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É tempo de São 
João. Nesta época do 

ano, as festas juninas tomam 
conta do Nordeste do país. A 
celebração, nascida entre o 
encontro de tradições pagãs, 
cristãs e indígenas, é uma das 
mais originais expressões da 
cultura popular brasileira. 
Sua origem teve início como 
uma festa pagã que comemo-
rava a chegada do solstício 
de verão no Hemisfério Nor-
te ( época em que o sol passa 
pela sua maior declinação 
boreal ou austral, e duran-
te a qual cessa afastar-se do 
equador). Transportada para 
o Hemisfério Sul,  a data foi 
associada ao solstício de in-
verno. Com a evangelização 
da Europa, na idade média o 
ritual pagão  foi incorporado 
ao calendário cristão. Nos 24 
de junho passou a se come-
morar o nascimento de São 
João Batista. Logo, outras 
datas do mês foram associa-
das a santos populares: o dia 
13 é dedicado a Santo Antô-
nio; o dia 29, a São Pedro e 
São Paulo; e o dia 30 home-
nageia São Marçal. Como as 
festas de São João já eferves-
cem a alegria do nordestino,  
trazemos matéria abordan-
do  os  principais focos de 
comemorações  juninas  do 
Sertão, Agreste e capital do 
estado, com  seus respectivos 
calendários festivos. Ainda 
nesta edição, o governo do 
estado por meio do chama-
do Escritório de Projetos, vai 
dar apoio aos municípios na 
elaboração de projetos para 
desenvolvimento das cida-
des. Nesse clima de festas ju-
ninas, uma  notícia acalenta-
dora veio acirrar o ânimo dos 
brasileiros, o Governo Fe-
deral anunciou o (PIL) Pro-
grama de Investimentos em 
Logística que prevê investi-
mentos de mais de  R$190 
bilhões para serem aplicados 
em obras de ferrovias, rodo-
vias, aeroportos e portos. Do 
montante, Pernambuco foi 
contemplado com R$ 6.3 bi-
lhões. Estas e outras notícias 
estão nesta edição.
Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS ACABOU A DIVERSÃO

Tenho total inte-
resse pelo Marke-
ting de Incentivo 

que condiciona os funcioná-
rios a produzir mais e a re-
duzir custos. Assim, destaco 
comentários sobre o livro 
“Schluss Mit Lustig” (Aca-
bou a Diversão). Escrito pela 
dona da agência de propa-
ganda "Mair and Others", a 
alemã Judith Mair, está con-
fundindo os estudiosos do 
RH por contradizer a tese de 
que o ambiente de trabalho 
deva ser um local prazeroso. 
E ela até colocou na entrada 

da agência uma faixa que diz: 
"Aqui não há lugar para quem 
pensa que trabalho é bom e 
divertido". A Dona Judith vai 
mais além quando condena 
o espírito de equipe "porque 
essa ideia leva o funcionário a 
pensar que outra pessoa vai fa-
zer o trabalho dele". Na agên-
cia as normas são rígidas, mas 
transparentes. Obriga todos a 
desligarem os celulares duran-
te o expediente; a limparem as 
mesas ao final da jornada e a 
não discutirem assuntos pes-
soais por mais de cinco minu-
tos. Porém, oferece contrapar-

tidas, pois outra faixa diz: "Aqui 
só se trabalha de segunda a 
sexta-feira, das 9h00 às 17h30. 
É proibido levar trabalho para 
casa." Ela defende, com ênfase, 
que "a confusão entre a vida 
pessoal e o trabalho, provocada 
pela mentalidade americana, 
é a principal causa da onda de 
estresse no mundo". E afirma 
que está pensando em aconse-
lhar as empresas suas clientes 
a adotarem o mesmo método, 
pois o que ela está fazendo é 
retirar do âmbito exclusivo da 
atividade profissional a razão 
de viver das pessoas. Condena 

a hipocrisia do amor à cami-
sa, o qual morre nas decisões 
unilaterais de demitir toda 
vez que o resultado financei-
ro é ameaçado. Afirma, cate-
goricamente, que os esforços 
dos funcionários já estão de-
vidamente recompensados 
pelos salários e prêmios por 
desempenho que a empresa 
paga. O coquetel, por ocasião 
da entrega desses prêmios, é 
uma concessão que o patrão 
faz. Portanto, seja reconheci-
do, trabalhe e produza que é 
o que interessa e "Vá ser feliz 
em casa!".

A malha aérea internacio-
nal ganha mais força no Aero-
porto Internacional do Recife.

Foi inaugurado, no dia 5 de 
junho, o voo direto para a cida-
de de Cabo Verde, na África. A 
rota sem escalas, com destino 
para a Cidade de Praia, faz co-
nexões em diversos destinos da 
Europa, como Lisboa, Paris e 
Amsterdã. O trajeto tem quatro 

 O Programa de Erradica-
ção ao Trabalho Infantil, coor-
denado pelo governo estadual, 
através da Secretaria de De-
senvolvimento Social, Criança 
e Juventude (SDSCJ), pro-
move durante todo o mês de 
junho com ações de sensibili-
zação no combate ao trabalho 
infantil. O mote da campanha, 

horas de duração e é operado 
pelo Boeing 737-800. O avião 
tem capacidade para 174 pas-
sageiros. Essa possibilidade 
de rota deve atrair passageiros 
Nordeste e, principalmente, 
regiões próximas, como João 
Pessoa (PB) e Maceió (AL). 
Agora, o estado passa a contar 
com seis voos diretos para des-
tinos internacionais.

Voo liga Recife à 
África sem escalas 

Não ao Trabalho Infantil 

Ministro prestigia Salão do 
Turismo no Recife

Erramos

este ano, é “Não ao trabalho 
infantil e sim à educação de 
qualidade”. O objetivo é levar 
à sociedade a importância de 
que crianças e adolescentes 
devem estar na escola, em sala 
de aula e não trabalhando. As 
ações abrangem o Grande Re-
cife, Zona da Mata, Agreste e 
Sertão.  

O voo tem capacidade para 174 passageiros e o trajeto durará quatro horas
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Henrique Eduardo Alves, es-
tará no Recife, no próximo dia 
26 para prestigiar o lançamen-
to da segunda edição do Salão 
de Turismo Rota 101. O evento 
, realizado pela primeira vez 
na capital pernambucana, será 
realizado entre os dias 6 e 8 de 
agosto, no Centro de Conven-
ções do Recife.

O objetivo é fortalecer o tu-
rismo regional. A proposta vai 
além de estandes comerciais. 

Diferentemente do que foi 
publicado no texto Informe, na 
edição de maio de 2015 (núme-
ro 113), o nome correto é Hotel 
Aconchego Nordestino, e não 
Hotel Aconchego Sertanejo.

Reúne salões de artesanato, 
gastronomia e de apresenta-
ções culturais, atendendo o 
profissional de turismo e o pú-
blico final.
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Dengue

Nove mortes por dengue em PE: 
alerta para prevenção

Subiu para nove o número 
de mortes causadas pela dengue, 
somente neste primeiro semes-
tre de 2015, em Pernambuco. 
O dado é do último boletim da 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES), divulgado no dia 8 de ju-
nho. O primeiro óbito ocorreu no 
município de Paulista (RMR).

Depois desse, foram consta-
tados mais oito casos: Macapa-
rana, Surubim, Serrita, dois no 

Recife, nos bairros da Guabiraba 
e Imbiribeira, mais dois em Ja-
boatão dos Guararapes e um em 
Água Preta. Até início de junho, 
Pernambuco registrou 55.404 
notificações de casos da dengue, 
dos quais 14.631 confirmados. 
O único lugar em que não há 
registro, segundo a secreta-
ria, é em São Benedito do Sul, 
a 172 quilômetros do Recife. 
Todos os demais municípios, 

além do Distrito de Fernando 
de Noronha, registram casos 
com a doença. A pior situação é 
Itapetim, no Sertão do estado, 
com 1.934,32 casos por 100 mil 
habitantes.

No País, há redução
Apesar do alarme, os casos 

da doença vêm diminuindo no 
País. Segundo balanço do Mi-
nistério da Saúde, 13 estados 

Lixo
Coloque-os em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue o lixo em terrenos 
baldios; Jogue no lixo todo o objeto que possa acumular água, como embalagens usadas, potes, 
latas, copos, garrafas vazias etc; Mantenha o saco de lixo bem fechado.

Plantas e jardins
Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta; Lave o pratinho da planta com 
escova, água e sabão. Faça isso uma vez por semana.

Caixas d´água
Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje; Remova  folhas, galhos e tudo que possa impedir 
a água de correr pelas calhas; Mantenha a caixa d´agua sempre fechada com tampa adequada

apresentaram queda no nú-
mero de pessoas diagnostica-
das com a dengue. E estima-se 
que a tendência seja de reduzir 
ainda mais a incidência com a 
chegada do inverno, já que, no 
frio, o mosquito transmissor da 
doença, o aedis aegypt, tem di-
ficuldade em proliferar.  Os es-
tados que apresentaram maior 
índice de queda foram Amapá, 
São Paulo e Maranhão. A região 

que apresentou maior incidên-
cia de casos foi o Centro-Oeste, 
com 653 casos a cada 100 mil 
habitantes. Vale lembrar que a 
população não deve deixar de 
se prevenir. Para evitar o mos-
quito, não se deve deixar água 
parada em pneus e outros reci-
pientes, as garrafas devem ser 
guardadas de cabeça para bai-
xo, e o lixo deve ser colocado 
em sacos plásticos.

Dengue ainda é um dos desafios da saúde pública em todo o país
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Bem vindo ao seu novo Consultório
Aluguel de consultórios médico para profissionais de 

saúde, por período.

A Cardiomed consultórios consiste num método 
moderno de administração, onde o profissional da 
saúde aluga consultórios por períodos definidos de for-
ma que possa atender seus pacientes confortavelmente 
instalado,  sem se preocupar com detalhes. Propor-
cionamos toda infra-estrutura tal como, salas pron-
tas, mesas, macas, telefone, internet, recepcionista  
que dão todo o suporte ao médico. 

Cardiomed

Para maiores informações, falar com Dr. Murilo Gondim 
R. Manoel Alves de Carvalho Barros, 1515 - Esquina com a Rua 

Manoel Pereira Lins - Bairro Varzea
Email. cardiomed.murilo@hotmail.com | fone (87) 3831-1990
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economia

Pacote de concessões inclui BR-232, 
Arco Metropolitano e terminais 

em Suape
Do total de R$ 198,4 bi-

lhões em investimentos pre-
vistos - em obras de ferrovias, 
rodovias, aeroportos e portos 
- no novo Programa de Inves-
timento em Logística (PIL) do 
Governo Federal, a expectati-
va é de que R$ 6,5 bilhões se-
jam direcionados a Pernam-
buco. No Estado, o programa, 
lançado pela presidente Dil-
ma Rousseff, no último dia 
9 de junho, contemplará três 
obras de infraestrutura rodo-
viárias: o Arco Metropolitano, 
a duplicação da BR-232 até 
Cruzeiro do Nordeste, distri-
to de Sertânia, e melhorias na 
BR-101. Esse lote de interven-
ções demandará recursos da 
ordem de R$ 4,2 bilhões.

