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Municípios do interior pernambucano 
apresentam os destaques para o São João 2018

A chegada de junho abre oficialmente a temporada de festejos juninos em Pernambuco. Alguns 
municípios deram início às celebrações ainda em maio. Não vai faltar arrasta-pé para os mais tra-
dicionais, que buscam celebrar nos próprios bairros, assim como para aqueles que preferem uma 
festa mais movimentada nos grandes polos municipais do interior do estado. Para que o leitor não 
perca nenhum detalhe, a reportagem do Jornal do Sertão trouxe alguns destaques da programa-
ção de municípios do Sertão e Agreste. São João > Págs. 5 e 6

História

Cultura > Pág. 13

Fatos históricos, personalidades 
e a evolução social e ambiental 
de Cabrobó são retratados em 
livro

Investidores nacionais em conta-
gem regressiva para a Feira Na-
cional da Agricultura Irrigada em 
Juazeiro, na Bahia

Sistema INSS Digital permite 
mais celeridade e praticidade 
para o cidadão no momento de 
requerer o benefício

Faculdade de Integração do 
Sertão - FIS oferece 600 vagas 
para cursos de graduação até 
o dia 22 deste mês

Negócios Inovação Oportunidade

Saúde > Pág. 12

Fumantes têm 20% de chances a 
mais de desenvolver tumores no 
pulmão além de outros problemas 
mais graves
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Agreste > Pág. 7 Educação > Pág. 10Gestão e Desenvolvimento > Pág. 8

Arnaldo Felix

Divulgação
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Sou um observador incondicio-
nal  do astro tempo,   o ritmo e  
a imparcialidade  desse astro 
atuam como instrumentos si-
lenciosos da história; podería-
mos  lhe atribuir o cognome  de  
ditador cósmico invisível.    No 
tempo, ficam registrados fatos 
e acontecimentos históricos, 
todos únicos e eternos. O seu 
evoluir é silencioso e eternizado 
como século e milênio. E nesse 
ritmo, caminha a humanida-
de. Como criatura humana, 
me permito divagar um pouco. 
Hoje, quando sentei para  fazer 
esse editorial, de repente, me 
dei conta  de que  já estamos no 
segundo semestre do ano , isso 
me fez refletir diante da edição 
de número 183 do Jornal do 
Sertão. Parece que iniciamos 
suas edições ontem, mas se vão 
12 anos  ininterruptos, regis-
trando fatos e acontecimentos 
do Sertão. Isso endossa nosso 
trabalho, mas consecutivamen-
te aumenta nossa responsabi-
lidade e a exigência do público 
leitor e patrocinadores pela 
qualidade de nossas edições. 
Nesta edição, aproveitando o 
momento dedicado às festivida-
des juninas, fizemos uma cober-
tura jornalística dos principais 
focos de comemoração junina 
no estado, aos quais dedicamos 
a capa desta edição. No espaço 
(Gestão e Desenvolvimento), 
falamos da importância e fa-
cilidades do INSS Digital, um 
sistema que irá permitir mais 
praticidade na realização de 
atendimentos aos segurados 
por meio de uma plataforma 
on-line. O projeto visa melho-
rar e facilitar o atendimento da 
população nacionalmente e o 
nordeste não poderia ficar de 
fora de tão grandioso projeto. 
A Fenagri – Feira Nacional da 
Agricultura Irrigada, este ano 
será realizada no município de 
Juazeiro da Banhia entre os 
dias 11 à 14 de Julho.  
Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS Oração protetora dos Aposentados

Pai nosso 
que estás no céu, 

protegei-nos dos 
Telemarketeiros 

que invadem o 
nosso sossego, desavergonha-
damente, a qualquer hora do 
dia. Uma profissão que outrora 
era o esteio das vendas quan-
do bem exercida, tornou-se 
um pesadelo para todos nós, 
pobres mortais que não temos 
como evitar os primeiros cha-
mamentos auditivos. Após este 
primeiro incômodo, até que 
podemos inserir o número in-
vasivo na Lista de Chamadas 
Bloqueadas, livrando-nos do 
mal, Amém. Porém, isto só 
após sermos crucificados com 

as intromissões automáticas e 
inesperadas. E como bem sabes, 
Nosso Senhor, basta a alteração 
de um único dígito nos 11 que 
compõem os atuais números 
telefônicos dos Telemarketei-
ros, e a nossa pseudoproteção 
vai “Prás Cucuias”. Ou melhor 
dizendo: nós bloqueamos um 
determinado número, mas, logo 
em seguida, vem outra chamada 
com um número 99,9% igual, 
e o nosso sistema de bloqueio 
deixa o intruso nos perturbar à 
vontade. Afirmo isso porque o 
imenso leque desses números 
não é acionado por nossos seme-
lhantes, mas por Robôs Virtuais 
que em um décimo de segundo 
percorrem toda a lista telefônica, 

seja de fone fixo ou móvel, e loca-
lizam os nossos números, pobres 
Aposentados, para oferecer Em-
préstimos Consignados a prazos a 
perder de vista, sem nem mesmo 
levar em conta que já não temos 
o mesmo tempo de vida igual ao 
que curtimos até então, para qui-
tar a dívida. A modernidade é a 
maior aliada dessa invasão de 
privacidade, na medida em que 
permite e facilita a “Robotiza-
ção” dessas tarefas. Porém, para 
minha maior alegria, as ações de 
Marketing de antigamente estão 
bem representadas por um moço 
que usando uma Kombi com au-
tofalantes no teto, trafega por 
Casa Amarela – o mais tradicio-
nal bairro do Recife – vendendo 

ovos, e a gritar alto e à viva voz: 
“Bandeiijaaas de ovos... Eco-
nomize comprando... Compre 
economizando.  “A bandeja de 
ovos de codornas sai por três 
reais. Levando duas bandejas, 
pague só cinco reais. A bande-
ja de ovos de galinha, também 
com trinta ovos, sai por dez re-
ais.... É ou não é um vendedor 
nato, especialista por natureza, 
sem ter recebido treinamento 
em cursos de vendas nas uni-
versidades do mundo? E assim 
sendo, tenho dito.

desde 2006
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O Jornal do Sertão  adota tinta ecológica em 
seu processo produtivo. Todos os seus produtos 
são impressos com a tinta Agri-Web™, produzida 
pelo Flint Group com matérias-primas renováveis, 
biodegradáveis e que emitem menos compostos 
orgânicos voláteis (VOC) na atmosfera.
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Servidores públicos muni-
cipais de algumas cidades do 
interior ficaram inconforma-
dos com uma determinação do 
Tribunal Regional do Trabalho 
da 6ª Região, Salgueiro - PE, 
que ordena desconto sindical 
de um dia anual trabalhado. A 
determinação judicial obriga 
que os municípios procedam 

Programa prevê profis-
sionalização e geração de 
emprego e renda para os 
cedrenses. Através de uma 
parceria com o Serviço Na-
cional de Aprendizagem In-
dustrial (SENAI) são ofer-
tados os cursos de operador 
de retroescavadeira e ope-
rador de motoniveladora. 

O tradicional Bodódro-
mo de Petrolina, no Ser-
tão, vai passar por requa-
lificação segundo anúncio 
do prefeito Miguel Coelho, 
na manhã de sábado (02). 
O comunicado foi feito du-
rante um encontro com 
empresários que atuam no 
centro gastronômico. As 

A Campanha Nacional 
de Vacinação foi prorroga-
da até o dia 15 de junho em 
todo o Brasil devido à gre-
ve dos caminhoneiros. Re-
sidentes no município de 
Arcoverde devem procurar 
uma Unidade de Saúde para 
se vacinar contra a gripe. 
Devem tomar a vacina pes-

Salgueiro
Servidores reclamam de desconto Sindical

Cedro
Município aposta na qualificação profissional

Petrolina
Bodódromo vai ser requalificado

Arcoverde
Vacinação segue até 15 de junho

com desconto de Contribuição 
Sindical, independentemente 
de autorização prévia e expres-
sa. O processo foi requerido 
pela Federação dos Sindicatos 
e Associações de Servidores 
Públicos em Pernambuco – 
FESISASP. Os servidores re-
clamam que já sofrem vários 
descontos.

