 
de emprego e renda. Dare-
mos atenção especial aos dois 
seguimentos”, ressalta. Para 
obter um bom resultado nas 
prioridades, a partir de 2017, 
Duque explica que vai convo-
car entidades parceiras como 
sindicatos, conselhos e univer-
sidade. “Vamos buscar trazer 
investimentos em tecnologia, 
principalmente, para recursos 
hídricos. Já possuímos uma 
perfuratriz que foi adquirida 
na primeira gestão e, com ela, 
vamos perfurar poços e permi-
tir o acesso à água nas comu-

Via Medida Provisória 
749/2016, publicada no Di-
ário Oficial da União, no úl-
timo dia 13, o Governo Fede-
ral autorizou a liberação de 
R$ 1,9 bilhão para o Fundo 
de Fomento às Exportações 
(FEX), visando a repor as 
perdas com créditos do Im-
posto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) nos Estados, municí-
pios e no Distrito Federal. 

De acordo com a Asso-
ciação Municipalista de Per-
nambuco (Amupe), o auxílio 
financeiro, relativo ao ano de 
2016, será pago em parcela 
única até o último dia útil de 
dezembro. Para Pernambuco, 
restará o valor de R$ 770 mil. 
“Para o cenário de crise que 
estamos vivendo, o repasse 
chegará em bom momento”, 
destaca o presidente da Amu-
pe e prefeito de Ingazeira, 
Luciano Torres (PSB). Com 
valores definidos ano a ano, 
o auxílio é prestado anual-
mente em decorrência da Lei 
Kandir. Em vigor desde o fim 
dos anos 90, a lei isentou de 
ICMS as exportações de pro-
dutos não industrializados, 
sob o argumento de que ne-
nhum país pode exportar tri-
butos. Como o ICMS é admi-

nistrado pelos estados e tem 
25% da arrecadação partilha-
da com os municípios, o go-
verno federal compromete-se 
a repor as perdas todos os 
anos. Os principais estados 
impactados pela Lei Kandir 
são os grandes exportadores 
de produtos agropecuários. 
Entre eles, estão Mato Gros-
so, Goiás e Paraná. A distri-
buição dos recursos entre os 
Estados será feita de acordo 
com critérios definidos pelo 
Conselho Nacional de Políti-
ca Fazendária (Confaz), ór-
gão que reúne os secretários 
de Fazenda dos 26 Estados 
e do Distrito Federal.  Desde 
julho, a Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM) so-
licitava informações e apoio 
para o pagamento dos valo-
res do FEX, pago como com-
pensação pelas perdas com 
a desoneração de produtos 
exportados por meio de vá-
rios ofícios protocolados na 
Casa Civil, do Governo Fe-
deral, onde a Confederação 
manifestou o entendimento 
pela urgência na liberação 
do repasse, tendo em vista 
as dificuldades financeiras 
que os gestores municipais 
enfrentam com o final de 
mandato.

Reeleito em Serra, Luciano Duque 
alerta: “É tempo de incertezas”

Auxílio financeiro repõe perdas 
de Estados  e Municípios 

O gestor diz que a economia derretendo preocupa. Em 2017, dará prioridade aos desenvolvimentos 
econômico e rural. Buscará investimentos em tecnologia, principalmente, para recursos hídricos

nidades rurais”, destaca. Para 
desenvolvimento econômico, 
Luciano Duque diz que vai dar 
continuidade à implantação 
de todo Sistema S. “Já temos 
em construção o Sest Senat e 
temos prevista a inauguração 
da Universidade Federal”, dis-
se. De acordo com o prefeito, 
no início do mandato, o acesso 
ao condomínio industrial de 
Serra Talhada deverá ir para 
votação na Câmara de Verea-
dores. “Em janeiro daremos o 
pontapé inicial para a implan-
tação desse condomínio. In-
clusive, já temos empresas de 
fora interessadas nessa área”, 
destacou. 

Luciano Duque foi reeleito com 55,74% dos votos válidos
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Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

Economia

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

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

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

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

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

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

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

de crescimento empresarial

O final do ano se aproxi-
ma e, com ele, o período de 
festas. É possível que, mes-
mo em meio às adversidades 
econômicas, esse cenário 
consiga aquecer o comércio 
no sertão pernambucano. 
De acordo com o presiden-
te da Associação Comercial 
e Empresarial de Arcover-
de (ACA), Jaime Espósito, 
existe expectativa de con-
tratações temporárias a par-
tir da segunda quinzena de 
novembro. “As contratações 
ainda estão tímidas, mas, 
na metade do mês, aconte-
ce o Black Friday e temos a 
previsão de que o comércio 
realize contratos e aproveite 
esses funcionários para as 
vendas de dezembro”, des-
taca Espósito. 

Em Salgueiro, o proprie-
tário do Salgueiro Shop-
ping, Eugênio Muniz, acre-
dita numa reação para o se-
tor. “Os empresários estão 
voltando a acreditar e in-
vestir”, garante o empresá-
rio. No empreendimento de 
Muniz, 39 das 44 lojas estão 
ocupadas. “Tenho a previ-
são de alugar 100% das lojas 
até o final do ano”, comenta 
animado. Para dar conta da 
demanda, Muniz também 

vai realizar con-
tratos temporá-
rios para serviços 
de segurança e 
limpeza do espa-
ço. No Salgueiro 
Shopping, a Lo-
jas Americanas 
gera 19 empre-
gos diretos e fi-
xos, mas sempre 
faz contratações 
t e m p o r á r i a s . 
“Para o período 
das festas, vamos 
contratar mais 
quatro pessoas 
que prestarão 
serviço pelo período de 20 a 
25 dias”, ressaltou o geren-
te José Armando Bastos. De 
acordo com Bastos, a expec-
tativa é de que a loja tenha 
um crescimento de 15% em 
relação a 2015. 