Mas o PIL ainda incluiu, 
em Pernambuco, a construção 
de cinco novos terminais no 
Porto de Suape, localizado no 
Litoral Sul do Estado: um de 
contêineres, um de grãos, um 
de veículos e dois de granéis só-
lidos. Nesse caso, estima-se um 

investimento de R$ 2,1 bilhões. 
De acordo com o governador 
do Estado, Paulo Câmara, Per-
nambuco será a unidade da 
federação com maior volume 
de recursos no pacote de con-
cessões: levará R$ 6,5 bilhões 
contra R$ 5,9 bilhões da Bahia 
e R$ 1,8 bilhão do Ceará. É a 
primeira vez, inclusive, que 
Pernambuco é contemplado 
num pacote de concessões ro-
doviárias do Governo Federal. 
A expectativa é de geração de 
emprego e renda, que devem 
estimular o desenvolvimento 
da economia.

O pacote de investimen-
tos é mais uma tentativa da 
presidente Dilma Rousseff de 
modernização da infraestru-
tura do país. A nova versão 
do Programa de Investimen-
tos e Logística também é uma 
reação da presidente à queda 
de sua popularidade, provo-
cada pela desaceleração da 
economia e por denúncias 
de corrupção na Petrobras. 

A concessão prevê período de 
exploração de 25 anos.

Para o secretário de De-
senvolvimento Econômico de 
Pernambuco e presidente do 
Porto de Suape, Thiago No-

rões, o Arco Metropolitano é 
a obra mais importante para 
o Estado, porque vai criar 
uma alternativa ao tráfego da 
BR-101 – no trecho em que 
corta a Região Metropolitana 
do Recife. A rodovia ligará o 
Cabo de Santo Agostinho ao 
polo automotivo de Goiana, 
na Mata Norte. 

O projeto, inicialmente, 
foi incluído no Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC). Entraves relativos ao 
trajeto, que cortaria áreas de 
Mata Atlântica, provocaram 
a divisão da intervenção em 
dois lotes. O lote 1 deve ligar 
São Lourenço a Goiana e ain-
da não teve seu trajeto defini-
do, justamente por conta de 
uma área de vegetação nativa, 
nas proximidades de Pauda-
lho. O lote 2 começa no Cabo, 
passa por Jaboatão do Gua-
rarapes, cruzará a BR-232 
e terminará na BR-408, em 
Paudalho.

A próxima etapa do PIL 
está prevista para 2016 e po-
derá incluir o Aeroporto dos 
Guararapes. “Tenho conver-
sado muito com o ministro 

da Aviação Civil (Eliseu Padi-
lha), com o ministro da Casa 
Civil (Aloísio Mercadante) 
e com o ministro do Plane-
jamento sobre o aeroporto. 
Pernambuco tem o melhor 
aeroporto do País em termos 
de satisfação de quem usa. É 
um aeroporto que precisa de 
poucos investimentos. Então 
ele vai ficar, segundo me foi 
relatado pelo ministro Nel-
son Barbosa, para a rodada de 
concessões de 2016”, informa 
Paulo Câmara.

HUB - Independente da 
concessão do aeroporto, Per-
nambuco trabalha para ser 
escolhido como novo centro 
de conexões de voos interna-
cionais e nacionais que o Gru-
po LATAM – formado pelas 
empresas brasileira TAM e 
chilena LAN – pretende im-
plantar, no Brasil, no próxi-
mo ano. O anúncio do local 
deve ser feito, até o final deste 
ano. O investimento é da or-
dem de mais de U$ 1 bilhão. A 
previsão é que a hub começa 
a operação no final de 2016. 
Pernambuco disputa com Rio 
Grande do Norte e Ceará.

Pacote de concessões procura corrigir erros do passado

 Cinco terminais do Porto de Suape estão no pacote de concessões
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economia

156 municípios poderão ter projetos 
financiados pelo Estado

Maioria dos executivos acredita no 
crescimento do Nordeste

O apoio que o governo es-
tadual vai dar aos municípios 
pernambucanos, na elabora-
ção de seus projetos para o 
desenvolvimento da cidade, o 
chamado Escritório de Proje-
tos, recebeu um total de 123 
propostas, sendo 14 de con-
sórcios municipais. O balanço 
final foi apresentado no dia 8 
de junho.

Pavimentação e urbaniza-
ção foram os itens mais co-
biçados, ficando em primeiro 
lugar no ranking de demanda 
das prefeituras, representan-
do 50% das propostas apre-
sentadas. Em seguida, vieram 
Água e Saneamento (32%), 
resíduos sólidos (10%), Saúde 
(5%), Educação (2%) e Desen-
volvimento Econômico (1%). 
Uma área importante aborda-
da pelos consórcios é o trata-
mento dos resíduos, com a fi-
nalidade de encerrar os lixões 
e criar uma central de triagem 
para o tratamento dos lixos. 

Ao todo, o valor solicitado 
para execução dos projetos 
soma R$ 23,1 milhões, mais 

do que o Estado disponibili-
zou para atender as prefeitu-
ras, que foram R$10 milhões. 
No total, 156 municípios 
increveram-se. Para a geren-
te do Escritório de Projetos, 
Daniela Medeiros, o resultado 
do edital foi positivo, porque 
dá subsídios para uma análi-
se mais integral e abrangen-
te das propostas. O próximo 
passo será a seleção, de acordo 
com os critérios estabelecidos 
pelo EP. Cada município be-
neficiado pode ser contempla-
do com até R$ 200 mil reais. 
Para os consorciados, o valor 
pula para R$ 300 mil, quando 
envolve duas cidades, e R$400 
mil para três ou mais. Todos 
os projetos serão analisados e 
as verbas podem sofrer ajustes 
e e serem destinadas a con-
templar outras cidades.

Terão prioridade no finan-
ciamento, as cidades que apre-
sentaram sugestões por meio 
de consórcios. Isso aumenta a 
pontuação individual da pro-
posta no ranking montado. Te-
rão chances ampliadas, na hora 

da seleção, ainda, as proposi-
ções que beneficiam os municí-
pios de baixo Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) e 
aquelas que já possuem algum 
canal de financiamento dispo-
nível. O resultado da seleção 
sairá no dia 30 de agosto.

Ensinando a pescar
Além de financiar a elabo-

ração de projetos, o EP atua 
em mais duas linhas. A pri-
meira é a capacitação de ges-
tores - ao oferecer cursos nas 
áreas de contratação e fiscali-
zação de obras públicas, cap-
tação de recursos e convênios, 
Modelo de Gestão e orçamen-
to público. A região do Sertão 
foi a primeira contemplada 
com essa iniciativa.

A outra é a orientação 
dos municípios para captar 
recursos, uma espécie de 
consultoria aos municípios, 
na identificação de fontes de 
recursos e na formulação de 
projetos. A proposta é apoiá-
-los na gestão de convênios e 
capacitar o corpo técnico mu-

nicipal. Para isso, são realiza-
das reuniões periódicas com 
técnicos do governo estadual 
junto aos representantes dos 
municípios. O Ciclo de Capa-
citação foi realizado em Pe-
trolina, entre os dias 8 e 12 de 
junho. A ação é coordenada, 
conjuntamente, com o Insti-
tuto de Gestão e o Escritório 
de Projetos (EP). Outros en-
contros acontecerão em Ca-
ruaru, para os municípios do 
Agreste, e, no Recife, para as 

cidades da Mata e da Região 
Metropolitana. 

Lançamento
O Escritório de Projetos 

foi lançado, há pouco mais de 
dois meses, durante o anúncio 
do Fundo de Desenvolvimento 
e Apoio aos Municípios - FEM 
2015. O governo estadual reser-
vou R$10 milhões para a inicia-
tiva, após constatar que as pre-
feituras enfrentam dificuldades 
para a conclusão de obras.

Reunião conta com o secretário Danilo Cabral e o presidente da Amupe, José Patriota 
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Mesmo com a crise econô-
mica brasileira, muitos ges-
tores, diretores e presidentes 
de empresas estão otimistas 
com os investimentos no Nor-
deste. Uma pesquisa realiza-
da pela Câmara Americana 
do Comércio (Amcham) em 
parceria com o Instituto de 
Pesquisas Sociais, Políticas e 
Econômicas (Ipespe) mostra 
que, dos 109 entrevistados,  
74% dos empresários e dire-
tores de empresas instaladas 
em Pernambuco acreditam 
que a região vai continuar 
crescendo nos próximos anos. 
Para  89% dos executivos con-
sultados, os setores que mais 
devem crescer na região são 

as indústrias automobilística 
e a de energias renováveis. 
Para 78% deles, os investi-
mentos de turismo devem se 
manter estáveis e avançando 
na região.

Os executivos não estão 
muito otimistas com relação 
a dois grandes projetos de in-
fraestrutura da região. Deles, 
51% acreditam que as obras 
da Transposição do Rio São 
Francisco devem avançar, 
enquanto a execução da Fer-
rovia Transnordestina deve 
evoluir somente para 41% dos 
entrevistados. As obras são 
importantes para gerarem 
novos negócios no semiárido 
de quatro Estados da Região. 

Ainda de acordo com o estudo, 
a crise parece não ter impac-
tado muito financeiramente 
as empresas pernambucanas. 
Para 43% dos gestores, a si-
tuação de suas empresas em 
2015 está igual à do ano pas-
sado, enquanto 22% disseram 
que a situação estava melhor 
agora. Ainda com relação a 
2014, a situação dos negócios 
ficou desfavorável para 31% 
dos entrevistados.

A pesquisa mostra que a fal-
ta de mão de obra qualificada é 
apontada como um empecilho 
ao desenvolvimento da região, 
sendo indicada como uma des-
vantagem competitiva da região 
por 81% dos entrevistados.

A segunda maior desvan-
tagem é a defasagem do Nor-
deste com relação à infraes-
trutura das outras regiões do 
País. O problema foi apon-
tado por 65% dos executivos 
ouvidos. A falta de uma rede 
integrada de transportes é um 
empecilho  na competitivida-
de apontado por 46% dos exe-
cutivos.

Entre os que participaram 
da pesquisa, a competitivida-
de da região divide opiniões 
com 49%, considerando a re-
gião competitiva e o mesmo 
percentual apontando o Nor-
deste pouco competitivo.  A 
pesquisa foi realizada no mês 
passado com os participantes 

do Ciclo de Desenvolvimen-
to Regional, promovido pela 
Amcham Recife no Sheraton 
Reserva do Paiva.

Empreendimentos bilionários estão em 
torno de Suape
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economia

Setor imobiliário oferece 
facilidades aos clientes

Receita libera 
consulta ao 

primeiro lote

GVT deixará 
de existir 

oficialmenteSebrae seleciona 
instrutores e consultores  

Após quase 10 anos de 
mercado aquecido, a crise 
passa a afetar o setor imobili-
ário e, para recuperar clientes 
e reaquecer as vendas, cons-
trutoras, imobiliárias, incor-
poradoras e donos de imóveis 
estão apresentando facilida-
des, por meio de descontos 
e alternativas nas formas de 
pagamento.

Na Região Metropolitana 
do Recife (RMR), dados re-
centes mostram que houve um 
crescimento de vendas, em 
março, de 2,1% em relação a 
fevereiro deste ano, mas uma 
queda de 3,6% em relação ao 
mesmo período do ano passa-
do. No interior do Estado, o 
cenário se repete. Para Felipe 
Barros, diretor da construto-
ra Israel Barros Construções, 
localizada em Serra Talhada, 
a 415 quilômetros do Reci-

fe, o esfriamento nas vendas 
dos imóveis e de terrenos fez 
com que a empresa passasse 
a apostar em ajustes compatí-
veis com a realidade. 
“Se antes o contrato era fe-
chado com 50% de entrada, 
hoje trabalhamos com 40% 
de entrada e o restante é fi-
nanciado. Temos que tomar 
medidas para facilitar a vida 
de todos e manter as vendas”, 
explica Barros. Presidente da 
Associação Municipalista de 
Pernambuco (Amupe), José 
Patriota observa que a perda 
do poder de compra da socie-
dade respinga em qualquer 
lugar. “Está muito compli-
cado adquirir imóveis com a 
crise econômica que estamos 
vivendo. Existe também uma 
discrepância entre os juros 
ativos e passivos”, acrescenta.