O lançamento do Qualifica 
Cedro ocorreu no último 
dia 28.  “O ganho de conhe-
cimento dos participantes 
é inestimável. Aproveitem 
essa chance e façam valer 
o desejo de cada um que al-
meja ser um grande profis-
sional”, destacou o prefeito 
Antonio Leite.

obras  contam com o inves-
timento de R$ 840 mil,  que 
é resultado de emenda do 
deputado Fernando Filho. 
Primeiro ocorre a reforma 
das calçadas para permitir 
maior acessibilidade a ca-
deirantes. Depois será a am-
pliação do estacionamento 
para cerca de mil vagas.

soas com mais de 60 anos, 
gestantes, mães no pós-par-
to, indígenas, portadores de 
condições especiais, doen-
tes crônicos e professores 
de escola pública e privada. 
O Ministério da Saúde espe-
ra imunizar mais de 54 mi-
lhões de pessoas em todo o 
país.
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Política

Brasil é incluído na lista da OIT
Segundo a organização o país está entre os que violam às leis trabalhistas

O Brasil foi incluído em 
uma lista de 24 países que 
cometem violações às leis 
trabalhistas. A ação foi mo-
vida pelas centrais sindicais 
que divergem dos termos 
apresentados na Reforma 
Trabalhista. A inclusão do 
Brasil na lista dos países que 
supostamente registram vio-
lações em convenções tra-
balhistas ocorreu durante 
uma sessão da Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT) no último dia 27, em 
Genebra. 

O Brasil foi convidado a 
prestar esclarecimentos na 
107ª Conferência Interna-
cional do Trabalho, do Comi-
tê de Aplicação de Normas da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT).

O Ministro das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes, 
criticou a inclusão. “O gover-
no brasileiro recebeu com in-
conformidade a notícia de que 
o Brasil foi incluído na lista de 
países convidados a apresen-
tar informações ao Comitê de 
Aplicação de Normas da OIT”, 
disse em comunicado divul-
gado no último dia 30.

Segundo o Itamaraty, o 
Brasil precisa apresentar ex-
plicações baseadas na aplica-
ção da Convenção 98 da OIT, 
que trata do Direito de Sindi-
calização e de Negociação Co-
letiva, instrumento ratificado 

e em vigor no Brasil desde 
1953.

Ainda segundo o comuni-
cado do ministério, a discus-
são em torno da Reforma Tra-
balhista foi politizada e não 
se sustenta em aspectos téc-
nicos: “O governo brasileiro 
encaminhou ao Diretor-Geral 
da OIT questionamentos e 
preocupações quanto à politi-
zação do processo de escolha 
dos países (na lista de convi-
dados a dar explicações), que 
deveria obedecer apenas a 
critérios técnicos”.

O Itamaraty, aponta que 
ao prestigiar a negociação 
coletiva sem desproteger o 
trabalhador, a Reforma Tra-
balhista contribui para tor-
nar “mais eficaz e efetiva” as 
negociações e as normas dos 
sindicatos. O comunicado 
destaca que, o Brasil é mem-

bro fundador da OIT e cos-
tuma atuar de “forma ativa e 
propositiva”. De acordo com 
o ministério, a reforma tra-
balhista busca fortalecer o 
papel das centrais sindicais, 
tornando-as mais represen-
tativas. 

A ação
A questão foi levada ao 

Valter Campanato/Agência Brasil

Da redação com informações 
da Agência Brasil

órgão internacional por seis 
entidades sindicais: Central 
Única dos Trabalhadores 
(CUT), Central dos Sindica-
tos Brasileiros (CSB), Central 
dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras do Brasil (CTB), 
Força Sindical (FS), Nova 
Central Sindical de Trabalha-
dores (NCST) e União Geral 
dos Trabalhadores (UGT).

O governo brasileiro rece-
beu com inconformidade 
a notícia de que o Brasil 
foi incluído na lista

"

O país deve apresentar esclarecimentos. Registro do senador Aloysio Nunes 
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Economia

Tesouro Nacional cancela leilões 
de títulos programados para o dia 7
Os leilões de recompra têm como objetivo reduzir a volatilidade do mercado

O Tesouro Nacional voltou 
a cancelar os leilões de títulos 
programados para o dia sete 
deste mês devido à instabili-
dade do mercado financeiro 
nacional. Com isso não serão 
vendidos papéis prefixados de 
longo prazo (NTN-F) e de cur-
to prazo (LTN); além de pa-
péis vinculados à Selic, juros 
básicos da economia (LFT). 

Mesmo com isso, foi anun-
ciada também a continuidade 
dos leilões referentes a re-
compra de títulos públicos. 
O órgão vai comprar NTN-F 
com vencimentos em janeiro 
de 2025, 2027 e 2029 na sex-
ta (1º), segunda (4) e terça-feira 
(5), respectivamente, para re-
duzir a volatilidade do mercado. 
Esse tipo de operação consiste 
em o Tesouro comprar os papéis 
dos investidores que querem se 
desfazer das aplicações e embol-

sar o rendimento antes do prazo.

Dados
No último dia 30 O Tesouro 

apresentou a estatística dos lei-
lões de recompra de NTN-F re-
alizados na semana. O governo 
comprou R$ 2,131 bilhões em 
títulos, mas a previsão era de 
de R$ 3,25 bilhões do Tesouro. 
“Atravessamos um movimento 
global de reprecificação de ati-
vos. Começou com expectati-
vas sobre a política monetária 

O Brasil não está imune"
norte-americana [aumento de 
juros nos Estados Unidos] e 
com fatores geopolíticos, como 
o Oriente Médio e a formação 
do governo na Itália. O Brasil 
não está imune porque tem as 
próprias fontes de volatilida-
de”, analisa o subsecretário da 
Dívida Pública, José Franco 
de Morais. Segundo ele não há 
possibilidade de apontar o mo-
tivo pelo qual os investidores 
ofereceram ao Tesouro menos 
que o volume esperado. 

Tikinha Albuquerque
Diretora Executiva

PNL

Coach, Consultora Empresarial, Empresária, Master Practitioner, Trainner 
em PNL e Palestrante. Bacharel em Administração de Empresas e Biologia.

"Somos feitos da mesma 
matéria dos nossos sonhos"

Fiepe ganha prêmio de excelência

A Federação das Indús-
trias do Estado de Pernambuco 
(FIEPE) recebeu o Prêmio Ex-
celência de Economia 2017 de 
reconhecimento por sua con-
tribuição ao setor produtivo 

de Petrolina, no último dia 25, 
quando foi comemorado o Dia 
da Indústria. Além da Fiepe, 
outras 25 empresas e 10 enti-
dades que colaboraram para o 
desenvolvimento do município 

receberam a premiação.
Há 30 anos na região, o Sis-

tema FIEPE, por meio das ca-
sas SENAI, SESI e IEL, colabo-
ra para o desenvolvimento de 
Petrolina.  A Organização atua 
por meio de qualificação téc-
nica e profissional. “O Sistema 
FIEPE já qualificou mais de 1,5 
milhão de pessoas no Estado, 
ao mesmo tempo que promo-
vemos condições melhores na 
saúde e no lazer para nossos 
alunos, empresários e traba-
lhadores. Então nós ficamos 
muito felizes com o reconheci-
mento que amplia ainda mais 
o nosso compromisso com Pe-
trolina e região", conclui o dire-
tor da Unidade Regional Sertão 
do São Francisco da FIEPE, Al-
bânio Nascimento.
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Quero compartilhar o fabuloso texto publicado no site do Mé-
dico Neurocientista Deepak Chopra.
Desde que passei a viver minha vida baseada nesses princí-
pios, mudei significantemente os meus resultados pessoais e 
profissionais. 