Parcerias para driblar a 
crise 

A mudança na estratégia 
de vendas é um dos pontos 
em destaque nesse período. 
Com lojas nos municípios de 
Custódia, Sertânia e Afogados 
da Ingazeira, o diretor comer-
cial da Atan Eletro, Atanael 
Rezende, firmou parcerias 
com fornecedores e novas in-
dústrias. “Vimos a necessida-
de de aumentar a nossa área 

de atuação. Então, com es-
sas parcerias abriremos uma 
loja da rede em João Pessoa 
e poderemos atender todo o 
Nordeste”, explicou Rezende. 
De acordo com o empresá-
rio, a rede apresentou uma 
“leve queda” nas vendas do 
varejo. “Tivemos uma queda 
de 5%, mas, em compensa-
ção, a distribuição aumen-
tou 45%”, destaca Rezende. 
A Atan atende 300 lojistas 
distribuídos entre os estados 
de Pernambuco e Paraíba e 
possui um quadro fixo de 100 
funcionários. “Para o final do 
ano, não teremos um aumen-
to grande no quadro. Vamos 
contratar mais cinco pesso-
as”, finalizou. 

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Black Friday deve demandar 
contratações de final de ano
Essa é a expectativa do da Associação Comercial e Empresarial de Arcoverde (ACA), Jaime Espósito. 
Previsão é para segunda quinzena de novembro e funcionários devem ser aproveitados para o Natal

A expectativa é que o Salgueiro Shopping esteja com 100% de ocupação até o final do ano

J a i m e  E s p ó s i t o  é  p r e s i d e n t e  d a  A C A
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Quatro regrinhas para 
poupar dinheiro

Professor de economia, Roberto Ferreira orienta o consumidor a aplicar os 
4 Ps: Priorizar o que for comprar; Pesquisar o preço; Planejar e Pechinchar

Em tempos de inflação, 
índices de desemprego as-
sustadores e taxas de juros 
altas, é preciso, antes de 
tudo, fazer sobrar dinhei-
ro no final do mês. Mas 
será que isso é possível? De 
acordo com o professor de 
economia da Faculdade dos 
Guararapes, Roberto Fer-
reira, o consumidor deve 
aplicar a Regra dos 4 Ps, 
independente da crise eco-
nômica atual e ficar atento 
às possibilidades de quitar 
as dívidas no final de ano.

“Não é porque estamos 

vivendo um momento de 
crise que devemos econo-
mizar; essa regra é válida 
para todo o tempo. O con-
sumidor deve ficar sempre 
atento aos 4 Ps: Priorizar o 
que for comprar; Pesquisar 
o preço; Planejar e Pechin-
char”, destaca Ferreira e 
explica que o consumidor 
deve procurar comprar re-
almente o que é necessi-
dade. “Tem gente que não 
abre mão de ter o carro do 
ano, mas está devendo o 
condomínio. Isso não pode 
acontecer”, frisa.

Segundo o economista, a 
internet é uma ótima ferra-
menta. “Com ela você pode 
pesquisar onde existe a me-
lhor oferta e, assim, plane-
jar uma compra dentro do 

seu orçamento”, ressalta. 
Além disso, Ferreira diz 
que a pechincha é um ins-
trumento de quem sabe uti-
lizar o dinheiro. “Tem gente 
que pensa que pechinchar é 
coisa de pobre, mas não é”, 
pontua.

Para o professor Fer-
reira, quem não segue essa 
regra é penalizado com os 
4P’s inversos: Perda de 
Oportunidade; Perda de 
Tempo; Perda de Liberdade 
e Perda de Dinheiro. “Todo 
mundo deve buscar ter um 
fundo de reserva. Aplicando 
a regra básica dos 4P’s e sa-
bendo poupar os recebidos 
do final do ano, como 13º e 
a restituição do imposto de 
renda, também é possível 
sanar dívidas”, garante.

Economia

De acordo com Ferrei-
ra, ao invés de exagerar nas 
compras de final de ano, 
o consumidor deve inves-
tir os rendimentos em pa-
gamento dos débitos e se 
preparar para as quitações 
de IPTU, IPVA, entre ou-
tros. “Quem tem filhos, por 
exemplo, pode tentar nego-
ciar algumas mensalidades 
com desconto”, explica. Ele 
ainda destaca a forma cor-

reta de uso do cartão de 
crédito. “Quando bem uti-
lizado, é o melhor produto. 
Se a pessoa conseguir par-
celar com juros zero e sem-
pre pagar integralmente a 
fatura”, ensina. Entretanto, 
o economista lembra que a 
melhor forma de comprar 
ainda é á vista. “Você con-
segue ter maior poder de 
negociação e consegue bons 
descontos”, finaliza.  

Roberto Ferreira garante que pagamento à vista ainda é a melhor opção

Divulgação
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SEmiárido

Exposição de Animais reúne 
pecuaristas do País todo até o dia 13
Mais de quatro mil animais estarão expostos. Expectativa é de que número de visitan-
tes seja ampliado em 50% com shows de nomes como Belo, Joelma, Pablo e Tayrone 

No próximo dia 5 de outu-
bro começa a 75ª edição da Ex-
posição Nordestina de Animais 
e Produtos Derivados (ENA-
PD) que, mais uma vez, vai reu-
nir pecuaristas de todo o Brasil, 
inclusive criadores de municí-
pios do interior pernambuca-
no como Ibimirim, São Bento 
do Una, Custódia, Limoeiro e 
Venturosa. Estarão em exposi-
ção mais de quatro mil animais 
entre bovinos, equinos, capri-
nos e ovinos, além de animais 
de pequeno porte. A estima-
tiva é de que sejam realizados 
negócios da ordem de R$ 30 
milhões e de que, no Parque de 
Exposições do Cordeiro, no Re-
cife, circulem cerca de 300 mil 
pessoas. O evento vai até o dia 
13 de outubro.