Um aspecto que sufoca 

esse mercado também é o fato 
de a Caixa Econômica Federal 
ter aumentado os juros de fi-
nanciamento da casa própria, 
por duas vezes em 2015. Fo-
ram reajustadas as taxas para 
financiamento de imóveis re-
sidenciais, contratados com 
recursos da poupança (SBPE) 
no âmbito do Sistema Finan-
ceiro de Habitação (SFH). O 
primeiro do ano foi aplicado 
em janeiro. Ou seja, quanto 
maiores os juros, menos as 
prestações cabem no bolso.

Até o dia 8 de julho, o Se-
brae em Pernambuco estará 
coordenando processo seletivo 
para o credenciamento de em-
presas que desejam integrar o 
Cadastro de Instrutores e Con-
sultores do Sistema Sebrae. Os 
consultores e instrutores têm a 
missão de promover a compe-
titividade e o desenvolvimen-
to sustentável dos pequenos 
negócios, fomentando o em-
preendedorismo. As unidades 
do Sebrae realizam credencia-
mento de pessoas jurídicas. 
Podem participar empresas 

legalmente constituídas no 
Brasil e que operem nos ter-
mos da legislação vigente. É 
preciso apresentar experiência 
comprovada nas áreas de inte-
resse e natureza dos serviços. 
Além disso, a finalidade e o 
ramo de atuação da empresa 
devem contemplar a realiza-
ção de serviços de instrução e 
consultoria.

A seleção vai envolver a 
análise documental da pessoa 
jurídica e do profissional indi-
cado e a avaliação de conheci-
mentos técnicos e de habilida-

des. As empresas (e respecti-
vos profissionais indicados), 
que forem aprovados em todas 
as fases do processo, vão inte-
grar o Cadastro de Prestado-
res de Serviços de Instrutoria 
e Consultoria do Sebrae/PE. 
Não existe número mínimo ou 
máximo de credenciados.

O resultado final do pro-
cesso de credenciamento está 
previsto para ser divulgado no 
dia 27 de novembro. Todos os 
detalhes podem ser obtidos no 
site da EGaion www.egaion.
com.br no link SELEÇÕES.

A Receita Federal libera, 
no dia 15 de junho, os valo-
res do primeiro lote de resti-
tuições do Imposto de Ren-
da Pessoa Física 2015 (IRPF 
2015). Neste lote, 1.495.850 
contribuintes terão direito 
à restituição, com correção 
de 1,9%, totalizando mais de 
R$ 2,3 bilhões. Contribuin-
tes idosos, com doença grave 
ou deficiência física, que não 
tenham cometido erros ou 
omissões na hora de enviar 
os dados, são a maioria no 
lote. Serão liberadas também 

restituições dos exercícios 
de 2008 a 2014 que foram 
retiradas da malha fina, ele-
vando para R$ 2,4 bilhões o 
valor total de liberações. As 
informações sobre o primei-
ro lote estão disponíveis na 
página da Receita na internet 
(www.receita.fazenda.gov.br) 
ou por meio do Receitafone 
146. Também é possível obter 
informações pelo aplicativo 
para tablets e smartphones 
com sistemas Android e iOS 
também é possível consultar 
o lote.

Foi confirmada, no último 
dia 12, a venda da operadora 
GVT pela empresa espanhola 
Telefônica, numa transação 
avaliada em R$ 22 bilhões.  
Depois da negociação, a mar-
ca GVT deixará de existir. A 

informação veio do israelen-
se Amos Genish, que assumiu 
a presidência da Telefônica 
Vivo em março. Ainda não 
se sabe quando a marca dei-
xará de existir por completo, 
mas a ideia é que a mudança 
ocorra em curto prazo. Com 
a mudança, a companhia pre-
tende acelerar os investimen-
tos em infraestrutura de for-
ma a competir com a NET em 
melhores condições. Melho-
rias no atendimento ao clien-
te, investimento em aplica-
tivos e aumento da margem 
de lucro (de 29% para 35%) 
também estão entre as novas 
metas do grupo.A transação da GVT com a Telefónica 

será em curto prazo 
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Felipe Barros, da Israel Barros 
Construtora 
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Turismo

Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

Viajar vai muito além de se deslocar de um lugar para co-
nhecer outro, acredito que seja uma ampliação de quem somos.

Quando passamos a viajar e saímos do nosso “mundinho”, 
não descobrimos apenas novos lugares e pessoas; nos depa-
ramos com novas culturas, crenças e estilos de vidas comple-
tamente diferente dos nossos. E isso nos traz uma visão dife-
rente do mundo, uma ampliação dos nossos conhecimentos e 
nos torna menos preconceituosos – pois entendemos que não 
existe uma única forma de viver e fazer as coisas do jeito que 
conhecemos. 

Um estudo realizado pelo Dr. Thomas Gilovich, professor 
de psicologia na Universidade de Cornell sobre a questão do 
dinheiro e felicidade revelou que - “Nossas experiências são 
uma parte maior de nós mesmos do que são os nossos bens 
materiais. Você pode realmente gostar de seu produto mate-
rial. Você pode até pensar que parte de sua identidade está 
ligado a essas coisas, mas mesmo assim elas permanecem se-
paradas de você. Por outro lado, suas experiências realmente 
são parte de você. Nós somos a soma total de todas as nossas 
experiências”. 

A riqueza de emoções e conhecimentos adquiridos em 
uma viagem é infinita e cada um terá sua própria lista de 
aprendizado, basta darmos o primeiro passo e não precisa 
ser algo grande – como ir a outro país, até em uma pequena 
cidade do nosso estado, podemos descobrir coisas surpreen-
dentes. 

O que seria de todos esses lugares encantadores e cheios 
de histórias espalhados no mundo se não fosse o nosso de-
sejo de conhecê-los. Então siga um bom conselho de Dalai 
Lama ”Uma vez por ano, vá a um lugar em que você nunca 
esteve antes” e aproveite.

O PODER DE UMA VIAGEM

Destino PE: reuniões 
em Afogados da 

Ingazeira e Triunfo
Ao fazer uma parada, em 

Fernando de Noronha, no úl-
timo dia 15, o Seminário Des-
tino PE já, no roteiro, o de-
sembarque previsto, em duas 
cidades do Sertão: Triunfo 
(18) e Afogados da Ingazeira 
(19). Desde o dia 19 de maio, a 
equipe da Secretaria de Turis-
mo de Pernambuco vem per-
correndo o Estado para ma-
pear atrativos turísticos e de-
mandas das diversas regiões.

As dificuldades enfrentadas 
pelos empresários e pela gestão 
pública no desenvolvimento do 
turismo de cada localidade são 
compartilhados nos encontros, 
como caminho para busca de 
soluções. A proposta é inte-

riorizar o turismo no Estado 
e descentralizar equipamen-
tos turísticos e atrativos, hoje, 
mais concentrados no Recife 
e em praias do litoral Sul, a 
exemplo de Porto de Galinhas. 

De acordo com o secre-
tário de Turismo, Esportes e 
Lazer de Pernambuco, Felipe 
Carreras, o principal objetivo 
dos encontros é identificar as 
demandas dos colaboradores 
que atuam no setor de turis-
mo do Estado para, a partir 
daí, direcionar as ações da Se-
cretaria, em prol do desenvol-
vimento do turismo estadual.

No roteiro, ainda estão: Ta-
mandaré (29), Nazaré da Mata 
(1 de julho), Itamaracá (2 de 

julho) e Recife (3 de julho). O 
Destino PE já percorreu Sertão 
e Agreste. Nos encontros, Feli-
pe Carreras e o presidente da 
Empetur, Luís Eduardo An-
tunes, reúnem representan-
tes municipais dos setores de 
Turismo e Cultura, empresas 
do ramo cultural, represen-
tantes de hospedagem, agên-
cias, bares e restaurantes, 
locadoras de carro, organi-
zadores de eventos e guias de 
turismo. O debate envolve os 
principais problemas e sugestões 
para melhoria da infraestrutura 
de apoio ao turismo, como sina-
lização turística, requalificação 
de vias públicas e saneamento 
básico.

Datas do Seminário Destino PE
Fernando de Noronha- 15/06/2015

Triunfo -18/06/2015

Afogados da Ingazeira - 19/06/2015

Tamandaré -29/06/2015

Nazaré da Mata – 01/07/2015

Itamaracá – 02/07/2015

Recife- 03/07/2015

A agenda voltará ao Sertão em Triunfo no dia 18 de junho e Afogados da Ingazeira, dia 19
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susTenTabiliDaDe

Novos Sabores

A partir de hoje, estarei compartilhando um pouco das mi-
nhas experiências, gostos, descobertas e dicas interessantes 
sobre gastronomia. Acho que a comida e a bebida nos propor-
cionam sensações únicas e é um pouco deste sentimento que 
quero passar aqui.

Mas vamos ao que interessa! Como estamos no mês dos na-
morados, me veio à cabeça uma harmonização que parece inu-
sitada, mas que é sucesso garantido. A dupla cerveja + chocola-
te pode parecer estranha, à primeira vista, mas posso garantir 
que é uma excelente pedida para esta época romântica. Que tal 
usar a criatividade e trocar o tradicional vinho por uma bela 
cerveja e harmonizar a sobremesa de chocolate com a "gelada"? 
Posso afirmar que é certeza de uma noite inesquecível!

Talvez vocês tenham torcido o nariz, ao imaginar nossa 
tradicional loira combinada com um chocolate. Neste caso, 
eu devo concordar que não seria uma combinação muito legal 
mesmo! Estou falando em utilizarmos cervejas de estilos dife-
rentes do tradicional, as chamadas cervejas especiais, que vêm 
ganhando cada vez mais espaço no gosto do público.

Podemos harmonizar por semelhança ou por contraste. Por 
semelhança (elementos que se complementam), temos diver-
sas possibilidades e uma delas é utilizar cervejas mais escuras 
com chocolates escuros. Minha sugestão inicial é uma cerveja 
com características bem marcantes, como as Imperial Stouts 
(escuras, licorosas e alcóolicas) com chocolate amargo. Ainda 
por semelhança, podemos também harmonizar cervejas de fru-
ta com chocolate branco. E como sou fã de carteirinha das duas 
coisas, essa harmonização para mim é dos deuses!

Apesar de parecer que harmonizar por semelhança é a me-
lhor opção, minha campeã é uma harmonização por contras-
te (elementos que possuem características opostas, mas que 
entram em harmonia ao serem consumidos em conjunto): as 
cervejas no estilo India Pale Ale (amargas e aromáticas) com 
chocolate ao leite. O amargor da cerveja e o dulçor do chocolate 
contrastam de uma forma...que só provando para entender do 
que estou falando!

Espero que tenham gostado e até a próxima!

Cerveja + Chocolate = Sucesso

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

Turistas estão mais 
sustentáveis, revela 
pesquisa

G-7 quer abandonar uso 
de combustíveis fósseis

O resultado de uma pes-
quisa realizada pelo site de 
reservas de hotéis, Booking.
com, mostra que os viajantes 
em todo o mundo estão mais 
preocupados com o impacto 
ambiental na hora de escolher 
um destino. 

