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Símbolo do Carnaval de Pernambuco, a tradição dos bonecos gigantes celebra o centenário de Vitalino, 
primeiro boneco gigante criado no Brasil a desfilar pelas ruas. Fato aconteceu na cidade de Belém do 
São Francisco e contou com homenagem especial na capital pernambucana. Especial Carnaval > Pág. 14

Meningite

Saúde > Pág. 9

Após morte precoce de neto do ex-pre-
sidente Lula, população volta a ficar em 
alerta sobre a doença. Vacinação ainda 
é único meio de prevenção.

Contribuinte já pode realizar sua declaração 
pela internet. Para não pagar juros, Receita 
Federal dá um prazo até 30 de abril

Imposto de Renda

Especial Carnaval > Pág. 12 a 14

Especial traz melhores momentos 
das principais comemorações pelo 
interior do Estado. Durante os dias 
de momo, blocos arrastaram cen-
tenas de foliões.

Carnaval

Reprodução Internet

Reprodução Internet

Jorge Farias

D
iv

ul
ga

çã
o 

Se
tu

r

Brasil > Pág. 8

Vitalino completa 100 anos
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Após   alegres prévias carna-
valescas do último mês de fe-
vereiro, adentramos o mês de 
março,  já   em pleno carnaval. 
Há  os que afirmem que o ano 
oficial só começa  após o car-
naval.  Imaginem a força desse 
evento... Sendo assim, vamos 
discorrer um pouco sobre a ne-
cessidade de tempo e a impor-
tância do carnaval. -- Vamos 
deixar essa polêmica de tempo 
e encarar a realidade, pois é ela 
quem determina o necessário 
para  cumprimento de compro-
missos. O caminho mais sensa-
to para conciliar o “dito tempo 
perdido”,  é agir   pro-ativamen-
te, frente à realidade, prevendo 
antecipadamente   o calendário 
festivo e religioso e se planejan-
do, segundo ele.  O mês de feve-
reiro, além  de  curto,  trás im-
plícito  o  feriado de carnaval e a 
sensação de escassez de tempo 
no cumprimento de obrigações.    
O tempo é importante, assim 
também, é o carnaval. As fes-
tividade carnavalescas  fazem 
parte da nossa cultura e devem 
ser respeitadas. Esses eventos 
festivos devem ser aceitos  e 
fomentados pelo empresariado 
como  benéficos pelos  benefí-
cios  com a descontração da 
população e  das  oportuni-
dades   trazidas à vários seg-
mentos da economia.  O Car-
naval é uma festa popular de 
grandes dimensões que reve-
la profundos sentimentos na 
alma do povo. Nessa época a 
criatividade e o romantismo 
se exacerbam e transformam 
a melodia em expressão po-
pular de alegria,  amor e de-
vaneio espiritual. O carnaval 
tem raízes psicológicas, so-
ciais e culturais. Neste perío-
do o povo exprime emoções, 
incentiva fantasias, extrava-
sa sentimentos de felicida-
de. Através da música revela 
alegria, felicidade e sonhos.   
Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS ENTENDENDO O COMPORTAMENTO 
DO CONSUMIDOR

T r a b a l h a r 
com serviços 
não é e não pode 

ser apenas uma 
questão de abrir 

as portas e deixar os clientes 
entrarem. Os proprietários 
de estabelecimentos de ser-
viços, de uma maneira geral, 
precisam ter a consciência da 
importância da experiência 
do consumidor, no momento 
em que ele busca um local para 
atender as suas necessidades. 

Fala-se muito, hoje, em 
experiência do consumidor ou 
jornada do consumo. Essa jor-
nada é o trajeto que o consu-
midor faz, desde a intenção de 
consumir, passando pela iden-
tificação e escolha do local, até 

o momento em que ele é atendi-
do e, depois, todo o processo de 
pós-venda. Trazer uma experi-
ência positivamente inesquecível 
nestes momentos, requer muito 
cuidado e atenção em todos os 
processos que estão atrelados ao 
atendimento do mesmo. 

Planejar as atividades de 
quem trabalha com serviços 
usando duas importantes ferra-
mentas pode ser o início de uma 
atividade mais assertiva. Essas 
ferramentas seriam o Design de 
Serviços e a qualificação efetiva 
dos profissionais. A primeira é 
uma área relativamente nova e 
surge como grande estratégia, à 
medida em que associa conheci-
mentos do design para projetar a 
forma como as pessoas vão inte-

ragir com os serviços, e como ele 
será entregue aos clientes.

É, literalmente, desenhar o ro-
teiro do serviço desde sua produ-
ção até o seu consumo e, com isso, 
conseguirmos mapear as falhas 
nos processos, otimizar os recur-
sos e o tempo em que uma ativida-
de será feita.

Ou seja, gerenciamos melhor 
todo o processo de criação, dispo-
nibilização e consumo do serviço. 
As pessoas trabalham com atendi-
mento sem nunca terem recebido 
um mínimo de treinamento para 
tal função.