Após 10 anos, a ENAPD 
voltará, em 2016, a apresen-
tar grandes atrações artísti-
cas como Belo, Joelma, Pablo, 
Tayrone e Musa com preços 
promocionais dos ingressos 
para os shows custando a par-
tir de R$ 20,00. A consulta 
dos valores e a compra dos in-
gressos podem ser feitas pelos 
sites www.mixingressos.com 
ou ticketfolia.com.br. “Com a 
apresentação de shows com ar-
tistas de grande apelo popular, 
esperamos ampliar em 50% o 
número de visitantes em com-
paração com o público regis-
trado no ano passado”, afirma 
Emanuel Rocha, presidente da 
Sociedade Nordestina de Cria-
dores (SNC). 

 
Segundo ele, o evento atrai 

um público variado que vai 
desde pecuaristas, empresários 
e profissionais liberais, até jo-
vens de todas as idades e famí-
lias que levam seus filhos para 
conhecer de perto os animais 
que são a atração principal da 
Exposição. “Como sempre, 
reuniremos animais de alta 
linhagem genética que partici-
parão de julgamentos para es-
colha dos melhores exemplares 
de cada raça e também serão 
comercializados em leilões ou 
diretamente pelo criador nas 
baias”, explica Rocha. 

Além disso, negócios tam-
bém são realizados na área de 
estandes onde estarão em ex-
posição máquinas e implemen-
tos agrícolas, veículos leves e 
pesados, tratores e ferramen-
tas, além de postos avançados 

Ciências agrárias em foco de 
semana de debates no Araripe

do Banco do Brasil e Bando do 
Nordeste que oferecerão linhas 
de crédito para compra dos 
produtos.

Também no pavilhão de 
estandes haverá mostra de ar-
tesanato, comercialização de 
mudas de árvores diversas e 
artigos populares. Além disso, 
órgãos públicos e privados, 
além de universidades, tam-
bém estarão presentes com 
estandes institucionais, pro-
movendo palestras e cursos de 
capacitação.

Os visitantes terão ainda 
como opção de lazer um mo-
derno parque de diversões com 
brinquedos de última geração 
destinados aos visitantes de to-
das as idades. Para os admira-
dores da comida regional e dos 
tradicionais quitutes das feiri-
nhas, a Exposição oferece uma 
grande variedade gastronômi-
ca na praça de alimentação e 
nos quiosques espalhados pelo 
parque.

 
Mais atrações musicais

 Além dos shows com os 
artistas Belo, Joelma, Gigan-
tes do Brasil, Pablo, e Tayrone, 
se apresentarão na Arena da 
ENAPD: Sheldon, Manoel Net-
to, Helton Lima e as bandas 
Musa e Torpedo. Para as crian-
ças, as tardes serão animadas 
na Arena por Tio Bruninho, 
Ilana Ventura, Banda dos He-
róis e Geração Kids. 

O desenvolvimento ter-
ritorial da região do Araripe 
foi o tema central debatido 
durante quatro dias na Facul-
dade de Ciências Agrárias de 
Araripina com a participação 
de renomados pesquisado-
res, professores e universitá-
rios. A XII edição da Seciagra 
reuniu mais de 500 partici-
pantes entre os dias 25 a 28 
e serviu como referência para 
a produção de estudos acadê-
micos e políticas públicas.

Participaram da Semana 
de Ciências Agrárias de Ara-
ripina pesquisadores de ins-
tituições como o IPA, Embra-
pa Semiárido, Ibama, Minis-
tério da Agricultura, Univasf, 
Instituto Chico Mendes de 
Biodiversidade e outros ór-
gãos como o Crea-PE, FIEPE, 
ONGs Chapada e Caatinga. 

As palestras trataram te-
máticas atuais como mandio-
cultura, legislação florestal, 
apicultura, agricultura de 
baixo carbono, hidroponia, 
pesquisa e produção animal, 
sistemas de gestão de unida-
des de conservação e outros. 
Além das palestras, houve 
minicursos para os partici-
pantes sobre conservação de 
solo, manejo de caprinos, 
riscos ambientais, irrigação 
de fruticultura, homeopatia 
e fitoterapia.

Mestres e doutores das 
mais variadas áreas deram 
suas contribuições durante 

os ciclos de palestras. Passa-
ram pela XII Seciagra o Su-
perintendente do Ibama-PE, 
Francisco Barreto Campelo, 
o coordenador do Ministério 
do Meio Ambiente, Michael 
Ferraz, o presidente do IPA, 
Gabriel Maciel e o professor 
da Univasf Matheus Matiu-
zze, que tem pesquisas fi-
nanciadas pelo MIT nos Es-
tados Unidos.

Os universitários produ-
ziram mais de cem trabalhos 
de pesquisas científicas so-
bre diversos temas. Os me-
lhores avaliados foram sobre 
a “Influência e danos econô-
micos do ácaro nas abelhas 
africanizadas” e “Levanta-
mento arbóreo da Praça An-
tônio de Barros Muniz em 
Araripina – PE”. 

Para Maria Ramos Mu-
niz, diretora presidente da 
Autarquia Educacional do 
Araripe, o evento foi um 
sucesso, pois reuniu os me-
lhores palestrantes e des-
pertou nos alunos um olhar 
atualizado sobre as ciências 
agrárias. “No ano em que a 
Faciagra completa 30 anos 
de atuação, a Seciagra teve 
o objetivo de unir pesquisa-
dores, extensionistas, insti-
tuições, discentes, docentes 
e agricultores para construir 
o debate político-científico 
a cerca do desenvolvimento 
territorial do Araripe”, co-
memorou. 