Uma entrevista com 32 
mil viajantes, provenientes 
de 16 países, revela que 52% 
dos turistas procuram certi-
ficar se suas atividades turís-
ticas têm impacto positivo na 
comunidade local. 74% dos 
brasileiros foram os mais in-
teressados em lugares com 
transporte sustentável e que 
poderiam tomar uma decisão 
de conhecer o lugar seguin-
do este princípio. Embora os 
viajantes procurem ambien-
tes sustentáveis, não signifi-
ca que eles renunciam o luxo. 

50% deles são mais propen-
sos a reservar estadias mais 
luxuosas em 2015, em com-
paração a 2014 e estão três 

vezes mais propensos a fazer 
planos para ficar em ambien-
te mais ‘verde', em compara-
ção a 2014. 

Após dois dias de reunião 
em Berlim (Alemanha) os lí-
deres dos Estados Unidos, 
Alemanha, Canadá, Japão, 
Reino Unido, Itália e Fran-
ça, que formam o G-7, se 
comprometeram a reduzir as 
emissões de gases causadores 
do efeito estufa até 2050.  E 
firmaram, ainda, a meta de 
acabar, ou reduzir significati-
vamente, o uso de combustí-
veis fósseis até 2100.

A meta é abandonar o uso 
de combustíveis fósseis com 
alta concentração de carbono 
até o final do século. A decisão 
se dá a seis meses da cúpula 
da ONU sobre o clima em Pa-
ris (COP 21), conferência que 
deverá definir globalmente o 
caminho a seguir para limi-
tar o aquecimento global. No 
entanto, para que a COP 21 

seja um sucesso, será neces-
sário obter o apoio de países 
altamente poluidores, como a 
China, Índia e Rússia. Antes 
da reunião entre os líderes, 

É possível ser sustentável sem perder o luxo
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Cúpula do G-7 se reúne diante no castelo Elmau
Barack Obama pediu aos líde-
res presentes no G-7 para se 
manifestarem, em conjunto, 
contra “a agressão russa na 
Ucrânia”.
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saúDe

Cabem muitos benefícios
em uma taça de vinho

Cada gota de vinho carre-
ga substâncias que, há déca-
das, são alvo de estudos dos 
cientistas. Um dos benefícios 
conhecidos é que ele ajuda a 
baixar o LDL, colesterol ruim 
e aumentar o HDL, o coleste-
rol bom. É, assim, um aliado 
para uma vida longa e saudá-
vel. A bebida contém polife-
nóis, os quais são encontra-
dos, principalmente, na casca 
e nas sementes das uvas e, 
automaticamente, no vinho. 
Contém ainda moléculas de 
resveratrol, que protegem 
as uvas do calor, umidade e 
doenças que atingem a plan-
tação, e, consequentemente, 
também protege a saúde de 
quem ingere. O resveratrol 
tem potencial antioxidante 
10 mil vezes maior que a vi-
tamina E.

Há quase vinte anos, em 
1991, um estudo publicado no 
British Medical Journal mos-
trou, ao mundo, que os fran-
ceses eram menos propensos 
a apresentar problemas car-
diocirculatórios do que outras 
nações de mesmo nível sócio-
-econômico-cultural. Seden-
tários e fumantes, os france-
ses nunca foram modelos de 
saúde e, por isso, a pesquisa 
intrigou a muitos e foi bati-
zada de Paradoxo Francês. 
“Os franceses, referências no 
consumo do vinho, comem de 
tudo e fumam muito e a inci-
dência de infarto entre eles é 
menor relativo a outras na-
ções”, disse o médico da So-
ciedade Brasileira de Cardio-
logia, Murilo Gondim.

Apesar de muitos estudos 
apontarem pontos positivos 

do consumo, o especialista diz 
que nada, até agora, foi com-
provado cientificamente e que 
não há distinção entre o vinho 
branco e o tinto, nesse caso. 

“Para que os efeitos sejam 
benéficos à saúde, é necessá-
rio um consumo em pequena 
quantidade, pode ser ele tinto 
ou branco. Um cálice durante 

o almoço, por exemplo. O con-
sumo exagerado é prejudicial”, 
ressalta Gondim. É válido ainda 
que seja um vinho de qualidade. 
Tim-tim!.

Consumido de forma moderada, o vinho traz benefícios ao coração 
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Dárcio Rabélo
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

@darciorabelo.com.br
facebook.com/PORTALDARCIORABELO

@darciorabelo

vendas@jornaldosertaope.com.br

Bernardino Magalhães  e Nelbe Nogueira , na 
comemoração do anivesrário de um ano e batizado de 

sua  filha Ana Beatriz.
FORRÓ DO CAMPEAR A promoter Sandra Leite arrasa na homenagem a 

Prefeita Madalena Britto
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FRAGA KIDS O empresário Romildo Fraga com sua esposa 
Laís  e o filho na noite de sucesso do desfile da loja

ARTE

A Vila Rio Branco, montada 
durante os festejos 
juninos na Praça Winston 
Siqueira vai abrigar o 
grupo produtivo Porteira 
dos Bredos, apoiado 
pelo Sebrae. O grupo, 
formado por mulheres, 
trabalha com artesanato 
decorativo, utilitário e 
do vestuário, explorando 
a temática sertaneja nas 
suas coleções: tradições 
culturais e vegetação.  
No local os interessados 
poderão comprar peças 
confeccionadas pelo grupo.

FORRÓ VIP

Ainda repercute na sociedade arcoverdense a beleza da 
decoração do Forró VIP. Foram muitos os elogios nas redes 
sociais de gente de destaque. O nosso muito obrigado pelo 
carinho e atenção.

DESTAQUES Joaquim Lucena e sua Kátia sempre 
esbanjando simpatia nos eventos

NO FORRÓ VIP Sandro Rogério e sua esposa Sileide 
prestigiando o melhor arrasta-pé de Arcoverde

PARCERIA FORTE Tisianni Estrella com o colunista Dárcio 
Rabêlo  comemorando o sucesso da Assessoria de Eventos

 no Forró VIP

PASSARELA O estilista 
Rafael Farias comandando o 

desfila da Fraga Kids

CASAL  Flávio Andrada Danny curtindo a vida

FIG

Enquanto as atrações do 25º Festival de Inverno de 
Garanhuns não são divulgadas a Secretaria de Turismo de 
Garanhuns inicia, a partir da próxima segunda-feira (15), o 
cadastro para os moradores que desejam alugar suas casas 
durante o Festival, que acontece, este ano, no período de 
16 a 25 de julho. 

FORRÓ

Afogados da Ingazeira entrou no clima de São João com 
a realização da segunda edição do arraial municipal, com 
apresentações de grupos musicais tradicionais do Pajeú, a 
exemplo do Vozes do Forró e As Severinas. AABB recebeu uma 
bonita decoração e o dancing ficou lotado a noite inteira.

ARCOVERDE É SÃO JOÃO

Arcoverde vai manter a tradição de realizar entre os dias 
20 e 28 de junho o mais bonito e cultural São João de 
Pernambuco. Mesmo em tempos de crise econômica e 
de uma seca que assola ainda mais a economia da região 
foram escalados nomes que fazem sucesso Chitãozinho 
e Xororó, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Lirinha, 
Elba Ramalho, Jorge de Altinho, Gabriel Diniz, Alcymar 
Monteiro, Limão com Mel, Capim com Mel, entre outros. 
Os homenageados serão os forrozeiros Paulinho Leite, 
Mazinho, Wagner Carvalho e George Silva. 
Aos que torcem pelo “quanto pior melhor”, só nos resta 
lamentar.

XAXADO

Encerrado o 11º Encontro 
Nordestino de Xaxado, 
coberto de sucesso e 
emoção, o GRUPO DE 
Xaxado Cabras de Lampião 
organiza a bagagem e 
parte para mais uma 
turnê percorrendo todas 
as regiões do Estado de 
Pernambuco, fazendo 
apresentações com a aula 
espetáculo xaxado, xote 
e baião, com o intuito de 
fazer as pessoas reviverem a 
magia da cultura do sertão, 
com destaque para os 
ritmos do ciclo junino.
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O forró já começou!

Caruaru

Arcoverde

Salgueiro

Petrolina

Recife

Fogos, quadrilha, fogueira, milho, canjica, pamo-
nha, forró e baião. É tempo de fazer festa para três san-
tos: Santo Antônio, São João e São Pedro. Importada 
para o Brasil pela corte portuguesa, a festa de São João 
ganhou jeitinho e toque brasileiros por aqui. Derivada 
dos festejos pagãos, realizados na Europa, para come-
morar a colheita, a tradição junina, no Nordeste, ado-

Conhecida como a capital do forró, Caruaru larga 
na frente quando o assunto são os festejos juninos. As 
comemorações na cidade se estendem por um mês e 
o fluxo de turistas aumenta. Até 29 de junho, o públi-
co poderá conferir diversos shows e apresentações. 
Este ano, os homenageados são: Manuel Eudócio, 
Heleno dos Oito Baixos e o ex-governador Eduardo 
Campos (in memorian). Os artistas locais represen-
tam 80% da programação.

As apresentações se darão em palcos distribuídos 
em seis polos de animação. Destaque para as mati-
nês, voltadas ao público jovem, com apresentações 
de Bichinha Arrumada (20) e Forró dos Plays (27). 
Ficou marcada para dia 17 de junho a 1ª Corrida do 
Forró, resultado do projeto “Caruaru Saudável”, que 
estimula a prática de atividades nas ruas.

Os festejos, em Arcoverde, começam no dia 20 
de junho e seguem até o dia 28. O tema da fes-
ta, este ano, é: “O Reino do Baião na Capital do 
São João”. Os homenageados serão os forrozeiros 
arcoverdenses Paulinho Leite, Mazinho, Wagner 
Carvalho e George Silva. Haverá 10 polos de ani-
mação, sendo oito voltados para shows, espetácu-
los teatrais e recitais. “Este ano, vamos prestigiar 
mais os artistas locais. Teremos 70% de músicos 
da terra. É uma forma de prestigiar e reconhecer-
mos os músicos pernambucanos”, observa a pre-
feita Madalena Britto. Bem mesclada, a progra-
mação conta com nomes, como Jorge de Altinho, 
Alceu Valença e Geraldinho Lins. O destaque na-
cional fica para Chitãozinho e Xororó, que encerra 
a programação.

Os festejos juninos, em Salgueiro, começam 
no dia 23 e vão até o dia 27, na Estação do For-
ró. O tema da festa, este ano, será “Salgueiro 
tá te chamando, vem simbora forrozar”. Quem 
comanda a abertura é o artista paraibano Ra-
phael Alencar. Músicos regionais e nacionais 
compõem a grade, como Santana, o Cantador e 
César Menotti & Fabiano. No dia 25 de junho, a 
animação fica por conta de Paulinho Brito, Da-
nilo Pernambucano e Cavaleiros do Forró. Na 
sexta-feira (26), o público poderá acompanhar 
os shows de Herinho Monteiro, Kinho Callou e 
Santana, O Cantador. Haverá concurso de culi-
nária, na Casa do Sanfoneiro. 