"Somos as únicas criaturas na face da terra capazes de mudar 
nossa biologia pelo que pensamos e sentimos!
Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos 
pensamentos e sendo modificadas por eles. 
Um surto de depressão pode arrasar seu sistema imunológico; 
apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente. 
A alegria e a realização nos mantém saudáveis e prolongam 
a vida. 
A recordação de uma situação estressante, que não passa de 
um fio de pensamento, libera o mesmo fluxo de hormônios 
destrutivos que o estresse. Quem está deprimido por causa 
da perda de um emprego projeta tristeza por toda parte no 
corpo - a produção de neurotransmissores por parte do cé-
rebro reduz-se, o nível de hormônios baixa, o ciclo de sono 
é interrompido, os receptores neuropeptiídicos na superfície 
externa das células da pele tornam-se distorcidos, as plaque-
tas sanguíneas ficam mais viscosas e mais propensas a formar 
grumos e até suas lágrimas contêm traços químicos diferentes 
das lagrimas de alegria. 
Todo este perfil bioquímico será drasticamente alterado 
quando a pessoa encontra uma nova posição. 
Isto reforça a grande necessidade de usar nossa consciência 
para criar os corpos que realmente desejamos. 
A ansiedade por causa de um exame acaba passando, assim 
como a depressão por causa de um emprego perdido. 
O processo de envelhecimento, contudo, tem que ser comba-
tido a cada dia. 
Shakespeare não estava sendo metafórico quando disse: "Nós 
somos feitos da mesma matéria dos sonhos." 
Você quer saber como esta seu corpo hoje? 
Lembre-se do que pensou ontem. Quer saber como estará seu 
corpo amanhã? Olhe seus pensamentos hoje! 
Ou você abre seu coração, ou algum cardiologista o fará por 
você"  Deepak Chopra

Viva a partir da seguinte crença:
*Nós somos frutos das nossas escolhas!*A premiação ocorreu no último dia 25 na CDL

Deixam de ser vendidos papéis prefixados de curto e longo prazo
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São João 2018

São João de Pernambuco

Atrações nacionais de peso fazem show Petrolina

Está aberta oficialmente a temporada de festejos juninos em Pernambuco, há aqueles que di-
zem ser a melhor época do ano. Ninguém aqui quer competir com o Carnaval, mas o São João tem 
seu cantinho dentro dos corações do povo. Como todo nordestino que se preze gosta de falar tudo 
no “inho”, não vamos fazer desfeita para trazer os destaques de uma das celebrações que mais 
têm a cara da região. Consegue imaginar o cheirinho e o sabor do milho assando na fogueira? E as 
outras comidas típicas então? Também para quem estava com saudade do tradicional arrastapé, 
a redação do Jornal do Sertão preparou um roteiro com algumas cidades de Pernambuco com 
programação para os festejos juninos de 2018.

O São João de Petrolina 
promete ser bastante movi-
mentado. O município prepa-
rou uma grande festa que teve 
início desde o dia 18 do mês 
passado, mas fique tranqui-
lo, que ainda tem muita coisa 
boa para aproveitar. A gestão 
municipal trouxe como des-
taque grandes nomes da mú-

sica regional e nacional. Para 
a alegria dos pernambucanos 
não vai faltar boa música ao 
longo deste mês. “Tem toda 
uma programação não só no 
pátio de eventos, onde ocorre 
a grande festa, mas também 
o São João dos Bairros, tem 
também outros eventos, ma-
nifestações culturais como o 
concurso de quadrilhas juni-
nas, de carroças ornamenta-
das, de sanfoneiros, dentre 
outros, como a tradicional va-
quejada”, declara o secretário 
de Cultura, Turismo e Espor-
tes, Emicio Junior.

As celebrações seguem 
até o dia 30 de junho em di-
versas localidades do muni-
cípio. A prefeitura apostou 
em valorizar a cultura re-
gional além de trazer atra-
ções de peso como Wesley 
Safadão, Simone e Simaria, 
Matheus e Kauan, Marília 
Mendonça e muitos outros 

nomes que vão esquentar o 
público entre os dias 15 e 23 
no Pátio Ana das Carrancas. 
“Nós temos todos os grandes 
nomes do forró e do sertane-
jo, como Maiara e Maraísa, 
Dorgival Dantas, Joelma, 
Jorge e Matheus, esses são 
alguns nomes, quero fazer 
um convite a todo o estado 
que venha conhecer o nosso 
São João, que está bem re-
cheado”, comenta.

O Secretário também es-
tendeu o convite aos morado-
res da Capital de Pernambu-
co e ainda destacou: “venha 
conhecer o São João de Pe-
trolina que vai ser o melhor 
do Brasil!”. Depois de todos 
esses detalhes difícil não ficar 
com vontade de participar da 
festa. Mas fique tranquilo se 
você não puder ir a Petrolina, 
nós trazemos outras opções 
para você curtir os festejos ju-
ninos no estado.

No Pátio Ana das Carrancas passam grandes nomes da música brasileira

A prefeitura promove o arrasta-pé também nos bairros do município

Jonas Santos

Jonas Santos
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ColunaJurídica

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

A Suspensão dos atos de Constrição 
nas Execuções Fiscais de empresas 

em recuperação judicial

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado, pós-graduado e especialista em Direito Empresarial, pela 
Universidade Estácio de Sá; pós-graduado e especialista em Direito 
Imobiliário pela Universidade Estácio de Sá; Mestrando em Direito e 
Relações internacionais, pela Universidade Europeia do Atlântico, em 
Santander, na Espanha. 

A Lei de Recuperação Judicial é clara ao definir que os 
créditos tributários e previdenciários não poderão fazer par-
te do processo de recuperação judicial, sendo permitido à 
empresa apenas a concessão de parcelamentos, nos moldes 
do Código Tributário Nacional e demais legislações específi-
cas, como é o caso do REFIS, por exemplo. 

Essa restrição além de não socorrer as empresas em difi-
culdades financeiras – em sentido contrário aos princípios a 
própria Lei de Recuperação Judicial - ainda traz um privilé-
gio desmedido ao FISCO.

Além disso, é expressamente vedada, pela Lei, a suspen-
são das Execuções Fiscais em trâmite - pelo período de 180 
(cento e oitenta) dias úteis – quando do deferimento do pro-
cessamento da recuperação judicial, como acontece com a 
esmagadora maioria dos demais créditos, com raras exce-
ções. 

Mas, em nossos Tribunais, não é bem assim que acontece.
Pois, com a continuidade das execuções fiscais contra as 

empresas em recuperação judicial, haverá, em determinado 
momento, a realização da constrição de bens, como penhora, 
arresto, et cetera e, pior ainda, o leilão judicial alienando os 
bens do acervo empresarial, providências estas que podem 
inviabilizar a negociação do plano da recuperação judicial, 
prejudicando todos os demais credores.

Atentos a isto, alguns Tribunais têm limitado esta última 
restrição, permitindo, muitas vezes, a suspensão dos atos de 
constrição das Execuções Fiscais, exatamente em respeito 
ao espírito da Lei de Recuperação Judicial, em permitir a 
superação da crise da empresa, preservando sua atividade 
econômica, emprego, renda e sua função social.