Divulgação

O Parque do Cordeiro está pronto para receber a Exposição 

XII SECIAGRA reuniu mais de 500 participantes durante os dias 25 a 28 de outubro

Jorge Possetti

Exposição Nordestina deve realizar R$30 milhões em negócio

Divulgação
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SEmiárido

Estiagem no semiárido provoca 
aumento de tarifas de energia

A estiagem prolongada, 
que se arrasta há cinco anos 
pelo semiárido brasileiro, ge-
rou um aumento das tarifas 
de energia a partir deste pri-
meiro de novembro. A ban-
deira tarifária de energia elé-
trica será amarela, com custo 
de R$ 1,50 a cada 100 kWh 
(quilowatt-hora) consumidos. 
A mudança acontece após re-
latório do Programa Mensal 
de Operação (PMO) do Ope-
rador Nacional do Sistema 
(ONS) apontar que a condição 
hidrológica está menos favo-
rável. De acordo com o dire-
tor-geral da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), 
Romeu Rufino, o programa 
foi atualizado de acordo com 
as recomendações do Opera-
dor Nacional do Sistema Elé-

trico (ONS). O despacho foi 
publicado, no último dia 18, 
no Diário Oficial da União.

A mudança ocorreu por-
que a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) co-
meçou a usar o volume efe-
tivo de água que chega nos 
reservatórios da Bacia do Rio 
São Francisco para calcular o 
custo de energia no mercado à 
vista – ambiente onde atuam 
indústrias e grandes consu-
midores. Até agora, os mode-
los de preços não refletiam as 
mudanças na operação feitas 
por causa da situação hidroló-
gica. “Agora, o modelo vai re-
presentar de maneira realista 
a defluência (quanto passa de 
água no reservatório). Isso 
tem efeito de elevar o PLD 
(preço do mercado à vista), 

sim”, explica Rufino. Segundo 
ele, a mudança vai aperfeiço-
ar o modelo e já foi feita em 
outros momentos no passado. 
“Por essa razão, isoladamen-
te, o PLD tende a aumentar”, 
frisa.

Impacto 
 O impacto, no entanto, 

deve chegar ao bolso de todos 
os consumidores brasileiros. 
Isso porque, embora a libera-
ção de água dos reservatórios 
das hidrelétricas da região 
esteja inferior aos valores 
normalmente programados, 
esse cenário ainda não está 
refletido nos programas que 
dão base para o cálculo do 
PLD, que baliza o sistema 
de bandeiras. O PLD é um 
dos principais itens que de-

A Aneel vai começou a usar o volume efetivo de água que chega nos reservatórios 
da Bacia do Rio São Francisco para calcular o custo de energia

fine o sistema de bandeiras 
tarifárias. Quando o cus-
to da energia no mercado à 
vista sobe além de R$ 211 
por megawatt hora (MWh), 
é acionada a bandeira ama-
rela, que adiciona R$ 1,50 
a cada 100 quilowatt hora 
(kWh) de consumo. Quando 
esse preço supera os R$ 422, 
vigora a bandeira vermelha, 

Seca compromete geração de energia e pode elevar custos para consumidor

que adiciona R$ 3,00 a cada 
100 kWh. Se todo o parque 
de usinas térmicas é ligado, é 
acionado o segundo patamar 
da bandeira vermelha, que 
acrescenta um custo extra 
de R$ 4,50 a cada 100 kWh. 
Atualmente, o PLD está em 
193,41/MWh no conjunto 
das regiões, e a bandeira está 
verde, sem cobrança extra.

Divulgação
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Para difundir os conceitos 
de empreendedorismo e esti-
mular a cultura da inovação, 
estudantes com idade entre 
7 a 14 anos participaram, dia 
25, da Feira dos Jovens Em-
preendedores, em Araripina. 
Os mais de 100 alunos do 
Sesc Ler tiveram aulas de em-
preendedorismo ministradas 
por consultores do Sebrae que 
ensinaram práticas empreen-
dedoras de maneira lúdica 
e divertida.Durante as aulas 
teóricas, alunos e professo-
res, conheceram atitudes e 
atributos necessários para 
empreender. Como resultado 
das horas em sala de aula, a 
Feira de Jovens Empreende-
dores foi idealizada para que 
os alunos apresentassem seus 
novos negócios e vendessem 
seus produtos e serviços. Com 
a desenvoltura característica 
das novas gerações, os futuros 
empreendedores montaram 
empresas de venda de doces, 
salgados, sucos naturais, alu-
guel de brinquedos e gibis 
e outros empreendimentos. 

Além de expor os produtos e 
serviços, os jovens empreen-
dedores aplicaram conceitos 
de prospecção, abordagem e 
vendas, bem como pratica-
ram sobre receitas, despesas e 
fluxo de caixa. De acordo com 
Lucélia Barros, gerente do 
Sebrae em Araripina, a Feira 
de Jovens Empreendedores 
se assemelha às tradicionais 
feiras de ciências das esco-
las, mas com o diferencial de 
ensinar a cultura empreende-
dora. “Com esta iniciativa, as 
crianças desde cedo tem con-
tato com o mundo do empre-
endedorismo e as lições que 
são aprendidas, certamente, 

servirão para o futuro delas 
como base para seus estudos 
e também na carreira pro-
fissional”, destaca. Segundo 
Richard Santiago, gestor do 
Sesc Ler de Araripina, esse 
modelo de educação está ali-
nhado com as novas diretrizes 
do mundo moderno, pois o 
empreendedorismo é uma ca-
racterística comportamental. 
“Nossos alunos aprenderam 
sobre liderança, planejamen-
to, trabalho em equipe, ino-
vação e principalmente sobre 
os valores e conhecimentos 
que serão fundamentais para 
a formação da personalidade 
de cada um deles”, afirmou.