Conhecida como São João do Vale, a festa em 
Petrolina, este ano, é dedicada ao radialista Carlos 
Augusto, criador da Jecana, famosa competição de 
jumentos na comunidade de Campim. As apresenta-
ções no polo principal tem início no dia 23 e vão até 
26 de junho, com grandes apresentações no Espaço 
de Eventos Ana das Carrancas. Entre as atrações de 
destaque nacional, estão: Aviões do Forró, Bruno e 
Marrone, Garota Safada, Henrique e Juliano, Leo 
Magalhães, entre outros. Na quadra do SESI, haverá 
concurso de quadrilhas. A Missa do Vaqueiro, como 
já é tradição, fecha o mês, com desfile dos sertane-
jos, montados a cavalo, pela cidade. Petrolina está 
localizada a 712 quilômetros da capital.

Na Capital, a abertura das festividades foi realiza-
da com a 11ª Caminhada do Forró, na Rua da Moe-
da, no Recife Antigo. A novidade é que o Mercado de 
Afogados entrou no circuito junino. Haverá 64 arraiás 
espalhados por vários bairros da cidade. Genival La-
cerda e as irmãs Baracho são os homenageados do São 
João da capital. Em destaque na programação, estão 
os cantores Petrúcio Amorim, Elba Ramalho, Maciel 
Melo e Nando Cordel. 

ta símbolos particulares. O casamento caipira na 
quadrilha (que tem origem na dança da nobreza 
cortesã francesa) e  as expressões anarriê e alavan-
tú, reforçam o tom de regionalidade. O produto 
musical resultante é concorrido. No Nordeste, 
sobram polos de animação para festejar. Em 
Pernambuco, os holofotes nos principais palcos 

são disputados, até mesmo, pelos músicos, que, con-
vidados a se apresentar nos focos principais, cantam 
para milhares de pessoas. Arcoverde, Petrolina, 
Salgueiro, Caruaru e o Recife estão entre as cida-
des pernambucanas que armaram grandes estru-
turas para celebrar. 
E viva São João!
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Caruaru Petrolina

Arcoverde
Salgueiro

Recife

CARU FORRÓ; 
AMAZAN;
MALA 100 ALÇA

20H- YCARO & VITÓRIO JÚ-
NIOR E FÁBIO & CARLOS;
22H- ELBA RAMALHO;
00H- HARRY ESTIGADO;

20H- ACADEMIA DA BERLINDA;
22H- LIRINHA;
00H-  ALCEU VALENÇA;
01H30 QUADRILHA JUNINA 
PORTAL DO SERTÃO;
02H JORGE DE ALTINHO;

20H- HOMENAGEM;
PAULINHO LEITE COM PAR-
TICIPAÇÃO ESPECIAL DE  
TONINO ARCOVERDE
22H- ASSISÃO;
00H- GERALDINHO LINS;

20H- VALDINHO PAES;
22H- PETRÚCIO AMORIM;
00H- BANDA CAPITAL DO SOL;

20H- GABRIEL DINIZ;
22H- ALCYMAR MONTEIRO;
00H- VILÕES DO FORRÓ;

21H- FORRO LIMÃO COM MEL;
23H- HOMENAGEM;
GEORGE SILVA & OS PAR-
CEIROS COM PARTICIPAÇÃO 
ESPECIAL SÍLVIA REGINA;
01H- FORRÓ NODA DE CAJU;

22H- FORRÓ NA MÍDIA
00H- CHITÃOZINHO & XO-
RORÓ 

RAFAEL ALENCAR;
CEZINHA E FORROZÃO REI 
DO GADO; 

DORGIVAL DANTAS;
JAMECKSON E VAL XAVIER; 

PAULINHO BRITO; DANILO 
PERNAMBUCANO E CAVA-
LEIROS DO FORRÓ; 

HERINHO MONTEIRO;
KINHO CALLOU E SANTANA 

FLÁVIO JOSÉ;
FLÁVIO LEANDRO;
LUAN ESTILIZADO;
GUSTTAVO LIMA;
IRAH CALDEIRA;
DESEJO DE MENINA;
LÉO MAGALHÃES;

AVIÕES DO FORRÓ;
GAROTA 
SAFADA;CESAR ME-
NOTTI E FABIANO;
RAYMUNDINHO DO 
ACORDEON;
PEGA LEVE;
ZEZINHO DA EMA;

HENRIQUE E JULIANO;
BRUNO E MARRONE;
TAYRONE;
TARGINO GONDIM;
BRUCELOSE;
PÁGINA VIRADA;

Genival Lacerda e as irmãs Baracho são os 
homenageados do São João do Recife.

 Os principais pólos da Capital são Mes-
tre Camarão (Sítio da Trindade), Antônio 

Baracho (Praça do Arsenal) e Arraial Almira 
Castilho (Pátio de São Pedro). Veja a 

programação completa no site: 
www.saojoaodorecife2015.com.br

FORRÓ DA ESPORA;
ALCYMAR MONTEIRO;
SÉRGIO DO FORRÓ;
CHAMEDO SAFADO;
JACKSON PAIXÃO; 
NORDESTINA;

20H- QUADRILHA 
JUNINA PORTAL DO 
SERTÃO;
23H- HOMENAGEM;
MAZINHO DE AR-
COVERDE PARTICI-
PAÇÃO ESPECIAL 
LARISSA GÓIS;
01H- GERALDO AZE-
VEDO;
02H- PEDRINHO PE-
GAÇÃO;

CORRIDA DO FORRÓ

FABIANA PIMENTINHA; 
LUCAS COSTA; 
WALDONYS;
GATINHA MANHOSA

BICHINHA ARRUMADA; 
BENIL; 
PETRÚCIO AMORIM;
WESLEY SAFADÃO 
E BANDA GAROTA 
SAFADA

RENILDA CARDOSO; 
FORRÓ DA CURTIÇÃO; 
BRASAS DO FORRÓ

ELIFAS JR; 
MACIEL MELO; 
BANDA CALYPSO

BERINHO LIMA; 
JORGE DE ALTINHO; 
GERALDINHO LINS; 
FORRÓ DE PEGAÇÃO

HELENO DOS OITO 
BAIXOS;
MARGARETH MENEZES; 
MARCOS LESSA; 
CRISTIANO ARAÚJO

(PROGRAMAÇÃO 
RELIGIOSA)

FORRÓ VUMBORA; 
LUAN ESTILIZADO; 
SOLTEIRÕES DO FORRÓ; 
NOVINHO DA PARAÍBA

FORRÓ DOS PLAYS; 
CAPIM COM MEL;
ZEZÉ DI CAMARGO E 
LUCIANO;
FORRÓ DA MÍDIA

AVIÕES DO FORRÓ; 
FLÁVIO LEANDRO; 
FERRO NA BONECA; 
FORRÓ DO MUÍDO

20H- HOMENAGEM;
WAGNER CARVALHO 
COM PARTICIPAÇÃO 
ESPECIAL DE JUNI-
NHO SAIGON;
22H- MUSA;
00H- CAPIM COM 
MEL;

Programação São João
2015

ISRAEL FILHO; 
SIMONE E SIMARIA; 
MASTRUZ COM LEITE 

29
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28
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17

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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Quarta

Sexta

Sábado
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Segunda
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Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

22
Segunda

21
Domingo
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Sábado
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25
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24
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23
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25
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27
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25
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26
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eDucação

vendas@jornaldosertaope.com.br

ProUni abre segunda 
edição de inscrições

CNJ aprova cota de 20% 
para negros em concurso 

no judiciário

Pronatec terá 
menor vagas 
desde 2011

As inscrições para a segun-
da edição de 2015 do Progra-
ma Universidade para Todos 
(ProUni) abrem entre os dias 
16 e 18 de junho. Estão habili-
tados os estudantes brasileiros 
sem diploma de curso supe-
rior e que tenham participado 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio de 2014, desde que não 
tenham tirado zero na reda-
ção e obtido, no mínimo, 450 
pontos na média das notas. 

Professores do quadro perma-
nente da rede pública de en-
sino podem participar, desde 
que concorrendo a cursos de 
licenciatura.

Os candidatos devem com-
provar renda familiar bruta 
mensal, por pessoa, de até um 
salário mínimo e meio. Para as 
bolsas parciais de 50%, a ren-
da familiar bruta mensal deve 
ser de até três salários míni-
mos por pessoa. No caso de 

professores, não é necessário 
comprovar renda. O programa 
terá duas chamadas on-line. A 
primeira, no dia 22 deste mês; 
a segunda, em 6 de julho, am-
bas na página do programa na 
internet. Os estudantes inte-
ressados em obter bolsa de es-
tudos em instituições privadas 
de ensino superior podem se 
inscrever no site do progra-
ma que é o www.prouniportal.
mec.gov.br.

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), órgão que ad-
ministra o Judiciário, apro-
vou uma resolução que obriga 
os tribunais do país a reser-
var, no mínimo, 20% das va-
gas nos concursos para ser-
vidores e juízes para negros. 
A regra valerá para seleção 

de servidores para o próprio 
CNJ, o Superior Tribunal de 
Justiça(STJ), os cinco Tri-
bunais Regionais Federais 
(TRFs) existentes no país, 
além dos tribunais do Tra-
balho, Eleitorais, Militares e 
também Tribunais Estaduais 
e do Distrito Federal.

No caso de juízes, a cota 
de 20% valerá para concur-
sos para federais (que atuam 
nos TRFs), juízes do trabalho 
(que atuam nas varas traba-
lhistas), juízes militares e ju-
ízes de primeira instância da 
Justiça estadual.O Supremo 
Tribunal Federal ficou fora da 
resolução porque não é sub-
metido ao CNJ, mas já con-
ta com cota de 20% em seus 
concursos para servidores. Os 
tribunais superiores, como o 
próprio STF, o STJ, o TST e o 
TSE, não terão cota para mi-
nistros porque suas vagas são 
preenchidas por indicação 
por parte da Presidência da 
República, não por concurso.

Segundo dados do CNJ 
divulgados em 2014, ape-
nas 1,4% dos 16.812 juízes 
do Brasil se autodeclaram 
pretos. Outros 14% se iden-
tificaram como pardos. Em 
cinco anos, o CNJ deve fazer 
um novo censo para reava-
liar o cenário e se mantém a 
medida.

Anunciado como uma das 
prioridades do Governo Fede-
ral, o Programa Nacional do 
Ensino Técnico (Pronatec) não 
escapou dos cortes no orçamen-
to. O número de vagas vai cair, 
de R$ 3 milhões no ano passa-
do, para R$1 milhão em 2015. O 
total será o menor ofertado des-
de o ano em que o programa foi 
lançado, em 2011 e interrompe 
um histórico crescimento no 
número de vagas. O Pronatec 
financia cursos de educação 
profissional e tecnológica no 

país, além de contribuir para a 
melhoria da qualidade do ensi-
no médio da rede pública.

As inscrições que deve-
riam acontecer em maio, fo-
ram adiadas para este mês. 
Estará disponível no site ofi-
cial (pronatec.mec.gov.br) de 
22 a 26 de junho. Entre os 
dias 1º e 3 de julho, devem 
acontecer as matrículas. Para 
a segunda chamada, o resul-
tado deverá ser divulgado no 
dia 7 e a matrícula entre 8 e 
10 de julho.