Não estando pacificada tal questão nos Tribunais brasi-
leiros, o Superior Tribunal de Justiça – STJ finalmente afe-
tou tal matéria no Tema de nº 987, de Recursos Repetiti-
vos, inclusive tendo sido determinada a suspensão de todos 
os processos que envolvam esta questão, cujo julgamento 
vinculará todos os processos judiciais em âmbito nacional, 
uniformizando a jurisprudência, como forma de mantê-la 
estável, íntegra e coerente, trazendo segurança jurídica à so-
ciedade, em respeito aos princípios da proteção, isonomia e 
da confiança.

Coluna Jurídica

São João 2018

Araripina celebra 90 anos de fundação 

Palhoção e Quadrilhas Juninas agitam Sertânia

Não vai faltar arrasta-pé em Caruaru

Gravatá tem festa nos bairros e no Chucre Mussa Zarzar

O município de Araripina 
está com uma programação 
de peso para o São João deste 
ano. Os festejos celebram “Os 
90 anos de Araripina” que vão 
ser completados em setembro. 
A partir deste ano a prefeitura 

vai escolher uma personalida-
de para homenagear a cada 
ano durante o São João. Nes-
te ano o grande personagem 
é o músico e fundador da 
Orquestra Álvaro Campos, 
Pedro Bandeira. A progra-

mação prevê grandes shows 
de 19 e 23 de junho. Passam 
por Araripina artistas como 
Aviões do forró, Léo Maga-
lhães, Mano Valter, Bruno e 
Marrone, e outros destaques 
regionais.

As quadrilhas juninas são 
tradição em Sertânia. O festival 
para os grupos que movimenta 
o município vai acontecer entre 
os dias 20 e 22 de junho, antes 
do dia de São João. Quem qui-

ser acompanhar as apresenta-
ções basta se dirigir ao já conhe-
cido Palhoção Bigode Sanfonei-
ro, na Praça de Eventos Olavo. 
No último dia 30, a prefeitura 
no município realizou uma reu-

nião para agendar as datas das 
apresentações em cada bairro 
e fechar a edição 2018 do São 
João de Todos. A programação 
deve ser divulgada em breve 
pela Prefeitura de Sertânia.

Em Caruaru, no Agreste, 
a festa começou desde o dia 
primeiro deste mês. No mu-
nicípio não faltam alternati-
vas para quem busca um bom 
arraial. No pátio de Eventos 
Luiz Gonzaga se apresentam 
artistas como Aviões do For-
ro e Jorge de Altinho (09), 
Santanna o Cantador, (10) 

Gravatá é outra alternativa 
boa para quem quer curtir o 
arraial, mas não tem como ir ao 
Sertão, vizinho à capital do for-
ró, o município promete conta 
com festejo bem tradicional, 
mas com espaço para atrações 

dentre muitos outros, já na 
noite de acender as fogueiras 
vão estar no palco Elifas Jr, 
Cristina Amaral, Michel Teló 
e Saia Rodada. Além do pátio, 
o município conta também 
com uma festa descentraliza-
da com atrações e atividades 
a Casa do Forró e nos polos 
Alto do Moura, Azulão, Ba-

camarteiros, Coreto Alto do 
Moura, das Quadrilhas, do 
Repente, Infantil/Juarez 
Santiago, Má Fama, Mes-
tre Camarão e São João na 
Roça. Todos os detalhes es-
tão disponíveis em www.
saojoaodecaruaru2018.com.
br e em um aplicativo para 
android e IOS.

nacionais. A programação do 
pátio de eventos Chucre Mus-
sa Zarzar será divulgada nesta 
sexta-feira (08), mas a gestão 
liberou alguns detalhes para a 
reportagem do Jornal do Ser-
tão. Os shows acontecem nos 

dias 15 e 16, 22 e 23 de junho a 
partir das 20h no principal polo 
de festejos. Além disso o públi-
co vai curtir muito forró pé de 
serra no Polo da Sanfona, mon-
tado na avenida Joaquim Di-
dier e o São João Comunitário.
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Fenagri movimenta Juazeiro, na 
Bahia, entre 11 e 14 de julho
A Feira conta com seminários, palestras, minicursos e outros destaques

O Sertão vai ficar bastan-
te movimentado com a edição 
2018 da tão esperada Feira Na-
cional da Agricultura Irrigada 
- Fenagri, que ocorre entre os 
dias 11 e 14 de julho. Investido-
res interessados na área devem 
ficar atentos aos preparativos 
para a 27ª edição do evento, 
que será realizado no Juá Gar-
den Shopping. A organização 
espera que cerca de 40 mil pes-
soas vindas de todo o país com-
pareçam ao local nos dias da 
feira, entre delegações estran-

geiras, empresários agrícolas e 
representantes institucionais 
e comerciais.  É esperada pela 
coordenação uma movimenta-
ção de aproximadamente R$ 5 
milhões em negócios neste ano. 
A programação prevê atrações 
diversificadas, o que inclui na 
agenda, seminários, oficinas, 
visitas técnicas, minicursos, ro-
dadas de negócios e exposições 
de produtos e serviços. "Nosso 
objetivo é fomentar mais opor-
tunidades aos nossos agricul-
tores, produtores, criadores e 
todo o povo da região Norte (do 
estado)", destaca o prefeito de 
Juazeiro Paulo Bomfim.

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

nosso potencial de 
produtividade e a nossa 
qualidade

"

O evento vai contar com seminários sobre caprinovinocultura e magicultura

A Fenagri 2018 aposta na inovação em sua 27ª edição

De acordo com o coorde-
nador da Fenagri, o secretário 
Tiano Félix, o evento visa tra-
balhar as inovações, a exemplo 
dos recursos hídricos, para que 
a ciência e as novas tecnologias 
tenham destaque. “Queremos 
fazer uma difusão do conheci-
mento, de maneira que possa 
chegar ao agricultor familiar, 
ao pequeno, médio e grande 
produtor", afirma.
O lançamento da feira ocorreu 
em março deste ano, no evento, 
representando 621 produtores 
do Distrito de Irrigação do Perí-
metro de Maniçoba, zona rural 
de Juazeiro, o produtor Valter 
Matias de Alencar enfatizou 
que será possível “mostrar nos-
so potencial de produtividade 
e a nossa qualidade". Ele res-
saltou também, que a manga 
produzida na região é a melhor 
do país, além de ser exportada 
para a Europa, Japão e Estados 
Unidos.

 Destaques
Um dos destaques da Fena-

gri 2018 é o Seminário 'Mangi-
cultura no Vale do São Francis-
co: desafios e oportunidades'. 
A apresentação vai tratar da 
manga, principal produto da 
pauta de exportações brasilei-
ras de frutas in natura segundo 
a organização do evento. O se-
minário será realizado pela Em-
brapa Semiárido durante todo o 
dia 12 (quinta-feira) no Centro 
de Excelência em Fruticultura 
do Senar (Distrito Industrial 
de Juazeiro) e vai contar com a 
participação de pesquisadores e 

especialistas de todo país.
A caprinovinocultura também 
será um dos temas da feira. O 
seminário de 'Caprinovinocul-
tura no Semiárido Baiano' está 
previsto para os dias 12 e 13 de 
julho. O encontro vai debater 
avanços e entraves da ativida-
de no território Sertão do São 
Francisco das 8h às 17h.

Serviço
Fenagri 2018
De 11 a 14 de julho
Juá Garden Shopping, Juazeiro 
–BA.

Divulgação
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Gestão
Desenvolvimentoe

Implantação do INSS Digital permite mais 
praticidade no processo de requerimento

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) conta 
com um sistema que permite 
mais praticidade na realiza-
ção dos atendimentos através 
de uma plataforma online. O 
INSS Digital já é uma realida-
de para boa parte das agências. 
De acordo com a autarquia, 
das 517 unidades instaladas 
no Nordeste, 436 já trabalham 
nos moldes do sistema, o que 
representa 84,33%. “O projeto 
tem como intensão melhorar 
o atendimento à população e 
o Nordeste não poderia ficar 
de fora desse projeto grandio-
so, que visa dar celeridade ao 
atendimento”, destaca o supe-
rintendente do INSS, Marcos 
de Brito.