Práticas de empreendedorismo 
Transmitidas de maneira lúdica
Mais de 100 alunos do Sesc Ler tiveram aulas de empreendedorismo ministradas por 
consultores do Sebrae. conheceram atitudes e atributos necessários para empreender
Jorge
redacao@jornaldosertaope.com.br

SEmiárido

Sertão Esportivo

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

Saúde & Fitness

5 Conselhos para manter-se num 
programa de treino

Toda as pessoas são capazes de iniciar um Programa de trei-
no, mas poucas são aquelas que conseguem acabar. E o segre-
do é este. Continuar. Persistir. Não parar. É como na vida pro-
fissional, há muitas pessoas que iniciam os seus projetos, mas 
são poucas aquelas que, efetivamente, conseguem consolidar os 
mesmos! Não pretendendo aqui discutir as razões pelas quais 
isso pode acontecer já que esse não é o foco deste texto. Aquilo 
que é importante perceber, em primeiro lugar, é que as pessoas 
estão tentando mudar um hábito quando se propõem a realizar 
um programa de exercício.

Ora, se a pessoa está habituada a não fazer exercício é natural 
que precise de tempo de prática para assimilar o novo hábito. 
Pior ainda, se a pessoa guarda uma imagem negativa do exercí-
cio que fez, será ainda mais difícil reconstruir uma imagem mais 
simpática desse fenómeno. Portanto, os primeiros dias, no que 
diz respeito à continuação num programa de exercício, podem 
ser críticos. Por outro lado, se as pessoas sentirem que estão no 
caminho certo, é muito mais provável que elas ganhem maior 
consciência e adiram ao hábito de fazer exercício para o resto 
da vida.

Os conselhos abaixo têm como finalidade ajudá-lo em um 
Programa de Treino e a fazer algum trabalho de casa antes de 
iniciar a sua jornada. Espero que sejam úteis.

• Assuma a responsabilidade pela sua Saúde
• Assuma um compromisso consigo mesmo.
• Tome nota dos pequenos passos que conquistou.
• Estabeleça um horário para o seu treino e seja pontual.
• Comece devagar e seja paciente. 
No que diz respeito aos programas de treino, é preciso per-

ceber que existem diferenças entre programas. Do meu ponto de 
vista, você deve apostar naqueles que visam o desenvolvimento 
progressivo de competências individuais ao longo do tempo e 
que incluam as seguintes três características: propósito, precisão 
e progressão. E como sempre digo, antes de iniciar uma ativida-
de física que você nunca tenha feito, seja musculação, corrida, ou 
apenas uma caminhada, procure um Profissional de Educação 
física. Te fará um bem enorme!

Aeda abre inscrições para o vestibular 2017.1 
e oferece 860 vagas em 12 cursos

A Autarquia Educacional 
do Araripe – Aeda e suas 
três Instituições de Ensino 
Superior – Fafopa, Faciagra 
e Facisa, estão com inscri-
ções abertas para o vestibu-
lar 2017.1 em doze cursos de 
graduação. Ao todo são 860 
vagas para as graduações 
em Letras, Ciências Bioló-
gicas, Geografia, História, 
Matemática, Física, Quími-
ca, Pedagogia, Agronomia, 
Gestão Ambiental, Direito e 
Ciências Contábeis.

As inscrições devem ser 
realizadas através do Por-
tal Aeda em http://www7.
qualinfonet.com.br/aeda/
acadweb.modulo.vestibular.

php ou presencialmente na 
secretaria da Fafopa, em 
Araripina, até o dia 30 de 
dezembro. A taxa de inscri-
ção é de R$ 80,00 que será 
paga através de boleto ban-
cário. As provas serão rea-
lizadas dia 08 de janeiro de 
2017 e os candidatos terão 
que responder um conjunto 
de 100 questões objetivas e 
uma redação.

A divulgação do resulta-
do do vestibular será dia 13 
de janeiro e as matrículas 
podem ser feitas no período 
de 19 de janeiro a 03 de fe-
vereiro. 

De acordo com a diretora 
presidente da Aeda, Maria 

Ramos Muniz, o concurso 
vestibular é tradicional para 
alunos da região do Araripe 
em Pernambuco, bem como 
no Ceará e Piauí. Ela destaca 
a tradição da Aeda que tem 
40 anos de atuação no ensi-
no superior. “Há 40 anos a 
Aeda forma jovens que após 
passar por nossos cursos de 
graduação transformam-se 
em grandes profissionais. 
Isso prova que a qualidade 
de ensino está alinhada com 
as mais modernas propos-
tas de educação superior do 
Brasil”.

Para mais informações 
acesse o Edital nº 05/2016 
ou ligue (087)38731001.

Estudantes do Sesc Ler durante Feira de Jovens Empreendedores de Araripina

Jorge Possetti
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cultura

Rua Enock Ignácio de Oliveira, 677 - Nossa Sra. da Penha,
 Serra Talhada - PE, 56903-400 | Fone: (87) 3831-2969

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

Fone: 97 3831 4324   |  87 9.9660 0490

Vai ter cinema e pipoca na praça em 31 cidades do Sertão
Como forma de  d i fund i r  o  acesso  à  cu l tura ,  Amupe e  Ses i  Pernambuco promovem ex ib ições  gratu i tas

Quem é apaixonado 
pela sétima arte tenta não 
perder a oportunidade de 
conhecer novas histórias. E 
se o cinema for exibido ao 
ar livre, naquela praça do 
seu município? O Cine Sesi 
Cultural existe há 15 anos 
e, em 2017, vai percorrer 
o interior de Pernambuco, 
levando cultura para 50 
cidades, 31 delas estão no 
Sertão. A parceria entre a 
Associação Municipalista 
de Pernambuco (Amupe) e 
o Sesi Pernambuco foi fir-
mada no último dia 19 de 
outubro.