As inscrições estarão abertas até o dia 18 deste mês 
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O Supremo Tribunal Federal ficou fora da resolução porque não é submetido ao CNJ Pronatec  perde 60%  das  vagas  para  este  ano  com  corte  orçamentário 
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informe

Serra Talhada luta por um 
Armazém da Criatividade

Serra Talhada capacita cer-
ca de 1000 profissionais por 
ano para o mercado de traba-
lho da cidade e região. Con-
tudo, segundo os Professores 
Neilza Castro e Walber Bap-
tista da URFPE-UAST e Ana 
Camelo do IF-Sertão, muitos 
desses talentos vão embora 
da cidade, por falta de opor-
tunidades. O presidente do 
SINDCOM, Francisco Moura-
to, destaca que essa evasão de 
profissionais provoca um défi-
cit de mão de obra qualificada. 
A diretora do Centro Tecnoló-
gico do Pajeú, Mabel Nogueira 
e o Diretor do IF-Sertão, Prof. 
Erbs Cintra, argumentam que 
por serem filhos da terra, po-
deriam dar uma maior con-
tribuição. Mas, foi durante o 
evento de empreendedorismo, 
o Startup Weekend, ocorrido 
em novembro de 2014, que 

estes talentos provaram que a 
região tem potencial para ab-
sorver os recém-graduados. Os 
jovens desenvolveram ideias 
de negócio viáveis para a re-
gião. A partir daí, um grupo 
formado por representantes 
da CDL, SINDCOM, SETSER-
TÃO, OAB, UFRPE-UAST, IF-
-Sertão, CT-Pajeú/ITEP, Loja 
Maçônica, FIS e sociedade ci-
vil, com o apoio do SEBRAE, 
iniciou o movimento de luta 
da implantação de um Arma-
zém da Criatividade na cidade. 

Segundo a Profa. Ellen 
Souza da UFRPE-UAST, o Ar-
mazém é uma das ferramentas 
que possibilita fixar e desen-
volver talentos, principalmente 
nas cadeias produtivas locais. 
Pedro Lira, coordenador do es-
critório regional do SEBRAE, 
destaca que o Armazém é uma 
iniciativa do Governo do Esta-

do de interiorização do Porto 
Digital, no qual, empresas em-
brionárias contam com capa-
citação, treinamento, financia-
mento e infraestrutura neces-
sária para se desenvolverem.  

O presidente do CDL, Eve-
raldo Lima, conta que o grupo 
é apartidário e vem buscando 
parcerias e apoio de autorida-
des e da sociedade civil. O gru-
po conseguiu a doação de qua-
tro áreas para construção do 
empreendimento. As doações 
partiram da Profa. Maria José 
de Sena, reitora da UFRPE; do 
Prof. Ivaldo José da Silva, rei-
tor do IF-Sertão; do Prefeito da 
cidade Luciano Duque e do Se-
cretário de Transportes Sebas-
tião Oliveira. O grupo informou 
que solicitou o apoio da Câma-
ra de Vereadores e do Senador 
Humberto Costa, que se com-
prometeu com a elaboração do 

projeto executivo. Dentre as 
próximas ações, estão incluí-
das reuniões com os deputados 
e prefeitos eleitos na região. O 
presidente do SETSERTÃO, 
Murilo Duque, enfatiza que 
foi realizado um diagnóstico 
da estrutura econômica e edu-
cacional, onde foi constatado 

que Serra Talhada comporta a 
implantação do Armazém. Por 
fim, em 29 de maio, com a vin-
da do Governador do Estado 
Paulo Câmara à cidade, o gru-
po fez pessoalmente a entrega 
do diagnóstico, juntamente 
com o pedido de atenção para 
o potencial da região. 
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Armazém da Criatividade é uma oportunidade para manter jovens talentos na cidade
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Por Karla Santos
Designer de Moda

LOOK PARA O SÃO JOÃO
O são joão está chegando e sempre aparece aquela duvida 

do que vestir nas festas, não é? Então listei cinco tendências que 
você pode apostar para ficar ainda mais estilosa nesse feriado!

1º Investir no xadrez
É bem clichê usar xadrez no são joão mas dependendo do seu 

estilo, você pode sair do clássico e montar um look ousado! Uma 
boa pedida é usar camisa xadrez com short cintura alta, pode ser 
ensacada ou aberta com tshirt ou top cropped por dentro. Nos 
pés...uma bota de cano curto. A bota pode ser com franja, estilo 
country, com tachas...vai do gosto e estilo de cada um.

 2º Blazer capa
Vestidos e blazers  com o ar de uma “capa” por cima estão 

super em alta! Eu indico o blazer por ser uma peça mas versátil  
e nas cores branca ou preta, pelo mesmo motivo, assim, você 
pode ousar nas blusa ou camisa de dentro. Pode ser top cro-
pped, busa decotada, estampada...fica a seu critério.

3º Cinto grosso
Um acessório que anda aparecendo muito é o cinto grosso, 

em couro, camurça, estampado ou liso...tem para todos os gos-
tos!   Além de dar um UP  visual, os mesmos também trazem o 
ar de modernidade ao look.  Então aposte em peças cintura alta 
ou vestidos e use o cinto para enfatizar sua silhueta.

4º Gola rolê e cólera
A blusas com gola rolê voltaram as passarelas e as lojas nes-

te inverno, e como junho é um mês mais frio, até mesmo para 
nós que moramos no nordeste, nada melhor do que aproveitar 
a oportunidade para usar a blusa com gola rolê e  curtir o forro-
zinho com estilo. Uma maneira super atual de usar a gola rolê, 
é arrebatando o look com uma coleira (colar rente ao pescoço) 
de preferência de uma cor oposta a da blusa.

5º Maxi colete jeans
Os coletes jeans “oveersized” deixam qualquer look com 

uma carinha mais fashion! Então se você já pensou no que vai 
usar e acha que falta alguma coisa...o colete jeans pode ser a 
solução dos seus problemas! Use sobrepondo vestidos, maca-
quinhos ou ate mesmo produções como calça e blusa, fica lindo!

Abusem de botas e sandálias com salto médio, mais grossos 
ou rateiros, para aproveitar a noite toda com estilo e conforto! 

vendas@jornaldosertaope.com.br

agresTe

Mais de 100 cidades
penam com racionamento

Adutora está com 60% das obras concluídas

Há quatro anos consecu-
tivos, o Nordeste sofre com 
a estiagem, considerada a 
maior dos últimos 50 anos. 
A seca tem afetado os reser-
vatórios de água de Pernam-
buco. Hoje, 116 municípios 
do interior do Estado pre-
cisam de água. A situação 
se agrava no Agreste, onde 
70% das cidades estão em 
racionamento. Já no Sertão, 
este percentual é de 44%. Os 
números são da Companhia 
Pernambucana de Sanea-
mento (Compesa).

A situação ainda é mais 
preocupante nas regiões 
onde não há adutora e os mo-
radores dependem de reser-
vatórios. A Adutora do Agres-
te, que deveria estar pronta, 
este mês, apenas com 60% 
das obras terminadas. Ela 
deveria levar água do Eixo 
Leste da transposição do rio 
São Francisco e, de outros 
reservatórios do sertão, para 
68 municípios do Estado que 
fazem parte do Vale do Rio 
Ipojuca. O Governo Federal 
ficou de arcar com 90% dos 

recursos e o governo estadual 
com 10%. A Companhia não 
tem uma previsão para o tér-
mino das obras.

Enquanto isso, os muni-
cípios continuam dependen-
do dos reservatórios locais. 
O mais importante da região 
está com apenas 5% da ca-
pacidade. Uma das cidades 
mais prejudicadas é Santa 
Cruz do Capibaribe. O rodí-
zio lá é de dois dias com água 
e 28 sem água. Por enquanto, 
o jeito é pagar pelos carros-
-pipa.
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serTão

vendas@jornaldosertaope.com.br

Mangabeira e Occhi estarão no
Fórum União pelo Nordeste

Defensor da criação de 
uma estratégia de desenvol-
vimento para o Nordeste, o 
ministro-chefe da secreta-
ria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da Repúbli-
ca, Magabeira Unger aceitou 
convite para estar, no Recife, 
no próximo dia 17 de agosto, 
para abrir o Fórum União 
pelo Nordeste - que definirá 
um documento a ser defendi-
do junto aos governadores e à 
presidente da República. 

O ato deve coroar a movi-
mentação da União pelo Nor-
deste, que trabalha para unir 
lideranças políticas e diversos 

segmentos da região em prol 
da elaboração de um plano 
permanente para o desenvol-
vimento do semiárido. Man-
gabeira tem apontado "vazio 
de estratégias" para o Nordes-
te. Em visita a Pernambuco, 
no dia 28 de maio, abordou o 
assunto, em reunião no Palá-
cio das Princesas.

Além dele, outro ministro 
desembarcou no Estado, no 
último dia 15, para tratar do 
mesmo tema, também moti-
vado pela iniciativa da União 
pelo Nordeste: o titular da 
Integração Nacional, Gilber-
to Occhi. Ele, assim como 

Mangabeira, participará do 
Fórum União pelo Nordeste. 
Ele apresentou levantamento 
de como estão caminhando as 
ações da sua pasta, a exemplo 
da Transnordestina, das prin-
cipais obras hídricas como a 
Transposição do Rio São fran-
cisco, a Adutora do Agreste 
e Pajeú, falou dos ajustes e 
cortes. Um dos idealizadores 
do movimento União pelo 
Nordeste, o deputado estadu-
al Rodrigo Novaes esteve em 

Brasília, no último dia 9, em 
audiência com os referidos 
ministros. E estava acompa-
nhado, na ocasião, dos depu-
tados estaduais Miguel Co-
elho (PSB), Claudiano Filho 
(PSDB) e do paraibano Bruno 
Cunha Lima (PSDB), que in-
tegram a iniciativa União pelo 
Nordeste. Os parlamentares 
apresentaram, aos ministros, 
os principais eixos do movi-
mento. Rodrigo Novaes saiu 
otimista da conversa com o 

ministro-chefe da secreta-
ria de Assuntos Estratégicos. 
"Mangabeira é um especialis-
ta e defensor de uma política 
focada no desenvolvimento da 
região nordestina. Estivemos 
com ele para trocar impres-
sões. Contamos, a partir daí, 
com a participação de quase 
toda a classe política, governa-
dores, deputados,  para elabo-
rar um documento que seja o 
nosso ponto de partida", infor-
ma Rodrigo.

Rodrigo Novaes (PSD) é um dos parlamentares que lidera o movimento

Ministro  Mangabeira Unger garante apoio ao Movimento União pelo Nordeste 
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Startups: tire suas ideias do
 papel e mude o mundo 

Se você tem uma ideia inovadora e acredita que ela pode 
mudar a vida de muita gente, você precisa criar uma startup já. 

Mas afinal, o que é uma Startup?
Startup é um termo usando para classificar empresas jo-

vens e extremamente inovadoras em qualquer área ou ramo 
de atuação e que proporcione desenvolver um modelo de ne-
gócio que seja a expansível de forma escalável que gere valor 
para sociedade

Para efeito de exemplo, conheceremos uma breve história 
da Easy Taxi. Easy Taxi nasceu de uma Startup e foi criada por 
Tallis Gomes, 27 anos, um jovem que sentiu na pele a dificul-
dade em chamar um taxi nas grandes cidades do Brasil. Sua 
ideia, apesar de simples, foi genial. Ele criou um aplicativo 
para celular para chamar taxi usando com base a localização 
(GPS) do taxista e do usuário facilitando a vida de ambos.

Hoje, o aplicativo atua em oitenta cidades brasileiras e 
diversas localidades estrangeiras, tais como Colômbia, Uru-
guai, Chile, Hong Kong, Egito, México e Venezuela. O serviço 
também já coleciona sete premiações distintas, com destaque 
para “Melhor Empresa de Tecnologia do Brasil em 2013” en-
tre outros. 