Ao analisar Pernambuco, 
a evolução é ainda maior. O 
estado conta atualmente com 

65 agências, desse total, 63 já 
atuam com o modelo digital, 
ou seja, 96,92%. Para o em-
preendedor social Antonio 
Souza, o sistema “oferece um 
melhor serviço ao cidadão, 

que não precisa deslocar-se 
para outro município após o 
agendamento, essa iniciativa 
garante, também, o desen-
volvimento da economia lo-
cal”. 

Em todo o Nordeste, 84,33% das agências já contam com o sistema disponível

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Nós pretendemos 
diminuir a distância entre 
o assegurado e o INSS

"
Antonio destaca ainda 

que o agendamento pela 
internet para o segurado 
ou requerimento por meio 
de entidade representa-
tiva, que tenha celebrado 
um Acordo De Coopera-
ção Técnica (ACT) com o 
INSS, constrói um outro 
fluxo de atendimento com 
maior agilidade.

Perspectivas
A Autarquia espera que 

100% das unidades do 
Nordeste já estejam aten-
dendo pelo Novo Mode-
lo e que mais ACTs sejam 
firmados ao longo deste 
ano. Segundo Marco o foco 
é “diminuir a distância en-
tre o assegurado e a autar-
quia”. 

O INSS Digital propor-
ciona uma diminuição sig-
nificativa no tempo de es-
pera por parte do cidadão, 
além da realocação da força 
de trabalho para a ativida-
de-fim, o que é visto como 
pela organização como um 
forma de reconhecimento 
de direitos, com o objetivo 
de promover o bem-estar 
social e ser reconhecido 
pela excelência na presta-
ção dos serviços ao cida-
dão. “O INSS Digital per-
mite que façamos Acordos 
De Cooperação Técnica 
com as prefeituras, enti-
dades públicas e priva-
das, onde o segurado não 
necessitará mais ir a uma 
agência do INSS, podendo 

O Cidadão agenda o 
atendimento pela Central 
135 ou pela Internet, atra-
vés do site https://www.
inss.gov.br/ ou por meio 
do Meu INSS (meu.inss.
gov.br).

O Cidadão procura a 
entidade parceira, fruto de 
Acordo de Cooperação Téc-
nica (ACTs), e protocola o 
requerimento.

Nesse fluxo, os docu-
mentos são digitalizados 
diretamente na agência e o 
segurado aguarda o resul-
tado em casa (pelo telefone 
ou aplicativo).

Os documentos são en-
viados de forma digital 
para o INSS, que fará a 
análise do processo e pro-
cederá ao reconhecimento 
do direito.

requerer seu próprio be-
nefício nas entidades que 
assinarem esse acordo”, 
explica o superintendente.

Ainda de acordo com 
Marcos, o objetivo da su-
perintendência do INSS é 
que esse acordo seja fir-
mado com todas as prefei-
turas do estado, assim os 
segurados vão poder “fa-
zer o requerimento do seu 
benefício na própria sede 
das prefeitura sem preci-
sar realizar grandes deslo-
camentos para as unidades 
do INSS.

Mudanças
Antes o cidadão precisa-

va ligar para a Central 135, 
realizar o agendamento, 
aguardar a data de atendi-
mento, na data programa 
se deslocar até uma agên-
cia do INSS, com os docu-
mentos originais e cópias 
necessárias para a análi-
se do requerimento dele e 
voltar depois para saber o 
resultado. Confira no info-
gráfico as duas formas de 
requerer no sistema.

Opção A Opção B

INSS Digital proporciona mais agilidade no atendimento ao público

O empreendedor social Antonio Souza apoia o INSS Digital
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Nosso mundo é inundado 
por resíduos plásticos 
prejudiciais
"

ONU destaca a importância do 
combate à poluição plástica

Todos os anos, desde 1972, 5 
de junho é celebrado como o Dia 
Mundial do Meio Ambiente. A 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) anualmente escolhe um 
tema relacionado às questões 
mais prementes da atualidade 
e este ano o mote é Beat Plastic 
Pollution (Combater a Poluição 
Plástica, em tradução livre). A 
poluição causada pelo descarte 
de objetos de plástico é um dos 
grandes desafios da atualidade. 
De acordo com a ONU, são ne-
cessários pelo menos 450 anos 
para que uma garrafa de plásti-
co se decomponha e desapareça 
do meio ambiente. Em todo o 
mundo, 1 milhão de garrafas de 
plástico são compradas a cada 
minuto. Todos os anos são usa-
das até 500 bilhões de sacolas 
plásticas descartáveis. Apenas 
na última década foi produzido 
mais plástico do que em todo o 
século passado. Todos os anos, 
são utilizados 17 milhões de 
barris de petróleo para produzir 
garrafas plásticas. No total, me-
tade do plástico que utilizado é 
de uso único.

No Dia Mundial do Meio Ambiente a organização ressalta os danos que o plástico causa à natureza

Levando-se em conta que a 
taxa média global de reciclagem 
desses produtos é de 25%, isso 
significa um volume enorme 
de lixo plástico descartado nos 
oceanos.

Estima-se que pelo menos 
8 milhões de toneladas de lixo 
plástico vão parar nos mares 
anualmente, onde sufocam os 
recifes de corais e ameaçam 
a fauna marinha vulnerável.

Danos
Até 2050, 99% das aves 

marinhas terão ingerido 
plástico. O lixo prejudica 
mais de 600 espécies ma-
rinhas, 15% delas em extin-
ção.

De acordo com a campa-
nha da ONU Mares Limpos 
(Clean Seas), outro gran-
de vilão dos mares são os 
microplásticos, partícu-
las que medem menos de 
5mm e que estão presentes 
também em cosméticos e 
produtos de higiene. Pelo 
menos 51 trilhões de partí-
culas de microplásticos já 
estão nos oceanos.

A campanha Beat Plastic 
Pollution, que tem a Índia 
como país anfitrião este 
ano, convida as pessoas a 

agirem, individual ou cole-
tivamente, para combater a 
poluição plástica.

São exemplos práticos 
como parar de usar canudi-
nhos e talheres de plástico, 
levar sua própria caneca 
para o trabalho, pressionar 
as autoridades locais para 
melhorar a maneira como 
administram o lixo da sua 
cidade, utilizar sacolas de 
tecido ao fazer as compras 
e recolher lixo plástico que 
encontrar nas praias, flo-
restas e cachoeiras que for 
visitar, entre outras inicia-
tivas. O secretário-geral da 
ONU, António Guterres, 
reforçou - em um comuni-
cado - o apelo pelo combate 
à poluição plástica."Nosso 
mundo é inundado por re-
síduos plásticos prejudi-
ciais. Todos os anos, mais 
de 8 milhões de toneladas 
acabam nos oceanos. Os 
microplásticos nos mares 
agora superam as estrelas 
da nossa galáxia. De ilhas 
remotas ao Ártico, nada é 
intocado. Se as tendências 
atuais continuarem, até 
2050 nossos oceanos terão 
mais plástico do que pei-
xes", afirma.

Arcoverde comemora a data 
plantando árvores

Profissionais da coleta seletiva 
em Petrolina recebem kits

 O município de Arcover-
de ganhou 121 mudas de Ipê 
amarelos, roxos, brancos e 
de Ipezinho. As árvores fo-
ram plantadas ao longo do 
canteiro central da Av. José 
Bonifácio, no bairro de São 
Cristóvão, da Praça até a saí-
da da cidade, na Ivel. A ação 
foi uma iniciativa da prefeitu-
ra em alusão ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente.