De acordo com o presi-
dente da Amupe e prefeito 
de Ingazeira, Luciano Tor-
res (PSB), a exibição dos 
filmes é feita de forma gra-

tuita. Para Torres, é impor-
tante promover o acesso à 
cultura. “Isso é direito de 
todo cidadão e a Amupe, 
como instituição engajada 
em ações para melhoria dos 
municípios e da população, 
destaca a importância des-
se projeto do Sesi, que leva 
a magia do cinema de forma 
gratuita e, ao ar livre, para 
as pessoas mais carentes 
dos municípios, que não 
tem acesso ou até nunca vi-
ram um filme no cinema”, 
destaca Torres e lembra 
que, inicialmente, serão 
contemplados os 50 mu-
nicípios, mas a Associação 
vai trabalhar para ampliar a 
parceria. “No próximo ano, 
iremos dar continuidade à 
parceria e tentaremos levar 
para todos os municípios 
faltantes”, frisa.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Afogados da Ingazeira 
Iguaracy
Ingazeira
Quixaba
Carnaíba
Flores
Solidão
Tabira
Santa Terezinha 
Tuparetama
São José do Egito, Itapetim
Brejinho
Triunfo, Serra Talhada
Salgueiro, Cedro
Verdejante, Parnamirim 
Araripina, Ouricuri
Bodocó, Trindade 
Arcoverde, Belém de São 
Francisco, Itacuruba
Mirandiba, Cabrobó 
Custódia, Sertânia e Granito

Confira a lista de 
municípios do Sertão que 
irão receber o projeto: 

Sergio Schaneider

Amupe e Sesi levam cinema gratuito para municípios do interior 
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SaúdE

Um mês inteiro dedicado à 
prevenção do câncer de próstata
Deve-se começar o rastreamento aos 50 anos de idade com a realização anual de 
toque retal e da dosagem de sangue do antígeno específico (PSA), alerta oncologista

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Assim como o outubro é 
dedicado à prevenção do cân-
cer de mama, o mês de no-
vembro tem o seu simbolismo 
social. É nele que a campanha 
Novembro Azul ganha força 
e faz o chamado aos homens 
para cuidar da saúde. São 30 
dias dedicados à conscientiza-
ção sobre o câncer de próstata 
que, de acordo com o onco-
logista do Hospital Memorial 
Arcoverde, Alexandre César 
Vieira de Sales, é o câncer 
mais frequente entre homens 
no Brasil e no mundo, depois 
dos cânceres de pele não-me-
lanoma. Dados do Instituto 
Nacional do Câncer mostram 
que, no Brasil, a cada 100 mil 
homens, 61 enfrentam a doen-
ça. Segundo o oncologista, as-
sim como para a grande maio-
ria dos cânceres, quanto mais 
precocemente se der o diag-
nóstico da doença na prósta-
ta, maiores serão as chances 
de cura. “Em geral, deve-se 
começar o rastreamento aos 
50 anos de idade com a rea-
lização anual de toque retal e 
da dosagem de sangue do an-
tígeno específico da próstata 
(PSA)”, explica Sales e alerta 

que homens com anteceden-
tes familiares e negros devem 
iniciar a prevenção por volta 
dos 40 anos. De acordo com 
Sales, muitos homens ainda 
tem receio em iniciar a pre-
venção. “Infelizmente, muitos 
homens têm receio em procu-
rar um médico para tratar do 
exame de rastreamento para o 
câncer de próstata por medo 
ou por preconceitos sobre a 
realização do toque retal, exa-
me simples, mas de grande 
importância para a avaliação 
das doenças da próstata”, la-
menta o oncologista. Sobre os 
sintomas da doença, o oncolo-
gista explica que os cânceres 
na próstata crescem de for-

ma lenta, entretanto quando 
o tumor vai crescendo, passa 
a comprimir a uretra e cau-
sar dificuldades para urinar. 
“Há uma diminuição do jato 
urinário, sensação de bexiga 
sempre cheia, gotejamento 
após o término da micção, au-
mento da frequência urinária, 
urgência e incontinência uri-
nárias. Esses são os indícios 
que demandam atenção me-
dica”, alerta. Em relação aos 
tratamentos, o oncologista ex-
plica que as opções são: cirur-
gia para retirada da próstata, 
radioterapia e manipulação 
hormonal com certas drogas, 
além de quimioterapia nos 
casos avançados.

NOVEMBRO AZUL

O oncologista Alexandre Sales alerta para exames regulares de próstata

Divulgação



Jornal do Sertão 10 anos integrando a região - De 01 a 15 de Novembro de 2016 / Edição 147  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 13

As queridas amigas Cristiana Araújo e Mariene Rocha foram 
abraçar a empresária Luciana Coelho Brecci no lançamento da 
nova decoração de natal da Empório Home, em Petrolina/PE.

O diretor da Global Wines Vitor Castanheira, ator Eri Johnson, as distribuidoras em Minas Gerais 
Paula Bernardes e Claudia Bernardes, diretor técnico Ricardo Henriques, diretor presidente André 
Arruda, diretor comercial João Santos e professor da Universidade de Lisboa Rogério Duarte, no 
lançamento do novo espumante 'Rio Sol Premium Brut' em Belo Horizonte/MG.

Em família: José Coelho, Jorge Assunção, Miguel Coelho, Lauro Coelho, Fernando Bezerra Coelho  Filho, 
Guilherme Coelho e Lauro Coelho Filho no lançamento do carro,  Jeep Compass na Bari Jeep em Petrolina/PE.

O estilista Rena-
to Oliveira, a chef 
Maria Augusta, e os 
empresários Ema-
nuelle Ourives Per-
rota e Silv io Perrot-
ta na reinauguração 
da Hering em Petro-
lina/PE.