Some-se a isso a baixa quali-
dade dos estudos, então teremos 
funcionários totalmente despre-
parados que estão, muitas vezes, 
passando um tempo na área e não 

a vendo como uma carreira a 
ser seguida. É aí que entra a 
importância da segunda ferra-
menta mencionada, que apesar 
de mais comum, ainda é muito 
pouco utilizada, que é a qualifi-
cação, de fato, da equipe que es-
tará prestando o serviço.  Com o 
design do serviço bem pensado 
e com as pessoas devidamente 
qualificadas para atender, tere-
mos um pouco mais de chance 
de melhorar as estatísticas do 
atendimento e, quem sabe, uma 
prestação de serviço de alto des-
taque em nosso Pernambuco.
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A Ouvidoria Geral de Pe-
trolina está com um novo 
número de Whatsapp para 
atender às demandas dos pe-
trolinenses. Das 7h às 13h, 
de segunda a sexta-feira, a 
população poderá utilizar o 
aplicativo de mensagens para 
envio de denúncias e dúvidas, 
através do (87) 99190.7475. 

A Capacitação Interdisci-
plinar em Suicidologia no Vale 
do São Francisco (II CISVASF) 
está de volta à Universidade de 
Pernambuco – Campus Petroli-
na, durante os meses de março, 
abril e maio. Essa é a segunda 
edição do curso, que é condu-
zido por professores reconhe-

De olho no mercado de Food 
Service, a Tambaú Alimentos 
lançou uma versão de 1,2kg do 
catchup 100% Nordestino. De 
acordo com a diretora industrial 
da Tambaú, Francisca Melo, 
apenas a roupagem mudou, o 
sabor permanece o mesmo. “A 
mudança é apenas no tamanho 

Quem tem dúvidas re-
lacionadas à Celpe, pode 
contar com a assistência do 
Conselho de Consumidores 
de Energia Elétrica de Per-
nambuco. O órgão, que não 
tem personalidade jurídica, e 
atua de forma consultiva, vo-
luntária e não remunerada, é 
formado por representantes 

De acordo com a ouvidora 
geral do município, Elania 
Freire, esse é um importan-
te instrumento gerencial por 
meio do qual as demandas da 
população chegam ao conhe-
cimento da administração 
municipal. O número 156 e 
site www.petrolina.pe.gov.br 
também funcionam.

cidos como referência em âm-
bito nacional e internacional, 
responsáveis por discutir sobre 
a temática, considerado como 
um problema de saúde pública 
pela OMS. A II CISVASF terá 
um total de 48h de carga ho-
rária. Inscrições e Informações 
pelo (87) 99808.2776.

do produto, uma nova opção no 
mercado. O nosso catchup con-
tinua com a qualidade Tambaú 
já consolidada”, afirma. Para ga-
rantir uma melhor visualização 
do produto, a nova embalagem 
ganhou a cor cristal, além de um 
tratamento UV capaz de prote-
ger o produto da ação da luz.

das classes residencial, co-
mercial, industrial, rural e 
poder público, a fim de pro-
por soluções de interesse dos 
consumidores, junto à Celpe, 
de maneira que possibilitem 
melhoria e adequação dos 
serviços. Os interessados po-
dem acessar o site www.con-
selhope.com.br.

Whatsapp
Petrolina tem novo número

Petrolina
Capacitação em Suicidologia

Catchup
Novos mercados para a Tambaú

Energia Elétrica
Conselho auxilia consumidores
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Política

Fernando Bezerra Coelho faz alerta 
para a sobretaxa nas exportações

Embaixador de Luxemburgo 
visita Pernambuco

No último dia 27 de feve-
reiro, o líder do governo no 
Senado, Fernando Bezerra 
Coelho, defendeu o fim da 
sobretaxa de 12% cobrada 
nas exportações brasilei-
ras de uva e manga para a 
União Europeia. Na ocasião, 
em audiência pública com a 
ministra da Agricultura, Te-
reza Cristina, o senador deu 
ênfase ao grande impacto da 
sobretaxa na produção des-
sas frutas na região de Pe-
trolina, em Pernambuco, e 
Juazeiro, na Bahia, regiões 
responsáveis por mais de 
90% de toda a produção de 
uva e maga exportada pelo 
Brasil. “Esse agronegócio 
tem um volume de mais de 
US$ 300 milhões por ano e é 
responsável por mais de 100 
mil empregos, especialmen-
te em Petrolina e Juazeiro, 
na Bahia. Por isso, precisa-
mos acabar com a sobretaxa 
de uva e manga para União 
Europeia. A gente paga 12% 
a mais. Chile e Peru não 
pagam. Isso está tirando o 

mercado e o emprego aqui 
no Brasil. Precisamos agi-
lizar o acordo Mercosul - 
União Europeia em defesa 
do interesse nacional", in-
formou o senador.