A atividade integram o 
Projeto Florestar, desenvol-
vido pela Companhia Per-
nambucana de Saneamen-
to – Compesa, em parceria 
com a Autarquia de Trânsito 
de Arcoverde – Arcotrans. 
O convênio do projeto existe 
desde 2016 e já contemplou 

Cerca de 20 kits de calça-
dos e luvas foram entregues 
para os membros da Coope-
rativa de Catadores de Mate-
riais Recicláveis do Raso da 
Catarina (COOMARCA), uma 
das duas instituições que re-
alizam coleta seletiva no mu-
nicípio. A entrega dos equi-
pamentos de proteção indivi-
dual, foi realizada no galpão 
de coleta seletiva de lixo da 
prefeitura, que fica no Lote-
amento Recife, na zona leste 
de Petrolina. O secretário-
-executivo de Serviços Públi-

vários bairros da cidade. Atu-
almente conta com o acom-
panhamento da gerente de 
Meio Ambiente da Compesa, 
Lucíola Beltrão, e da bióloga 
Verônica Fagundes.

Para o diretor da Arco-
trans, Vladimir Cavalcanti, 
"o trânsito é responsável pelo 
agravamento da poluição do 
ar, por causa da liberação do 
monóxido de carbono. Com 
mais árvores na cidade, a 
poluição diminui, porque as 
plantas absorvem o monóxi-
do de carbono e libera oxigê-
nio. Desse modo, vamos ter 
mais verde, pois os Ipês são 
árvores de grande porte, que 
vai dar sombra e embelezar a 
cidade".
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cos, Alisson Oliveira repre-
sentou o prefeito Miguel Co-
elho. "Os recicladores atuam 
todos os dias em benefício 
do meio ambiente e por isso 
nós, enquanto poder público, 
temos de estar atentos em 
relação às melhorias do tra-
balho deles. também estamos 
trabalhando na implantação 
num plano de tratamento de 
resíduos sólidos do municí-
pio para que possamos de-
senvolver em parceria com 
as cooperativas um trabalho 
ainda melhor”, destaca.

Da redação com informações 
da Agência Brasil

Escultura de dinossauro de lixo  no espelho d’água do Museu Nacional em Brasília

O ipê demora muitos anos para atingir a maturidade
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Vestibular 2018.2 da Faculdade de Integração do Sertão - FIS 
oferece 600 vagas para 08 cursos de graduação
As inscrições para as oportunidades ofertadas podem ser feitas até o dia 22 deste mês pelo site da instituição

 A Faculdade de Integra-
ção do Sertão (FIS), em Serra 
Talhada, no Sertão do Pajeú 
(PE), deu a largada para a dis-
puta por uma vaga no ensino 
superior com a abertura das 
inscrições para o Vestibular 
2018.2 num total de 600 vagas 
destinadas a 8 (oito) cursos de 
graduação. As inscrições po-
dem ser feitas até às 22h do dia 

22 de junho pela internet (ho-
rário local). A prova está agen-
dada para o dia 01 de julho, 
das 8h30 às 12h30, com aces-
so ao prédio 30 minutos antes 
do horário previsto no edital. 
Com o Vestibular 2018.2, a 
FIS está ofertando vagas na 
área de Saúde para os cursos 
de Farmácia (70 vagas), Enfer-
magem (50 vagas), Fisioterapia 
(50 vagas) e Odontologia (80 
vagas, sendo 40 tarde e 40 
noite). Em Ciências Sociais e 
Aplicadas as vagas são para 
Administração (100 vagas), 
Ciências Contábeis (50 vagas) 
e Direito (80 vagas, sendo 
40 tarde e 40 noite). Na área 
de Exatas e Engenharia Civil 
(120 vagas, sendo 60 tarde e 
60 noite). Informações so-
bre o valor das taxas de ins-
crição, impressão de boleto, 

regras para o dia da prova, 
peso das áreas da prova, di-
vulgação de resultado assim 
como período de matrículas 
podem ser obtidos por meio 
do Edital Vestibular 2018.2 
disponível no site da FIS no 
endereço: www.fis.edu.br.  
FIS formou mais de dois mil 
profissionais no ensino supe-
rior nas áreas de Administra-
ção, Construção de Edifícios, 
Ciências Contábeis, Direito, 
Fisioterapia e Enfermagem e 
Logística. A instituição con-
ta com 167 funcionários, dos 
quais 108 são docentes com 
titulações de doutor, mes-
tre e especialista e dispõe de 
uma infraestrutura moderna, 
com salas de aula climatiza-
das, laboratórios, biblioteca, 
espaços para estudo. A segu-
rança se dá por câmeras de 

monitoramento e segurança 
particular, o estudante é iden-
tificado através da biometria. 
FIS vai oferecer mais 80 vagas 
no curso de Direito. A partir 
do próximo semestre, 2018.2, 
além das 160 vagas existen-
te no curso de Direito, a ins-
tituição oferecerá mais 80, 
ampliando a oferta para 240.  
O diretor acadêmico da IES, 
Luís Pereira de Melo Júnior, 
ressalta que muitos alunos 
são aprovados exame da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
- OAB, avaliação esta que con-
fere o direito ao bacharel de ad-
vogar. “A nossa instituição con-
segue semestre a semestre que 
um número significativo de 
alunos passe no exame da or-
dem, o reconhecimento é tanto 
que a OAB recomendou a nossa 
instituição”, afirma o diretor. 

Luís Pereira, consegue en-
xergar grandes oportunida-
des para os alunos sertanejos. 
“Estamos com as inscrições 
para o vestibular do segun-
do semestre abertas e dessa 
forma podemos atender uma 
demanda maior de pessoas 
que querem ingressar no cur-
so de Direito”, diz Pereira. 
Ele lembra ainda que este ano 
a instituição completa 11 anos 
e que oferece 12 cursos de gra-
duação e vários cursos de Pós-
-Graduação. “A FIS há mais 
de 10 anos tem oportunizado 
muitos alunos a concluir o en-
sino superior. O que não era 
possível antes, pois as faculda-
des estavam concentradas nos 
grandes centros urbanos, prin-
cipalmente em Recife. O que 
se vê hoje é outra perspectiva”, 
conclui o diretor.

Educação

"Todos os detalhes estão no edital"
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O promoter de eventos Beto Binga, empresária Vânia Batista, e 
sua filha Ana Beatriz na recente inauguração da loja Trifil em Pe-
trolina/PE.

A empresária Lúcia Gomes, a gerente regional da marca Alphorria Thaysa Rolemberg, empresária 
Bruna Gomes, sua irmã Yasmim Gomes e seu pai advogado Antonio Eliomar Freire de Sá no lança-
mento da coleção de inverno na Lucia Gomes Maison em Petrolina/PE.

A marketing Luana Trindade Amâncio, Maria Luiza, Maria Auxi-
ladora Trindade, e a empresária Bianca Trindade na inauguração 
da franquia Unhas Express em Petrolina/PE.

O amigo e ator Lucas Malvacini esteve no Vale do São Francisco 
para fotografar a campanha de uma nova marca de moda mascu-
lina, na foto acompanhado da makeup Mari Andradi.

Os consultores Adma Souza, Letícia Dias, Roberto Matos, gerente 
Adriana Arruda, Vitória Gonçalves e enóloga Vanessa Souza celebran-
do 2 anos da loja Rio Sol no Juá Garden Shopping em Juazeiro/BA.

A médica obstetra Renata Tei-
xeira, médica obstetra Fabíola 
Nunes Leite, doula e psicóloga 
Luciana Florintino, psicóloga e 
doula Flávia Ribeiro, enfermei-
ra obstetra Waldirene Cunha, 
psicóloga e doula Fabíola Ri-
beiro do Grupo Nascer Sertão, 
na Exposição Ser Tão Mãe, so-
bre parto humanizado no River 
Shopping em Petrolina/PE.
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O ator global Paulo Betti está 
em Juazeiro/BA e Petrolina/PE 
iniciando os trabalhos de pré 
produção para dois trabalhos, a 
peça "Autobiografia autorizada " 
e o longa metragem "A Fera na 
Selva" dirigido e estrelado por 
ele e a ex-mulher atriz Eliane 
Giardini.