***

***

***

***

***

Festival Edésio Santos da Canção 

Projeto Sonora Brasil

Projeto Literário

Museu de Tudo: O Arquivo de Maria Franca Pires

Fenearte 2017

Com o tema: 'Canto, enquanto houver Chico' será realizado 
nos dias 03, 04 e 05 de novembro com apresentações Andrezza 
Santos, Rogério Leal, Maciel Melo, João Sereno, Maviael Melo e 
Xangai, na Orla 2 de Juazeiro/BA.

Os músicos Paulo Freire e Levi Ramiro, de São Paulo, que for-
mam o grupo Violas Caipiras que se apresentam neste 05 de no-
vembro em Petrolina, no Teatro Dona Amélia, no Sesc.

O projeto literário 'Entre Margens: Encontro com a Literatura 
2016 - Memória e Tecnologia'. será de 07 a 12 de novembro tam-
bém no Sesc Petrolina/PE.

A exposição acontecerá no prédio do Departamento de Ciên-
cias Humanas da UNEB, em Juazeiro/BA. A exposição é gratuita 
e vai até dia 05 de novembro!

A próxima edição da maior feira de artesanato da América 
Latina será realizada de 06 a 16 de julho de 2017, no Centro de 
Convenções de Pernambuco, em Olinda/PE.
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Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição

#nutriçãoemfoco

Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição - Especialista em Nutrição Clínica - Especialista em 
Obesidade e Emagrecimento Nutricentro 
Fone: (87) 3821 4187 - Arcoverde –PE

Distante 413 km da capital 
pernambucana, a cidade de Serra 
Talhada já era conhecida por ser 
um polo nos setores da educação, 
comércio e saúde. Agora, a Capi-
tal do Xaxado ganhou destaque 
em mais uma área. Na última 
atualização do Ministério do Tu-
rismo, Serra foi classificada como 
categoria “C” no mapa do turismo 
brasileiro. “Esse resultado só foi 
possível pelo trabalho desenvol-
vido pela Secretaria municipal 
de Cultura e Turismo”, destaca o 
secretário de Cultura, Anildomá 
Wiiliams. 

Em Pernambuco, apenas 12 
cidades estão nesta categoria. 
Grandes eventos no ano de 2015, 
como o Encontro de Culturas 
Populares e Tradicional, o En-
contro Nordestino de Xaxado, o 
Massacre de Angico – A morte de 
Lampião, a Exposerra e a Festa 

de Setembro atraíram grande nú-
mero de visitantes, aumentando 
a ocupação nos hotéis e pousadas 
e movimentando a economia da 
cidade. 

Em 2015, também foi reali-
zado pela Secretaria de Cultura 
e Turismo um levantamento nos 
hotéis e pousadas. “Esses indi-
cativos foram primordiais para 
abastecer as plataformas dos ór-
gãos do trade turístico estadual 
e nacional”, Explicou Williams. 
De acordo com o gestor da pas-
ta, outro fator importante nesse 
processo foi a parceria da Secre-
taria de Cultura e Turismo com 
a Empresa Pernambucana de 
Turismo (Empetur), que visitou 
vários restaurantes na cidade e fi-
nalizou com a revista ROTA 232, 
na qual mostra as várias opções 
da gastronomia local. Segundo o 
secretário de Cultura e Turismo, 
o município já buscava esse reco-
nhecimento há alguns anos. “Em 

Serra Talhada avança no turismo
Capital do Xaxado conquistou categoria "C" no mapa turístico do Brasil

2014, trouxemos o Encontro de 
Secretários e Diretores de Turis-
mo para Serra e, durante o even-
to realizado pela Associação de 
Secretários de Turismo de Per-
nambuco (ASTUR), mostramos 
o potencial do nosso município 
para os diretores da entidade”, 
finaliza. 

 Mapa do Turismo 
Ao todo, são 424 municí-

pios no Brasil selecionados na 
categoria “C”. O estado reduziu 
de 72 para 57 o número de mu-
nicípios participantes de suas 14 
regiões turísticas, dividido em 
cinco categorias, de acordo com 
a categorização dos municípios 
das Regiões Turísticas do Mapa 
do Turismo Brasileiro. O instru-
mento, elaborado pelo MTur, 
identifica o desempenho da eco-
nomia do turismo para tornar 
mais fácil a identificação e apoio 
a cada um.   Dentro da metodo-
logia, as cidades contempladas 
nas categorias A, B e C contam 
com 95% dos empregos formais 
em meios de hospedagem, 87% 
dos estabelecimentos formais de 
meios de hospedagem, 93% do 
fluxo doméstico e têm fluxo in-
ternacional. O conjunto de muni-
cípios dos grupos D e E reúnem 
características de apoio às cida-
des geradoras de fluxo turístico. 
Muitas vezes são aquelas que for-
necem mão-de-obra ou insumos 
necessários para atendimento 
aos turistas.

turiSmo

Nutrição e Estética

Uma alimentação baseada em carnes gordas, leite, 
refinados, doces, bebidas alcoólicas, embutidos e enla-
tados, favorece o processo inflamatório, que quando tor-
na-se crônico, pode causar alterações celulares e assim 
contribuir para o surgimento de doenças e de desordens 
estéticas como acne, celulite, envelhecimento, flacidez e 
sobrepeso.  Essa inflamação pode ser modulada por há-
bitos de vida saudáveis. Alimentos anti-inflamatórios e 
antioxidantes favorecem a saúde e previnem o dano teci-
dual, devendo ser incorporados ao hábito alimentar.

- Peixes: fonte de proteínas e de ômega 3 (como sal-
mão, atum e sardinha).

-Hortaliças: fonte de vitaminas, minerais e fibras; os 
folhosos verde-escuro são ricos em nutrientes anti-infla-
matórios e antioxidantes; as de cor alaranjada são fontes 
de betacaroteno, excelente antioxidante. 

-Frutas: as cítricas são fontes de vitamina C, potente 
antioxidante; as frutas vermelhas têm ação antioxidante 
e anti-inflamatória. O ideal é variar o consumo das hor-
taliças e frutas para maior aporte de nutrientes.