De acordo com a minis-
tra Tereza Cristina, há uma 
negociação sendo realizada 
através do governo brasi-
leiro para o acordo entre o 

Mercosul e a União Euro-
peia. “Este acordo está sen-
do discutido justamente esta 
semana porque, realmente, 
há coisas que são interes-
santes para o Brasil, mas a 
contrapartida exige negocia-
ção forte para derrubar tari-
fas que tanto prejudicam as 
nossas exportações", finali-
zou a ministra.

Em audiência pública com a ministra Tereza Cristina, senador pediu fim da 
sobretaxa para uva e manga, apontando os impactos em Petrolina e Juazeiro

No último dia 27 de fe-
vereiro, o governador Paulo 
Câmara recebeu o primeiro 
embaixador de Luxemburgo 
no Brasil, Carlo Krieger. O 
encontro aconteceu no Palá-
cio do Campo das Princesas, 
onde o governador apresen-
tou ao diplomata os poten-
ciais econômicos do Estado, 
a vocação de cada região, 
além de ter se colocado à 
disposição para parcerias. 
Por sua vez, Krieger, que foi 
o responsável pela instala-
ção da primeira embaixada 
de Luxemburgo na América 

Latina, em Brasília, no ano 
de 2017, destacou a produ-
ção industrial do seu país, 
sobretudo a de aço. Do es-
tados da região nordeste, 
Pernambuco foi o primeiro a 
receber a visita do embaixa-
dor. Para o Brasil, essa par-
ceria com Luxemburgo é de 
extrema importância, graças 
ao seu papel na articulação de 
posições no âmbito da União 
Europeia, tendo quase 20% da 
população do país como parte 
da comunidade portuguesa e 
sendo um membro fundador 
da União Europeia.

Senador defendeu o fim da sobretaxa de 12%
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Governador Paulo Camara recebe o Embaixador de Luxemburgo Carlo Krieger

Hélia Scheppa - SEI
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Aproximadamente 22.000 pessoas foram ao espaço mul-
ticultural das folias de Momo em Petrolina. As ruas antigas da 
cidade abrigaram pelo segundo ano o polo carnavalesco que 
já é ,desde a primeira edição, sucesso absoluto de publico e 
de crítica. Ainda mantendo a marca de ZERO ocorrências ou 
intervenções policiais, O Polo Matingueiros agregou todas as 
tribos e diversos estilos musicais numa realização conjunta 
com a Prefeitura Municipal de Petrolina e apoio de várias em-
presas locais como a Bondelê Papelaria, Cultura Inglesa, Tele-
aço e Bories Energia Solar.  Além das 12 atrações que tocaram 
rock, reggae, manguebeat, frevo, samba e maracatu, houve 
uma belíssima exposição de figurinos, estandartes e adereços 
carnavalescos no salão do Centro Cultural Matingueiros. Ape-
sar do aperto ainda para fechar as contas, o sucesso de publico 
foi evidente, e a garantia da continuidade desta iniciativa é 
certa. Agora é só crescer !!

Sertão Esportivo

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

O sucesso do  Polo 
Matingueiros de Carnaval

CulturaPernambuco recebe cooperativas de 
energia solar para áreas urbana e rural
Ao todo, doze municípios contarão com uma agência para atendimento
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Pernambuco está dando um 
grande passo quanto ao assunto 
“eletrificação”. Com o lançamento 
do Programa Cooperativo Esta-
dual de Energia Solar (PCESOL), 
o Estado passa a contar com fran-
quias da empresa Insole Energia 
Solar S.A., uma das maiores em-
presas de energia solar do Estado, 
que já atua em Pernambuco e em 
outros estados, cujo diferencial de 
atendimento será a garantia de 
manutenção, por tempo indeter-
minado e sem objetivo de lucro, 
dos sistemas implantados. Ao 
todo, o Estado conta com 12 coo-
perativas de energia e desenvolvi-
mento, que atuam há mais de 40 
anos. Onde, até 1988 todas as ele-
trificações de propriedades rurais 
foram feitas pelas cooperativas, 
atingindo mais de 70 mil domi-
cílios. “Na década de 60, quando 

Uma aposta milionária pro-
mete movimentar o mercado 
têxtil de Petrolina. O grupo 
paulistano Covolan, conside-
rado um dos cinco maiores 
produtores de tecido do País, 
prevê, para ainda esse ano, 
um investimento de mais de 
R$ 46,5 milhões, de acordo 
com comunicado realizado 
em reunião do Conselho Es-
tadual de Políticas Indus-
trial, Comercial e de Serviços 