***

***



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 12 anos integrando a região -  De 01 à 30 de Junho de 2018 / Edição 18312

SaúdE

No mundo, 90% dos casos de câncer de 
pulmão são devido ao tabaco
Quem fuma tem 20 vezes mais chances de desenvolver tumores no órgão

O Dia Mundial de Combate 
ao Fumo foi celebrado em 31 
de maio. A data marca a luta 
contra o tabagismo ao redor 
do planeta. De acordo com da-
dos do Instituto Nacional do 
Câncer (INCA), o Brasil deve 
somar 31.270 novos casos de 
tumores pulmonares só nes-
te ano. O tabagismo é a causa 
de 90% dos casos de câncer de 
pulmão, o problema é conside-
rado a principal causa de morte 
evitável segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

Pessoas com câncer de pul-
mão têm sintomas caracterís-
ticos da doença, como tosse, 
falta de ar e dor no peito, mas 
é necessário o diagnóstico de 
uma especialista em vez de ti-
rar suas próprias conclusões, já  
que estes podem ser comuns 
em outros problemas, é 
fundamental ficar atento. 
“Outros sintomas ines-
pecíficos também podem 
surgir, entre eles, perda de 
peso e fraqueza. Em pou-
cos casos, cerca de 15%, o 
tumor é diagnosticado por 
acaso, quando o paciente 
realiza exames por outros 
motivos. Por isso, a aten-
ção aos primeiros sintomas 
é essencial para que seja re-
alizado o diagnóstico precoce 
da doença”, explica o oncolo-
gista Eduardo Inojosa.

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Medicações 
imunoterápicas provocam 
um aumento da resposta 
imune

"

Avanços
A imunoterapia tem tido 

avanços significativos ao lon-
go dos anos segundo Eduar-
do. Ela é baseada no prin-
cípio de que o tumor é tido 
como um “corpo estranho” 
e o organismo o reconhe-
ce como tal desde a origem 
dele no corpo. Com o passar 
do tempo esse tumor se dis-
farça passando despercebi-
do pelo sistema imunológi-
co humano. A imunoterapia 
visa reativar a resposta imu-
nológica ao problema. “Atu-
ando através do bloqueio 
dos fatores que inibem o 
sistema imunológico, as 
medicações imunoterápicas 
provocam um aumento da 
resposta imune, estimulan-
do a atuação dos linfócitos 
e procurando fazer com que 

eles passem a reconhecer o 
tumor como um corpo es-
tranho”, explica o oncolo-
gista.

Benefícios
Parar de fumar é a me-

lhor forma de evitar os al-

A previsão é que ao longo de 2018 surjam ma senhor atua na is de 30 novos casos

tos riscos de desenvolver 
câncer de pulmão. Após 20 
minutos sem o cigarro já é 
possível perceber os bene-
fícios como a normalização 
da pressão arterial, da fre-
quência do pulso e da tem-
peratura corporal.

Ebc 
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cultura

Um exemplar do livro foi dado de presente ao Papa Francisco

Município de Cabrobó é destaque em livro
“Cabrobó: cidade pernambucana; em conta de chegada” é uma reedição do primeiro de 1966

O escritor e agrônomo Luiz 
Gonzaga Biones Ferraz, decidiu 
resgatar a obra literária “Cabro-
bó: cidade pernambucana” de 
autoria do tio dele, o cabrobo-
ense Arrisson de Souza Ferraz, 
publicada em 1966. O livro é 
um registro histórico do muni-
cípio do Sertão de Pernambuco. 
Uma expressão de carinho e de 
representatividade de dois apai-
xonados por Cabrobó. “Eu sou 
da cidade e eu estou resgatando 
um livro que meu tio publicou 
há 50 anos e que estava mor-
rendo porque ele já faleceu, o 
livro era em papel antigo, mui-
tas bibliotecas nem a do próprio 
município tinham a primeira 
versão, ele estava desaparecen-
do”, compartilha Luiz Gonzaga 

que presenteou o Papa Francis-
co com versão da publicação. 

Novidades
O livro “Cabrobó: cidade 

pernambucana; em conta de 
chegada” trouxe algumas cor-
reções e inclusões de fatos his-
tóricos referentes a Cabrobó, 
que não constavam na primeira 
edição. O primeiro lançamento 
ocorreu no último dia primei-
ro, mas há outro previsto para 
o mês de julho em um evento 
no interior do estado. Foram 
impressos inicialmente 500 
exemplares. A obra conta com 
cerca de 715 páginas e 370 fo-
tografias, é um livro para uma 

imersão na histórica, cultural, 
política e social. Traz persona-
gens significativos para a com-
preensão de toda a evolução do 
município. 

Além de ser um registro da 
história é também um legado 
para que as próximas gerações 
possam compreender suas ori-
gens e para que o cidadão em 
geral saiba como começou e 
acompanhe a evolução do mu-
nicípio. Segundo Luiz Gonzaga 
a publicação “tem um atrati-
vo muito forte, é um livro bem 
ilustrado”. Ele fala com muito 
mistério para que o leitor se sur-
preenda durante a leitura.

O Livro
A obra é dividida em duas 

partes, a primeira trata da his-
tória de Cabrobó do século XVII 
até os dias atuais, já na segunda 

Da redação com informações 
da Agência Brasil

o leitor encontra o registro das 
transformações sociais, econô-
micas, culturais e ambientais ali 
ocorridas. A reedição trouxe cor-
reções em relação a datas de fatos 
históricos e nome de personalida-
des importantes para a compo-
sição do município. Os registros 
trazem nomes de indígenas, co-
lonizadores, religiosos, afrodes-
cendentes, vereadores, prefeitos, 
dentre outras figuras fundamen-
tais para a construção de tudo. 

Tem um atrativo muito 
forte, é um livro bem 
ilustrado
"

A evolução de Cabrobó ao longo 
dos anos também é retratada 
como destaque nessa atualização 
do livro. A obra apresenta ações 
importantes através da educação, 
conhecimento e inovação, que fo-
ram fundamentais para o desen-
volvimento da região.

Serviço
Aquisição: com a escritora 

Cláudia Fernandes (cl.rfernan-
des@hotmail.com)

Divulgação
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“São completamente inaceitáveis”, diz 
ONU sobre ataques no Oriente Médio
No final de maio 216 projéteis foram disparados desde Gaza em direção a Israel

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) se mani-
festou sobre os ataques aére-
os em Gaza no final do mês 
passado. Para o coordenador 
especial para o Processo de 
Paz no Oriente Médio, Ni-
ckolay Mladenov, os ataques 
desta semana “foram de es-
calada mais séria entre o Ha-
mas e Israel desde o conflito 
de 2014”. Ainda de acordo 
com ele, a violência serviu de 
“aviso de quão perto estamos 
da guerra todos os dias”. 