- Oleaginosas: castanhas de caju, castanha do Pará, 
amêndoas, nozes, possuem gorduras boas e são ricos em 
selênio, poderoso antioxidante.

- Sementes/Integrais: A linhaça é rica em ômega 3; o 
gergelim é rico em cálcio, fósforo e gordura boa; a quinua 
é excelente fonte de proteínas, gorduras do bem, vitami-
nas, fibras e minerais.

Esses alimentos se consumidos regularmente podem 
reduzir a inflamação no organismo, sendo benéficos para 
acnes, celulite e flacidez, prevenir o envelhecimento pre-
coce e ainda promover saciedade, o que contribui para o 
controle de peso.

Aproveite o que os alimentos podem te oferecer, e 
para melhores resultados procure um Nutricionista!

Museu do Cangaço, da Fundação Cultural Cabras de Lampião, maior do Brasil no gênero

Praça Agamenon Magalhães, vê-se ao fundo a Igreja de Nossa Senhora do Rosário

D
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De acordo com o MEC, 
mais de oito milhões de es-
tudantes realizaram inscri-
ções para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) de 
2016. Alunos de todo o País 
estão entrando na reta final 
de preparação para as pro-
vas. Pensando nisso, o Jor-
nal do Sertão reuniu algumas 
dicas que ajudam a obter 
resultados positivos. Segun-
do a psicóloga Raquel Leal, 
o estresse ainda é uma das 
reações mais comuns para os 

Sem estresse para se sair bem no Enem
Dicas para quem vai realizar as provas do Exame, em novembro e dezembro Sertão Esportivo

Cultura

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

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

Educação

Paulo César lança “As Duas Pedras” e
 ganha com "A Garota da Casa da Frente"

Paulo Cesar Gomes, advogado, professor e escritor. 
Teve participação recente na Feira de Livros do Nordes-
te, a II Fenelivro, no Centro de Convenções em Olinda 
e no estande da Editora Edificante, expos seu livro de 
conto e prosa: As duas pedras.

Paulo César também foi um dos finalistas do 6º Con-
curso Literário de Salgueiro, na categoria Raimundo Car-
rero. O escritor serra-talhadense ficou em segundo lugar 
com o conto “A Garota da Casa da Frente”. O conto vai 
integrar um livro com as produções premiadas. O premio 
é em espécie, além de um certificado e alguns exemplares 
do livro no dia 26 de outubro na cidade de Salgueiro.

“Fico muito surpreso com a premiação. Confesso que 
não esperava, já que nunca havia escrito um conto por 
que sempre pautei o meu trabalho com base em pesqui-
sas com viés histórico. A ironia disso tudo é que o pre-
mio foi conquistado em uma cidade vizinha, isso mostra 
o quanto estamos atrasos no que se refere ao incentivo 
e a valorização da produção literária de Serra Talhada”, 
disse Paulo César Gomes.

Hora de descansar
Até vale a pena fazer alguma revisão antes da prova, 
mas o descanso deve ser prioridade, como boas 
noites de sono. Com o corpo relaxado, fica mais fácil 
relembrar, no memento do exame, o que foi estudado.

Comer bem
Nada de passar fome ou sede. O especialista recomenda 
uma alimentação adequada nos dias que antecedem 
o exame e principalmente durante a prova, evitando 
excessos alimentares, pois isso deixa o processo mental 
mais lento e causa sonolência. Durante a prova, tenha 
em mãos algum alimento rápido, como barra de cereais.

Relaxar
Em caso de nervosismo a respiração adequada é uma 
técnica que pode ser utilizada em busca do equilíbrio. 
Feche os olhos e respire fundo, soltando o ar bem 
devagar. Lembre-se do porquê você está ali e tente 
retomar o equilíbrio. Conversar com pessoas que 
passem confiança.

Saia cedo de casa
Para evitar imprevistos, confira o trajeto até o local de prova com 
antecedência e verifique quais transportes públicos precisará usar ou 
qual a rota para fazer de carro. Leve em consideração que poderá ter 
trânsito – afinal, quase 6 milhões de candidatos que farão o Enem.

O que levar para a 
prova
No dia do exame, conferir 
o material que será 
utilizado na prova para 
não correr o risco de 
esquecer nada.
- Documento de 
identificação oficial com 
foto (RG, carteira de 
motorista, passaporte, 
carteira de trabalho, 
certificado de dispensa de 
corporação e certificado de 
reservista são aceitos.
- Cartão de confirmação de 
inscrição
- Caneta de tinta preta com 
o tubo transparente.

estudantes e isso pode atra-
palhar o desempenho final 
da prova. É bom ficar ligado 
ainda em um detalhe: devido 
às ocupações de escolas por 
todo o País, alguns alunos te-
rão suas provas adiadas para 
os dias 3 e 4 de dezembro. Em 
Pernambuco, dos 447.319 
inscritos no Exame, 13.581 
terão suas provas adiadas. O 
Estado abriga 928 locais de 
prova e 15 estão ocupados 
por mobilizações estudantis, 
seis delas estão no Sertão. 
São elas: IF Sertão Pernam-

bucano – Campus Ouricuri, 
IF Sertão Pernambucano – 
Prédios: Principal e Anexo 
Petrolina, UPE Campus Pe-
trolina, Bloco 2 Educação – 
Prédio Bloco 2, UPE Campus 
Petrolina, Bloco 3 Saúde – 
Prédio Bloco 3, IF – Campus 
Salgueiro – Prédio Principal 
Vitória de Santo Antão e UFPE 
– Centro Acadêmico de Vitória 
de Santo Antão – Prédios: Ane-
xo LAB e ADM. Para quem fará 
provas sem alterações, vale se-
guir alguns conselhos dos lista-
dos abaixo.