Petrolina deve receber investimento de R$ 46,5 milhões

começamos, podemos dizer que 
o campo era virgem, não havia si-
nal de energia. Foi a partir daí que 
começou-se um trabalho”, relem-
bra Jurandi Araujo, Presidente 
da Federação das Cooperativas 
de Energia e Desenvolvimento 
de Pernambuco (Fecoerpe). Em 
2012, com 100% dos domicílios 
energizados, a partir de uma par-
ceria da CELPE com as cooperati-
vas, a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (ANEEL) assinou um 
acordo concedendo unicamente 
à CELPE toda a manutenção do 
sistema elétrico e constituiu um 
fundo mútuo, garantindo uma 
estrutura mínima para monitora-
mento dos serviços prestados aos 
consumidores cooperativados e 
incentivo à implantação de novas 
atividades no cunho social. “Com 
isso, chegamos ao uma nova for-

ma d oferecer energia. Onde o 
investimento por parte do inte-
ressado é mínimo, ele vai pagar 
uma taxa mínima do sistema, que 
tem duração de 25 anos, com a 
manutenção gratuita por parte da 
cooperativa. Quem tem um custo 
com uma conta de R$200, por 
exemplo, esse é um sistema to-
talmente viável”, afirma Jurandi. 
Com uma agência em cada muni-
cípio, a PCESOL vai atender tanto 
a área rural, como principalmente 
a área urbana. “Hoje somamos 
70 mil associados na zona rural, 
mas, desses, apenas 30% é públi-
co para esse sistema, os demais 
são consumidores de taxas baixas 
de energia. Por isso a importância 
de expandir para a área urbana, 
atuando com o comércio e resi-
dências de médio e alto consumo 
de energia”, finaliza o presidente. 

(Condic). O investimento será 
direcionado para a amplia-
ção da São Francisco Têxtil, 
empresa do grupo, que está 
sediada no Distrito Industrial 
e conta, atualmente, com uma 
área construída maior que 20 
mil m². Com essa ampliação, 
ao menos 181 novos empre-
gos diretos serão gerados 
nos próximos meses. “Tra-
ta-se de um investimento 
relevante para a nossa eco-

Economia

nomia, tanto no aporte fi-
nanceiro, como na geração 
de empregos, além de am-
pliar mais ainda a confiança 
dos investidores de Petro-
lina”, afirma o diretor da 
Unidade Regional Sertão do 
São Francisco da Federação 
das Indústrias do Estado de 
Pernambuco, Albânio Nas-
cimento. A próxima reunião 
da Condic deve acontecer no 
dia 23 de abril.

PCESOL vai atender tanto a área rural, como principalmente a área urbana
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Novos horizontes para a ACA
Com nova diretoria, associação tem planos de levar ao empresariado de 
Arcoverde propostas de comércio

O comércio de Arcoverde 
está na expectativa para os 
próximos dois anos. É que a 
Associação Comercial e Em-
presarial de Arcoverde (ACA), 
nomeou, no último mês, seu 
novo representante. O em-
presário Rodrigo Henrique 
Sousa de Araújo, de 38 anos, 
assumiu a presidência do ór-
gão para o biênio 2019/2020, 
sucedendo a gestão de Rejane 
Maciel. “Em 2016 eu fui um 
associado que realmente usu-
fruiu dos serviços da ACA e 
por me ver tão próximo e com 
potencial para contribuir, Re-
jane Maciel me convidou para 
fazer parte da diretoria, como 
vice presidente, em sua chapa 
do biênio 2017/2018. No final 
de 2018, ela achou interessan-
te oxigenar a ACA com novas 
ideias e propôs que eu mon-
tasse uma chapa, assumindo 
a presidência”, explica o atu-

al presidente. Arcoverdense 
e empresário do setor hote-
leiro, Rodrigo Araújo espera 
incentivar o arcoverdense a 
comprar em Arcoverde, pri-
meiro desafio que ele enfren-
ta, visto que o mercado passa 
por um período de grandes 
expectativas. “O grande de-
safio é capacitar a classe em-
presarial para atender a esse 
novo mercado consumidor 
e enfrentar as grandes redes 
que cada vez buscam cidades 
menores, como Arcoverde, 
para expandir seus negó-
cios”, afirma.

Formada por empresá-
rios de diferentes setores do 
comércio e indústria, a di-
retoria tem por objetivo dar 
continuidade ao trabalho 
realizado anteriormente por 
Rejane Maciel. “A gestão de 
Rejane tece uma ACA mui-
to atuante nos interesses da 

classe empresarial e contri-
buiu em muito com a cidade. 
O objetivo é tentar dar con-
tinuidade a esse trabalho e 
tentar trazer a classe empre-
sarial para participar mais 
de nossas ações e usufruírem 
dos serviços prestados pela 
ACA”, finaliza Rodrigo.