Teve uma boa ideia? Você pode mudar o mundo. 

Avançam planos da 
Faculdade de Medicina 

em Arcoverde
Em recente audiência no 

Ministério da Educação, em 
Brasília, a prefeita de Arcover-
de, Madalena Brito, começou 
a sedimentar os planos de ins-
talação de uma Faculdade de 
Medicina particular na cidade. 
Ela esteve na capital federal, no 
último dia dois, para tratar do 
assunto. A cidade foi pré-sele-
cionada, no mês de abril, pelo 
Ministério da Educação, para 
receber curso de medicina em 
instituições particular, por meio 
do programa Mais Médicos.

A abertura de vagas de 
medicina pelo País é uma pro-
messa, de 2013, do Governo 
Federal, feita na estreira do 
lançamento do Mais Médicos. 
A proposta é expandir vagas de 
medicina e descentralizar a for-

mação de médicos. Por isso, a 
iniciativa é voltada para municí-
pios que não são capitais e tem 
mais de 50 mil habitantes, além 
de possuir estrutura de saúde 
e equipamentos públicos. O 
edital, lançado em abril, prevê 
a abertura de 1.887 vagas para 
cursos de medicinas nos muni-
cípios na primeira etapa. Além 
de Arcoverde, mais 21 municí-
pios de oito estados das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
poderão receber curso de medi-
cina. A prefeita Madalena Brito 
aguarda, agora, para os dias 29 
de junho e primeiro de julho, a 
visita de técnicos do MEC que 
farão prospecção da área, onde 
a faculdade poderá ser constru-
ída. “No final de junho, técnicos 
do Ministério virão até a cidade 

fazer avaliação do município. 
É um processo de médio pra-
zo, mas que vai trazer muitos 
benefícios aos moradores e ci-
dades vizinhas. Considero uma 
vitória para a cidade”, defende 
a prefeita. O terreno para cons-
trução do centro de ensino fica 
em frente à UPE. Um dos pon-
tos que contam a favor é a loca-
lização da cidade, a 255 quilô-
metros do Recife, de fácil aces-
so e características urbanas. A 
Faculdade de Medicina deve 
acarretar desenvolvimento para 
o município, como procura por 
moradia e movimentação do co-
mércio. Em entrevista ao Jornal 
do Sertão, Madalena adiantou 
que duas faculdades já demons-
traram interesse em investir na 
cidade.

A prefeita da cidade de Arcoverde, Madalena Britto 
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Há critérios estabele-
cidos pelo MEC para que 
a cidade seja selecionada 
para receber a instituição. 
Arcoverde atende essas so-
licitações?

O governo identificou algu-
mas regiões que precisam do 
curso de medicina. E Arcoverde 
atende os pré-requisitos solici-
tados. Vamos, agora, aguardar a 
visita dos técnicos do Ministério 
da Educação, que estarão na ci-
dade, entre os dias 29 e primeiro 
de julho, para avaliar onde ela 

será construída. Só depois desse 
passo, é que podemos ter uma 
resposta

Para o município ser 
contemplado, é preciso dis-
por de determinado núme-
ro de leitos no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Como 
vocês farão para se enqua-
drar?

Arcoverde sozinha não teria 
número de leitos necessários. 
Então, a gente contará com a 
parceria de municípios vizinhos: 
Sertânia, Custódia, Venturosa 

e Pesqueira. Eles têm hospitais 
municipais e serão parceiros 
nossos. Já assinaram o termo 
de adesão, comprometendo-se 
com as normas, de acordo com 
as exigências estabelecidas para 
o funcionamento da Instituição.

O Governo Federal dará 
algum estímulo financeiro?

Não. O Governo não vai 
disponibilizar verba para o fi-
nanciamento da instituição. A 
faculdade é particular. O papel 
deles é dar a autorização para o 
funcionamento do curso. Mas 
já temos duas instituições in-
teressadas em investir e que já 
me procuraram, uma delas é a 
Faculdade de Campina Grande 
(PB).

Agora, então, é esperar 
a vinda dos técnicos?

Estamos na torcida para que 
tudo dê certo. Diversos pontos 
são levados em consideração, 
como a localização do municí-
pio, fácil acesso às demais re-
giões e Capital e características 
urbanas. Além de um grande in-
vestimento educacional, a Facul-
dade de Medicina vai trazer de-
senvolvimento para o município 
e regiões vizinhas, como procura 
por moradia e movimentação do 
comércio regional.
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Agora em DUAS 
Edições MENSAIS.

vendas@jornaldosertaope.com.br

DÊ MAIS VISIBILIDADE
A SUA EMPRESA



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão - 10 de Junho a 30 de Junho 2015 / Edição 11420

Tecnologia

Aplicativo 
mostra pontos 
turísticos de PE

Google vai exibir versão "light" 
para quem usa Android 

Celular responde por 10% das 
transações bancárias em 2014

Apple entra no 
mercado de 
streaming de 
música

Conhecer alguns pontos 
turísticos do estado agora fi-
cou mais fácil. Foi lançado no 
dia 10 de junho o Patrimônio 
PE Mobile. O aplicativo reú-
ne informações e comentá-
rios de doze pontos turísticos 
pernambucanos, entre eles o 
Mercado de São José, o Teatro 
de Santa Isabel, no Recife e o  
Convento de São Francisco, 
em Olinda, com ricos detalhes 
dos traços de suas criações ar-
quitetônicas, artísticas e paisa-
gísticas. A história é remontada 
de forma dinâmica e completa. 

A Google passará a exibir 
versões light de todos os si-
tes na página de resultados de 
buscas feitas via smartphone. A 
novidade, segundo a empresa, 
estará disponível aos brasilei-
ros no final de junho, mas não 
há data exata. 

Um relatório do Banco Cen-
tral aponta que o uso do celular 
respondeu por 10% das transa-
ções bancárias em 2014, o do-
bro da participação verificada 
no ano anterior. Dados mos-
tram que o acesso remoto aos 
serviços bancários, o que inclui 
ainda outras formas de uso de 
Internet Banking, foi responsá-
vel por metade das transações 
no ano passado. Desde 2009, o 
Internet Banking aparece como 
principal meio para transações 
de serviços bancários, superan-
do os caixas eletrônicos, que 
continuam em segundo lugar. 
Entre as operações listadas pelo 
Banco Central estão transferên-
cias de valores, consultas a ex-

Denominado de Apple Mu-
sic, a empresa lançará seu novo 
serviço de streaming. Classi-
ficado como um serviço revo-
lucionário de música, o Apple 
Music inclui um serviço para 
conectar artistas e fãs e o que a 
empresa descreveu como uma 
estação de rádio global chama-
da de "Beats 1".

Mesmo chegando tarde ao 
mercado, a Apple tem gran-

Além de um ótimo material 
para os curiosos, o aplicativo 
proporciona aos moradores e 
turistas de Pernambuco mais 
conhecimento sobre os bens 
arquitetônicos do estado. Foi 
produzido pela professora e 
doutora do Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo da 
UFPE, Julieta Leite. A versão 
está disponível em português, 
inglês, francês e espanhol. 
Qualquer pessoa pode utilizar  
de forma gratuita nos smar-
tphones e tablets, nas plata-
formas Android ou iOS.

des vantagens: relaciona-
mento profundo com as em-
presas de música e milhões 
de clientes por meio do iTu-
nes. Após um período de as-
sinatura gratuita de três me-
ses, o serviço custará U$9,99 
dólares por mês. A empresa 
também está oferecendo o 
que chama de um “ plano fa-
mília" por 14,99 por mês para 
até seis pessoas.

Ao reconhecer que as buscas 
são feitas a partir do Android 
em uma rede móvel lenta, o sis-
tema exibirá automaticamente 
sites omitindo elementos pesa-
dos para dar mais agilidade ao 
processo de carregamento de 
página. A medida tende ainda 

a contribuir com a economia 
do pacote de dados. Mas essa 
opção não será uma regra. Os 
usuários também poderão optar 
pela visualização integral da pá-
gina e os donos dos sites também 
poderão optar por não terem o 
seu conteúdo modificado.

As fotos e textos estão disponíveis em quatro idiomas no aplicativo

Dobra o uso de celular em transações bancárias no Brasil 

tratos e pagamentos de contas. 
Considerando apenas os servi-
ços de pagamentos, a telefonia 
móvel foi utilizada em 2% das 

transações. A internet, em 40%. 
Ainda segundo o relatório, des-
de 2011, o acesso remoto a ser-
viços bancários cresceu 131%.
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Apple, enfim, se rende ao streaming de música 
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FIG homenageia 
Luzilá Gonçalves

Fliporto 
homenageará 
Fernando Pessoa

Alceu Valença leva 
Prêmio da Música 
Brasileira Faltando, praticamente, 

um mês para a 25ª edição do 
Festival de Inverno de Gara-
nhuns (FIG), os organizadores 
anunciaram a homenageada 
deste ano: uma das referências 
da literatura feminina no Bra-
sil, Luzilá Gonçalves Ferreira.

Além de ser uma referência 
literária, Luzilá é natural de 
Garanhuns e seu projeto mais 
recente é um romance sobre Si-
moa Gomes, uma índia que, no 
século XVIII, fez a doação do 
terreno que originou a cidade.

Após ministrar oficinas de 
literatura nos dois primeiros 
anos do Festival, a escritora 
retoma com uma programa-
ção especial que será anun-
ciada nos próximos dias. No 
acervo de obras, Luzilá des-
taca-se em publicações, como 
em “Um Discurso Possível”, 
que fala de mulheres pernam-
bucanas, que atuaram como 
jornalistas no fim do século 
XX. 

O Festival de Inverno de 
Garanhuns acontece entre os 
dias 16 e 25 de junho. O prin-
cipal polo é a Praça Mestre 
Dominguinhos. A programa-
ção completa ainda não foi 
anunciada, mas em breve será 
publicada no site www.cultu-
ra.pe.gov.br.

Luzilá será homenageada do FIG 2015 

vendas@jornaldosertaope.com.br

A 11a edição da Festa Li-
terária Internacional de Per-
nambuco só será realizada em 
novembro, mas a organização 
divulgou quem será o home-
nageado deste ano: o poeta e 
escritor português Fernando 
Pessoa. Para reforçar a qualida-
de do evento, um dos confere-
cistas que participará é o poeta, 
cronista e professor Arnaldo Sa-
raiva, português e pesquisador 

da vida e obra do homenageado. 
Os organizadores também  

informaram Fliporto 2015 terá 
espaços voltados para o públi-
co infanto-juvenil, através da 
Fliporto Galera e Galerinha. As 
áreas de cinema e a gastrono-
mia também serão contempla-
das pela festa literária. A Flipor-
to ocorrerá entre os dias 12 a 15 
de novembro, no Colégio São 
Bento, na cidade de Olinda.

O cantor Alceu Valença, 
nascido em São Bento do Una, 
nos limites entre o Agreste e 
Sertão, recebeu dois prêmios 
na 26a edição do Prêmio da 
Música Brasileira. Um foi de  
Melhor Cantor na categoria 
Regional, por Amigo da arte e 
o outro de Melhor Álbum na 
categoria MPB com o CD Va-
lencianas. O artista pernam-
bucano foi chamado ao palco 
pelos apresentadores Dira 
Paes e Alexandre Nero para 
receber o prêmio. 