Com informações da Onu News

Sertão Esportivo
Cultura

Wagner Miranda Lima
Escritor, músico, compositor e cineasta
Fundador do grupo Matingueiros
matingueiros@gmail.com

A arte nunca deixou de existir. Acompanhou a humanidade 
desde o paleolítico superior, famosa idade da pedra lascada, e 
foi uma das ferramentas para a própria evolução. A partir de 
40.000 anos atrás, a expressão das ideias de forma artística se 
transformou em consonância com a sociedade, acompanhan-
do os momentos políticos e econômicos do seu povo. Há mais 
de três séculos antes de Cristo, o filósofo Platão considerava 
a arte como algo inútil, pois era apenas uma cópia da realida-
de, portanto ilusória. Porém, seu brilhante aluno Aristóteles 
acreditava que ela contribuía muito para o desenvolvimento 
humano, trazendo senso estético, criatividade, percepção e, 
portanto, uma sociedade mais justa e equilibrada. A recriação 
do mundo para melhor compreende-lo. Da época áurea dos 
gregos pra cá a arte foi ganhando as formas que sua coleti-
vidade a criava. Ela mudava e muda de função ao longo do 
tempo. Ganhou importância devido ao seu poder e foi usada 
pelas religiões e grandes dirigentes. Durante alguns períodos 
da história, a exemplo do século XVIII, onde a diferença social 
era extremamente discrepante, a arte era alienada e elitista. O 
escritor austríaco Ernest Fischer publicou um livro em 1959 
intitulado 'A necessidade da arte' e levantou questões impor-
tantes acerca do mercado e seu consumo. Quando ela deixa 
de ter seu caráter mágico, quando ela é separada do processo 
coletivo e não mais representa sua realidade, ela deixa de ser 
arte. E sem ela existir de verdade na vida das pessoas, não 
há mais compreensão do momento real e a perda do poder 
de transforma-lo. Em tempos difíceis como vivemos, o consu-
mo da arte é imediatamente considerado supérfluo. A música 
chinfrim que aliena, a dança erotizada ou a dança intelectua-
lóide que não acompanha a música, a pintura que tem o texto 
explicativo mais interessante que a própria obra continuam 
sendo consumidos. Mas elas seguem a verdadeira função da 
arte ? Contribuem para o desenvolvimento humano? O fato é 
que a verdadeira existe e está além dessa que nos é oferecida 
massivamente nos meios de comunicação e grandes eventos. 
Não é supérflua e existirá até a mudança dos tempos.    

A necessidade da Arte

Ninguém tem o direito de 
brincar com as vidas de 
dois milhões de pessoas
"

Entre 28 e 30 de maio, 
aproximadamente 216 projé-
teis foram disparados desde 
Gaza em direção a Israel. O 
Sistema de defesa israelense 
interceptou a maioria dele, 
apenas um ainda chegou 
a causar danos estruturais 
a uma pré-escola perto de 
Gaza e outro chegou a dani-
ficar uma casa, mas não houve 
feridos graves.

Em resposta aos ataques a 
Força Aérea de Israel executou 
65 ataques sob alvos do Hamas 

e da Jihad em Gaza. O bom-
bardeio destruiu um túnel de 2 
km, mesmo assim, também não 
houve mortos ou feridos graves.

Pronunciamento
Mladenov afirmou que “es-

ses ataques são completamente 
inaceitáveis” e argumentou ain-
da que “o disparar de foguetes e 
morteiros contra civis não pode 
ser justificado sob qualquer 
circunstância”. O coordenador 
especial solicitou que a comuni-
dade internacional e as Nações 
Unidas “condenem sem errar 
estes ataques e a escalada peri-
gosa em Gaza”.

O representante acredita 
os respectivos acontecimentos 

“não podem ser separados do 
contexto de dois meses de pro-
testo na cerca em Gaza, com 
cerca de 110 palestinos mortos e 
largos números de feridos”.

Calma
O responsável afirmou que, 

desde as primeiras horas da úl-
tima quarta-feira (30), a situa-
ção tinha acalmado. Nenhum 
projétil havia sido lançado, por 
ambos os lados, desde às 5h da 
manhã. Para Mladenov, é “im-
perativo que este período de 
calma seja preservado a todo o 
custo”. Segundo ele, “ninguém 
tem o direito de brincar com as 
vidas de dois milhões de pesso-
as que passaram pelo inferno na 
última década e ninguém deve 
viver com medo de um ataque 
de foguete indiscriminado”.

Cessar-fogo
De acordo com Mladenov 

afirmou é de suma importância 
a implementação imediata de 
projetos de paz passados, com 
o objetivo de recuperar esforços 
para responsabilizar os gover-
nos, manter os termos do ces-
sar-fogo de 2014 e parar a esca-
lada militar. Ele destaca que a 
ONU deve aumentar a presença 
para melhorar a coordenação 
entre Israel, Egito e Autoridade 
Palestiniana. 

Coordenador especial para o Processo de Paz no Oriente Médio, Nickolay Mladenov

Registro de soldados na fronteira entre Israel e Gaza em abril deste ano
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mundo

Contagem regressiva para a 
abertura da Copa do Mundo de 2018
Há poucos dias da abertura do eventos torcedores do mundo todo

RASIL

presente no Interior

Programa Hospeda+CAAPE 
oferece diária de R$ 99,90

O presidente Bruno Baptista comemora mais esta conquista para a 
advocacia pernambucana

Hospeda+CAAPE é o mais novo programa que a Caixa 
de Assistência aos Advogados de Pernambuco (CAAPE) 
disponibiliza para a advocacia de todo o Estado. A proposta 
é conceder aos advogados militantes e regularmente inscritos 
na OAB-PE, hospedagem em rede de hotéis com tabela fixa, 
exclusivamente de segunda a sexta.

“Em viagem de negócios na capital ou no interior, o 
advogado pode contar com uma confortável e cômoda 
estrutura de hospedagem, pagando uma diária diferenciada”, 
destaca o presidente da CAAPE, Bruno Baptista. Ele explica 
que em parceria com hotéis do Recife, Região Metropolitana e 
Interior do Estado, o Hospeda+CAAPE oferece ao advogado, 
diária em apartamento SGL por R$ 99,90, e em apartamento 
DBL, por R$ 129,00.

A  rede hoteleira que já aderiu ao programa 
Hospeda+CAAPE inclui o Hotel Vela Branca e o Recife 
Praia Hotel, no Recife; o Hotel Dorisol, em Jaboatão dos 
Guararapes; o WA Hotel, em Caruaru; a Pousada Império da 
Serra, em Serra Talhada; o Plaza Hotel, em Salgueiro; e o JB 
Hotel, em Petrolina.

Além da rede que integra o programa, a CAAPE também 
dispõe de outros hotéis, em várias localidades de Pernambuco 
e até em outros estados, que oferecem descontos diferenciados 
para a advocacia. A lista completa dos hotéis conveniados está 
no site http://www.caape.org.br/ e no Aplicativo CAAPE para 
celular e tablet.

O mundo está em contagem 
regressiva para a abertura da 
Copa que ocorre no próximo dia 
14 com jogo entre seleção anfi-
triã (Rússia) e a Arábia Saudita. 
Enquanto o campeonato mun-
dial não começa, as equipes dis-
putam amistosos nos jogos pré-
-copa. 

No último fim de semana o 
Brasil enfrentou a Croácia onde 
venceu por 2 a 0 sem grandes 
dificuldades. A equipe chega 
no campeonato em um bom 
momento. A Espanha jogou no 
mesmo dia e empatou em 1 a 1 
com a Suíça. Ainda no sábado 
(03), a Áustria venceu a Alema-
nha por 2 a 1.

Início
São 32 seleções participantes 

distribuídas em oito grupos. A 
primeira fase da Copa do Mun-
do de 2018 terá 48 jogos. Ainda 
ocorrem 16 partidas antes da de-
cisão prevista para o dia 17 de ju-
lho às 15h. Confira a programa-
ção de treinos e o amistoso, que 
restam para a seleção brasileira 
antes da Copa.

9/6 — Treino em Viena

10/6, 11h — Brasil x Áustria (amistoso)

11/6 a 15/6 — Treinos em Sochi

15/6 e 16/6 — Viagem e treinos em Rostov

17/6, 15h — Estreia na Copa contra a Suíça 

Lucas Figueiredo

Equipe comemora o gol de Neymar no último sábado contra Croácia
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