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Na última semana de fe-
vereiro, a nova diretoria do 
Sebrae Bahia e os repre-
sentantes do Conselho De-
liberativo Estadual (CDE) 
tomaram posse, na Casa 
do Comércio. Eleitos por 

unanimidade, os represen-
tantes passaram a ocupar 
os cargos pelos próximos 
quatro anos. Na ocasião, 
o Conselho Fiscal da or-
ganização também foi em-
possado. O evento nomeou 

Sebrae Bahia apresentou nova diretoria
Carlos de Souza Andrade, 
como presidente do CDE, 
que é farmacêutico e tem 
uma trajetória com atua-
ções no comércio e na in-
dústria farmacêutica, além 
de dirigir órgãos como a 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), 
Federação do Comércio, 
Bens Serviços e Turismo 
do Estado da Bahia (Feco-
mércio-BA), entre outros. 
Os demais membros que 
foram noeados são Jorge 
Khoury, como superin-
tendente; Franklin Santana 
Santos, como diretor técnico; 
e José Cabral Ferreira, que 
passa a responder pela direto-
ria administrativa-financeira. 
O Conselho Fiscal da entidade 
acaba de iniciar o seu manda-
to nesse mês de março.
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Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE)
Endereço: Rua Rui Calaça, 54 - Espinheiro/Recife/PE - 
CEP: 52.020-110 | Telefones: (81) 3223.0902 / 3231.4121
www.caape.org.br / Facebook CAAPE.Oficial / Instagram caape_oab

Economia

 Há  10 anos no mercado, Rodrigo 
Araújo assume presidência da ACA
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Cooffice na sede da OAB-PE atende 
advogados que necessitam de 

estrutura de escritório no Recife

Sertão já tem novos representantes da 
CAAPE em atividade

Hotéis têm desconto para quem vai ao 
Recife e outras cidades

Advogados que vão ao Recife para audiências podem con-
tar com estrutura de escritório na nova sede da OAB Pernam-
buco (R. Imperador Pedro II, 346, Santo Antônio). O Cooffice 
Espaço Dorany Sampaio é totalmente voltado às necessidades 
da categoria e concebido com o apoio da CAAPE. A estrutura do 
Cooffice Espaço Dorany Sampaio oferece secretária, 24 estações 
de trabalho, 13 computadores, wi-fi, 04 salas de reunião, sala de 
convivência e café. Para terem acesso ao espaço, os advogados 
e advogadas devem estar adimplentes com a anuidade da OAB 
Pernambuco e realizar marcação prévia por telefone.

Novos representantes da CAAPE, advogados e advogadas, já 
estão em atuação nas Subseccionais da OAB-PE em todo o esta-
do. Eles atuam no planejamento para ampliar ainda mais a inte-
riorização, levando um maior número de serviços e benefícios da 
CAAPE aos municípios. Ainda nesse primeiro semestre será re-
alizado um encontro estadual com todos os representantes para 
apresentar todos os serviços e ouvir as necessidades de cada lo-
calidade para a inclusão de ações no planejamento. Participarão 
do encontro o presidente da CAAPE, Fernando Ribeiro Lins, e o 
presidente da OAB-PE, Bruno Baptista.

Hotéis no Recife e Região Metropolitana oferecem descontos 
para as advogadas e advogados que vão ao Recife, Caruaru, Serra 
Talhada, Salgueiro e Petrolina, nos dias de semana, a trabalho ou 
lazer, dentro do programa Hospeda+CAAPE. O programa oferece 
aos profissionais militantes, regularmente inscritos na OAB-PE 
e adimplentes, hospedagem em rede de hotéis, com tabela fixa, 
exclusivamente de segunda a sexta. Para diária em apartamento 
SGL, o valor a ser pago pelo advogado é de R$ R$ 99,90; e em 
apartamento DBL, o valor é de R$ 129,00.

Diretoria tomou posse na Casa do Comércio 



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 12 anos integrando a região -  De 01 à 31 de Março de 2019 / Edição 1926

Foco, força, concentração e 
muita delicadeza no Jiu Jitsu
Estudante do IF Sertão, em Floresta, se destaca no Jiu Jitsu e quebra 
barreiras do preconceito

Com apenas 17 anos, a es-
tudante do 3º ano do Ensino 
Médio Integrado ao Técnico 
em Agropecuária, do campus 
Floresta do IF Sertão-PE, já 
descobriu a sua paixão pelo 
Jiu Jitsu. De sorriso simpá-
tico e fala delicada, desde os 
9 anos de idade a atleta pra-
tica o esporte, tendo partici-
pado de forma frequente nas 
competições desde 2018, com 
algumas conquistas no currí-
culo, sendo a mais recente no 
último mês, durante a Copa 

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br João Bosco Fight Center, no 

ginásio do Instituto Federal 
da Bahia (IFBA), em Paulo 
Afonso-BA. A competição da 
qual sagrou-se campeã foi na 
categoria Adulto Pena, até 
58kg. “Apesar de ter 17 anos, 
na competições de Jiu Jitsu 
acontece assim: no ano em 
que vamos fazer 18 anos, já 
passamos a competir na ca-
tegoria adulto. Eu completo 
apenas no fim do ano”, expli-
cou Gabriele Lorena, que na 
mesma competição levou ain-
da a 2ª colocação na catego-
ria Absoluto, que não há limi-

te de peso definido, ou seja, 
ela enfrentou atletas adultas 
de diversas categorias.