Para ele, o troféu conquis-

tado por Valencianas, projeto 
em parceria com a Orquestra 
Ouro Preto, foi especial, pois, 
pela primeira vez, arrematou 
a categoria Melhor Álbum de 
MPB. Outros discos, como 
Sete desejos Maracatu, batu-
ques e ladeiras, foram agra-
ciados nas disputas dedica-
das aos trabalhos regionais. 
A cerimônia foi realizada no 
Rio Janeiro e homenageou a 
cantora baiana Maria Bethâ-
nia, que completou este ano 
50 anos de carreira. A cantora 
abriu o festival entoando Car-

Cantor e compositor pernambucano conquista dois troféus na premiação 
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cará, canção de João do Vale 
que a consagrou, em 1065, no 
show Opinião. Maria Bethâ-
nia foi abraçada pela classe 
artística, que a prestigiou em 
peso para agradecer por cin-
co décadas de uma trajetória 
marcante, fiel às suas convic-
ções e à sua arte. Foi também 
um momento de celebração 
para grandes nomes da músi-
ca e gente nova que começa a 
brilhar. O Prêmio da Música 
Brasileira este ano teve 106 
concorrentes, distribuídos em 
16 categorias.
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Sertão Esportivo

Por Francys Maia

Sertão 
Esportivo

O Vereador no Esporte
Atendendo ao convite do Prefeito Luciano Duque para com-

por o secretariado municipal, o vereador licenciado, José Rai-
mundo Filho, foi empossado como novo secretário de Esportes 
e Lazer de Serra Talhada, no último dia 03 de Junho. O novo 
secretário assume com o desafio de continuar o trabalho que 
vinha sendo realizado pela ex-secretária, Vânia Melo, e buscar 
novos investimentos para potencializar ainda mais as ações 
voltadas para o segmento esportivo.

A  nova quadra  e o homenageado
Foi inaugurada mais uma quadra coberta, no Centro Espor-

tivo Luiza Kehrle, para beneficiar a população com mais espor-
te e lazer. A nova quadra carrega o nome José Patú Neto, uma 
homenagem a um dos responsáveis por manter vivo o futebol 
amador em Serra Talhada, além de ter projetado grandes fute-
bolistas da cidade e região, com o antigo Ferroviário Esporte 
Clube, mais conhecido como o Ferroviário da Estação.

Copa Cangaceiro Integra cidades
Cerca de 500 atletas participaram da 2ª Copa Adulta Can-

gaceiros do Handebol, que chegou ao fim neste domingo (7) em 
Serra Talhada. O evento contou com a participação de equipes 
de mais de oito municípios pernambucanos, nas categorias 
masculinos e femininos. Após as disputas, sagraram-se campe-
ões e vices: no masculino – Serra Talhada Handebol Clube e, 
na vice, Aplicação, de Petrolina. Já no feminino, o campeão foi 
o IF de Petrolina ficando na vice a cidade de Trindade. Para o 
organizador do evento, professor Robério Duarte, os resultados 
alcançados durante a realização da Copa foram satisfatórios.

Deu Custódia
Terminou com sucesso mais uma copa de Veteranos orga-

nizada pela a Liga Serratalhadense de futebol que tem como 
Presidente o competente Erivaldo Genuíno.Numa final bem 
disputada e cheia de alternativas, o time de Custódia venceu os 
Baianos por 1 X 0 e ficou com o titulo.

Copa América esconde 
investigados de corrupção

Brasil quer 
facilitar 

entrada de 
Americanos 

para as 
Olimpíadas 

2016

A organização da Copa 
América tenta esconder, das 
faixas de publicidade estáti-
ca oficiais da competição, os 
nomes de Traffic, Full Play 
e Torneos, três empresas in-
vestigadas nos escândalos da 
Fifa. Segundo organizadores 
do torneio que será realizado 
até o dia 4 de julho,  as três 
empresas pediram para que 
tivessem os nomes escondidos 
por temer desgaste, mas man-
tiverem o nome da Wematch, 

uma vez que não foi tão citada 
nas últimas semanas.

Proprietário da Traffic, o 
empresário brasileiro Jota Ha-
willa fez acordo de delação pre-
miada com a Justiça americana 
- vai devolver US$ 151 milhões 
(R$ 473 milhões) - e desde o 
fim de 2014 contribui para a 
investigação do FBI que explo-
diu no dia 27 de maio com a 
prisão do ex-presidente da CBF 
José Maria Marin e outros seis 
dirigentes na Suíça, envolvidos 
com pagamentos de propina re-
lacionados a acordos de marke-
ting e transmissão de jogos em 
competições da Conmebol e da 
Concacaf. Ex-CEO da Torneos, 

o argentino Alejandro Burzaco 
se entregou à Justiça italiana no 
último dia 9. Ele foi apontado 
pela investigação como receptor 
de lucros milionários por con-
tratos de transmissão por meio 
de pagamento de propina. O 
nome dele apareceu em alerta 
vermelho da Interpol.

Sócios de Burzaco, Hugo e 
Mariano Jinkis, argentinos pro-
prietários da Full Play, também 
são estão no alerta vermelho 
emitido pela Interpol e fecham 
o trio da Wematch, que estam-
pa a Copa América. A dupla, 
diferentemente do compatriota, 
no entanto, ainda não se entre-
gou à Justiça argentina.

O ministro do Turismo 
Henrique Alves disse que o 
Brasil planeja liberar o visto 
para os americanos duran-
te o "ano olímpico", a partir 
deste mês de junho até o fi-
nal das Olimpíadas 2016.  A 
ideia das autoridades é facili-
tar a entrada de visitantes do 
país que mais envia turistas 
ao Brasil, numa tentativa de 
vender uma imagem positiva 
da sede olímpica e ampliar o 
turismo brasileiro. A medida 
está sendo analisada pelos 
ministérios do Turismo e das 
Relações Exteriores.

Full Play, Torneos e Traffic não aparecem no banner da Copa América 

UFC investe alto na luta 
de José Aldo x McGregor

O Ultimate divulgou mais 
um vídeo promocional do 
UFC 189, da luta entre José 
Aldo, e Conor McGregor. O 
confronto será no dia 11 de ju-
lho, em Las Vegas.  No vídeo, 

os dois caminham escoltados 
por uma Las Vegas deserta 
e, em seguida, a imagem se 
transfere para o octógono do 
MGM Grand Garden, onde os 
dois se enfrentam.

Aldo (esq.) e McGregor (dir.) encerram a turnê do UFC
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Com os escândalos, parte do lucro da 
Copa América irá para a justiça
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munDo

Irmã de rei 
perde título de 
duquesa por 
corrupção

Papa cria tribunal para 
casos de abuso sexual

EUA enviarão 450 
homens ao Iraque

Judeus sefarditas podem obter 
nacionalidade espanhola

Delta comprará vinte 
aeronaves da Embraer 

O rei da Espanha, Felipe 
60, vai retirar o título de du-
quesa da sua irmã Cristina, 
concedido pelo pai, em 1997. 
Ela é acusada de crime fiscal 
em um escândalo de corrup-
ção protagonizado pelo ma-
rido. A informação é da Casa 
Real.  A infanta, de 49 anos, 
é acusada de crimes fiscais 
relacionados aos negócios 
do marido, o ex-medalhista 
olímpico de basquete e agora 

empresário Iñaki Urdangarin. 
Urdangarin, 47, é suspeito de 
ter usado sua posição na famí-
lia Real para obter contratos 
de dois governos regionais, 
mediante a organização sem 
fins lucrativos Instituto Noos, 
presidida por ele. O montante 
envolvido chega a 6,1 milhões 
de euros (cerca de R$ 21,23 
milhões). O início do julga-
mento de Cristina ainda será 
marcado.

O papa Francisco autori-
zou o julgamento dos bispos 
que acobertam os padres de-
nunciados por abusos sexu-
ais de menores de idade ou 
pessoas frágeis, anunciou o 
Vaticano.

O pontífice ordenou a cria-
ção de um tribunal para estes 
casos, que será uma parte da 
Congregação para a Doutrina 

da Fé, padre Federico Lom-
bardi. A comissão de especia-
listas, presidida pelo cardeal 
americano Sean O'Malley, 
elaborou a proposta, que foi 
aprovada pelo papa.

Esta é uma reforma im-
portante para mostrar o 
compromisso de Francisco 
na luta contra a pedofilia de 
religiosos. 

Após a ratificação de um 
acordo de trabalho envol-
vendo mais de 12 mil pilotos, 
a companhia aérea norte-
-americana Delta Air Lines 
comprará 20 aviões Embraer 
E190 que hoje são da Boeing 
e 40 novos 737-900ERs da 
fabricante americana.  O 
acordo foi aprovado pelo 
Conselho Executivo da Delta 
na associação de pilotos de 
companhias aéreas e prevê 
aumento de salários desses 
funcionários, assim como 
revisão da distribuição de 
lucros da companhia aérea a 
partir de 2016.

Os E190s, de 98 lugares, 
entrarão no serviço da Del-
ta no quarto trimestre de 

2016, disse a empresa em 
comunicado. A companhia 
acrescenta que os E190 vão 
substituirão aeronaves de 50 

lugares, atualmente em uso, 
e serão empregados em ro-
tas domésticas nos Estados 
Unidos.Por ordem do Presidente 

dos Estados Unidos, Bara-
ck Obama, 450 homens vão 
para o Iraque em uma mis-
são de treinamento de tropas 
do país para a luta contra os 
extremistas do grupo Estado 
Islâmico

A decisão foi tomada 
após um pedido do primeiro-
-ministro iraquiano, Haider 
al-Abadi, que se reuniu com 
Obama às margens do G7, na 
Alemanha. Fontes do Pen-
tágono disseram à imprensa 
norte-americana que os sol-
dados atuarão na região no-
roeste de Bagdá para apoiar 
as forças locais que tentam 
reconquistar a cidade de Ra-
madi. Atualmente 3,1 mil 
membros das Forças Arma-

das americanas já estão no 
país árabe realizando apoio 
tático e técnico no combate 
aos terroristas.  O governo 
deixa claro que não há solda-
dos envolvidos diretamente 
nos combates no Iraque.

Os EUA planejam estabelecer uma nova 
base militar na província iraquiana de 
Al Anbar
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O Parlamento da Espanha 
aprovou uma lei que permite 
aos descendentes de judeus 
sefarditas obter a nacionali-
dade espanhola, mais de cinco 
séculos depois que seus ante-
passados   foram expulsos do 
país.

A lei pode permitir que um 
número estimado de 3,5 mi-
lhões de judeus sefarditas, cujas 
famílias se estabeleceram em 
Israel, Estados Unidos, Argenti-
na, França e em outros lugares, 

entrem com pedidos de cidada-
nia. Eles não precisam renun-
ciar a nacionalidade atual. A lei, 
sugerida no ano passado pelo 
governo de centro-direita da 
Espanha, tem ressonância his-
tórica mais de 500 anos depois 
que os reis católicos de Espanha 
Isabel e Fernando ordenaram 
que judeus e muçulmanos se 
convertessem ou deixassem o 
país.Cerca de 300 mil judeus vi-
viam na Espanha antes de 1492, 
originalmente vindos do norte 

da África. Os judeus sefarditas 
tinham grande presença em ci-
dades medievais, como Toledo 
e Córdoba. 
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Cristina é acusada de crime fiscal em um escândalo de corrupção

Os aviões deverão entrar em serviço no último trimestre de 2016

A medida é exigida há anos pelas 
vítimas de abuso sexual

Os judeus sefardistas não precisam 
renunciar à nacionalidade atual.
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