A sua dedicação ao es-
porte teve início de forma 
iusitada. “Quando tinha 9 
anos, minha mãe me levou 
à academia para ter aulas de 
balllet e, antes da classe de 
ballet, havia um treino de Jiu 
Jitsu no local, quando che-
gamos cedo fiquei assistindo 
ao treino e me apaixonei pelo 
esporte, assim, na semana 
seguinte eu já tinha deixado 
o ballet e estava treinando 
Jiu Jitsu", contou a atleta, 

EspEcial da MulhEr

que precisou enfrentar mui-
to preconceito para ir em 
busca do seu sonho. Gabriele 
admite que na região ainda 
há poucas meninas pratican-
do o esporte. Do ponto de 
vista da atleta, o machismo é 
ainda um dos principais em-
pecilhos para que o Jiu Jitsu 
se popularize entre o público 
feminino. “É um esporte de 
muito contato e, como não 
há muitas meninas pratican-
do, a gente acaba tendo que 
treinar com meninos. Acho 
que as pessoas estranham 
muito isso, o que acaba im-
pedindo que mais meninas 
comecem a treinar”, afirma.

Pensando em uma ma-
neira de mudar esse cenário, 
Gabriele tem muitos planos 
de levar o esporte para ou-
tras mulheres. De acordo 
com ela, a prática da 
modalidade intensi-
fica nos atletas o res-
peito, humildade e 
disciplina. Ela ainda 
acredita que, além de 
tudo isso, o Jiu Jit-
su tem mais um po-
tencial interessante 
para as mulheres: “é 
uma modalidade que 
se pode começar a 
praticar em qualquer 
idade, adaptada às 
limitações e neces-
sidade de cada um; 
e para as mulheres 
é muito bom quando 
se quer desenvolver 
a capacidade de au-
todefesa; estou até 
pensando em reali-
zar aqui no campus 
Floresta uma oficina 

de autodefesa para garo-
tas", afirma.

E quem pensa que o úni-
co desafio enfrentado por 
Gabriele Lorena é o precon-
ceito, está enganado. Para 
2019, ela ainda vai passar 
por muitas competições, 
como a Copa Maria Bonita, 
em Maceió, e as três roda-
das da Liga Alagoana de Jiu 
Jitsu. “É um esporte caro. Os 
campeonatos costumam ser 
em cidade distantes e como 
ainda não é olímpico, fica 
ainda mais difícil conseguir 
patrocínio. Mesmo assim, 
espero conseguir participar 
dos campeonatos que traça-
mos. Vou com o objetivo de 
vencer e, ainda que não con-
siga, com certeza quero dar 
muito trabalho para as ou-
tras atletas”, finaliza.

Atleta tem planos de oferecer oficina de autodefesa para mulheres 
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Focada nas competições, Gabriele iniciou o ano de 
2019 com uma medalha de ouro e uma de prata

 IF Sertão-PE Campus Floresta
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Educação

Bloco de Enfermagem em Pesqueira 
será inaugurado ainda esse ano

Exame Supletivo 2019 tem 
data marcada

Ao todo, estão sendo investidos cerca de 3,5 milhões de reais para a construção de 1,2 mil metros quadrados

Cerca de 3,5 milhões de re-
ais, provenientes do Ministério 
da educação (MEC), foram des-
tinados para uma importante 
obra que promoverá o avanço 
da infraestrutura do Instituto 
Federal de Pernambuco – Cam-
pus Pesqueira, a construção do 
bloco de enfermagem. A Nove 
Engenharia foi a vencedora do 
processo licitatório, que prevê a 
construção de 1.200 metros qua-
drados. Ao todo, o bloco vai abri-
gar seis laboratórios (anatomia, 
microscopia, bioquímica, semio-
logia, bioinformática e microbio-
logia), dois centros, sendo um 
cirúrgico e outro de esterilização 
experimental, duas salas de tu-
toria, dez gabinetes de profes-
sores, coordenação, sala dos 
professores, sala de reunião, 
diretório acadêmico e área de 
convivência. Para o Diretor 

Até o dia 31 de março, a Se-
cretaria de Educação e Esportes 
do Estado realiza o processo de 
inscrições para os interessados 
em realizar o Exame Supletivo 
2019, na modalidade de Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA), 
em etapas de Ensino Funda-
mental e Médio. As inscrições 
são feitas exclusivamente pelo 
site da Secretaria, e os candi-
datos que não tiverem acesso à 
internet poderão utilizar, gra-
tuitamente, os computadores 
das escolas públicas estaduais, 
mediante consulta prévia e auto-
rização do gestor da escola.

Para o nível fundamental, as 
inscrições podem ser feitas por 
participantes com 15 anos com-
pletos até a data da realização das 
provas, já para o nível médio, os 
inscritos devem ter 18 anos com-
pletos até a data da realização das 
provas. As provas serão realizadas 
no dia 06 de outubro, para o públi-

Geral do Campus Pesqueira, 
Valdemir Mariano, esta obra 
vem consolidar o curso de Ba-
charelado em Enfermagem, 
que está entre os melhores do 
Brasil, tendo recebido quatro 
estrelas da Revista Guia do 

estudante e já formou 95 en-
fermeiros, desde a primeira 
turma do curso, que foi admi-
tida no 2º semestre de 2011. 
As obras têm previsão de se-
rem concluídas durante o mês 
de setembro.

artigo

Tributação e Meio Ambiente

Alberto Rodrigues | Advogado 
Mestre em Comércio Exterior e Relações Internacionais, 
Especialista em Direito Processual, Bacharel em Relações 
Internacionais. 
Presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB/Petrolina-PE.
info@albertorodrigues.adv.br

Sabemos que a função 
dos tributos é prover o Estado 
(União, Estados e Municípios) 
de recursos financeiros neces-
sários para cumprir seus objeti-
vos na sociedade (função fiscal).  
Mas os tributos podem ter tam-
bém uma função denominada 
“extrafiscal”, que objetiva dar 
ao Estado ferramentas para, 
através da cobrança tributária, 
ordenar a economia, as relações 
sociais e promover premissas 
constitucionais. Também é 
sabido que é função governa-
mental promover a proteção 
ambiental e o desenvolvimento 
econômico (deveres estatais).  
Por outro lado, tal obrigação as-
sume também caráter de direito 
fundamental, como estabelece 
o artigo 225 da Constituição 
que confere o direito de todos 
a um meio ambiente saudável 
e equilibrado.  No entanto, o 
Estado brasileiro tem oscilado 
em avanços e retrocessos em re-
lação à tributação ambiental. O 
país pode utilizar mecanismos 

tributários para proteção do meio 
ambiente, seja incentivando ou 
desestimulando certas práticas e 
atividades na economia.  Como 
exemplo, no Brasil observamos 
a instituição do chamado “IPTU 
Verde”, onde municípios conce-
dem redução de até 100% deste 
imposto para quem implanta 
melhorias ambientais em sua 
propriedade.  Há também o 
ICMS Verde (ou Ecológico), no 
estado de Pernambuco que de-
termina que parte dos recursos 
deste imposto sejam repassados 
aos municípios que contribuem 
para a preservação ambiental.  
Dos 184 municípios pernambu-
canos, 69 receberão em 2019, 
sendo que Petrolina obteve mais 
de 20 milhões desde 2013.  No 
caso do IPTU, em Petrolina foi 
editada uma lei em 2014 crian-
do o “Programa Ecomoney”, 
prevendo incentivos fiscais para 
os contribuintes que produzam 
“energia alternativa limpa com 
painéis solares, aerogeradores 
ou similares”.  A redução é de 

50% no valor do IPTU por 20 
anos ou até a compensação do 
investimento efetuado pelo con-
tribuinte, o que ocorrer primeiro.  
Contudo, contribuintes que plei-
tearam a redução se depararam 
com a negativa da concessão do 
benefício, sob o argumento que 
a lei dependia de regulamenta-
ção por decreto.  Em 2017 uma 
lei municipal instituiu desconto 
no IPTU para contribuintes que 
adotem medidas que “estimulem 
a proteção, preservação e recu-
peração do meio ambiente” e em 
seguida, no mesmo ano, um de-
creto municipal regulou esta lei 
de 2017.   Nesse cenário, a fazen-
da municipal passou a não con-
ceder 50% de desconto no IPTU, 
alegando que a lei e o decreto de 
2017 não mais previam este des-
conto.  Bem, apesar deste enten-
dimento municipal, na minha 
opinião, a lei de 2017 trouxe no-
vas possibilidades de reduções de 
IPTU e não revogou a lei de 2014, 
que criou o Ecomoney.  Deste 
modo, aqueles que fizeram suas 

instalações de energia sustentá-
vel e realizaram o pleito perante 
o município, possuem o direito 
resguardado pelo nosso sistema 
legal/tributário/constitucional.  

Outro passo para trás nes-
te assunto foi dado em relação 
ao IPI, onde a Receita Federal 
passou a considerar, no final de 
2018, que a reciclagem de ma-
teriais já usados que resultarem 
em novos produtos, distintos dos 
originais, é considerada como 
processo de industrialização.  Por 
isso, a Receita agora orienta os 
fiscais a cobrarem IPI calculado 
com base no valor total de reven-
da.  Esta decisão seguiu no cami-
nho oposto ao de estimular um 
consumo sustentável, trazendo 
impacto negativo aos objetivos 
da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, mas tem sido revertido 
através de recurso.

A defesa e preservação do 
meio ambiente não podem ser 
apenas figuras utilizadas como 
peça de propaganda e demago-
gia pelos governos.  No mundo 
real, as atividades econômicas 
precisam ser viáveis e os meios 
de tributação devem ser ade-
quados para permitir o desen-
volvimento ambiental. 

co em geral, no local determinado 
no Cartão de Inscrição do partici-
pante, conforme horários estabe-
lecidos; e no dia 07 de outubro, 
para os apenados, Pessoas Priva-
das de Liberdade (PPL), na pró-
pria unidade prisional, isentando 
assim o uso do cartão de inscri-
ção. O resultado final do Exame 
Supletivo nas Etapas de Ensino 
Fundamental e Médio será divul-
gado no site da Secretaria e nas 16 
Gerências Regionais de Educação 
(GREs). Os municípios disponí-
veis para a realização das provas 
serão: Abreu e Lima, Afogados da 
Ingazeira, Araripina, Arcoverde, 
Barreiros, Camaragibe, Caruaru, 
Cabo de Santo Agostinho, Flores-
ta, Garanhuns, Jaboatão dos Gua-
rarapes (centro), Jaboatão dos 
Guararapes (Prazeres), Limoeiro, 
Nazaré da Mata, Olinda, Paulista, 
Palmares, Petrolina, Recife (zona: 
centro/norte/sul), Salgueiro e Vi-
tória de Santo Antão.

Unidade vai abrigar laboratórios, salas e área de convivência

D
iv

ul
ga

çã
o



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 12 anos integrando a região -  De 01 à 31 de Março de 2019 / Edição 1928

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA Nº 014

O Presidente da Copexfruit - Cooperativa dos Exportadores de Frutas do 
Vale São Francisco, no uso de suas atribuições estatutárias CONVOCA 
todos os seus Cooperados, no total de 23 (vinte e três) cooperados, 
para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, nos termos da 
Cláusula 30º do Estatuto Social da Cooperativa, que se fará realizar no 
Lote Agrícola n.º 17, Km 25, Projeto Maria Tereza, Perímetro Irrigado 
Senador Nilo Coelho, Zona Rural, na Cidade de Petrolina, Estado de 
Pernambuco, no dia 29/03/2019, em primeira convocação às 8 horas, 
com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados; em segunda convocação às 
9 horas, com metade mais 1 (um) de seus cooperados; ou em terceira 
convocação às 10 horas com no mínimo de 10 (dez) cooperados, para 
tratar o seguinte:
ORDEM DO DIA
I - Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhado do 
parecer do Conselho Fiscal compreendendo:
a) Relatório da gestão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade 
e o parecer do Conselho Fiscal.
II - Deliberação sobre as sobras apuradas ou rateio das perdas 
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das 
despesas da sociedade.
III - Eleição Conselho Fiscal.                    

Cooperativa dos Exportadores de Frutas do Vale São Francisco

Brasil

Contribuintes têm até o dia 30 de abril 
para declaração do IR
Declaração deve ser enviada pela internet e o programa a ser utilizado já está dispo-
nível no site da Receita

O programa para fazer a 
declaração do Imposto de Ren-
da já está disponível desde a 
última semana de fevereiro. 
O contribuinte deve enviar a 
sua declaração até o dia 30 de 
abril deste ano, pela internet. A 
declaração pode ser realizada 
de três maneiras: pelo com-
putador, por celular ou tablete 
ou por meio do Centro Virtual 
de Atendimento (e-CAC). O 
programa a ser utilizado pelo 
computador já está disponível 
no site da Secretaria da Receita 
Federal.

A obrigatoriedade para a 
apresentação da declaração 
anual vale para o contribuin-
te que, no ano-calendário de 
2018, recebeu rendimentos 
tributáveis sujeitos ao ajuste na 
declaração, cuja soma foi supe-
rior a R$ 28.559,70. No caso da 
atividade rural, quem obteve 
receita bruta em valor superior 
a R$ 142.798,50. A obrigatorie-
dade também vale para pessoas 
físicas, residentes no Brasil que 
no ano-calendário de 2018:

• Receberam rendimen-
tos isentos não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior a 

R$ 40.000,00;
• Obtiveram, em qualquer 

mês, ganho de capital na alie-
nação de bens ou direitos, su-
jeito à incidência do imposto, 
ou realizou operações em bol-
sas de valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas;

• Pretendam compensar, no 
ano-calendário de 2018 ou pos-
teriores, prejuízos com a ativi-
dade rural de anos-calendário 
anteriores ou do próprio ano-
-calendário de 2018;

• Tiveram, em 31 de dezem-
bro, a posse ou a propriedade 
de bens ou direitos, inclusive 
terra nua, de valor total supe-
rior a R$ 300.000,00;

• Passaram à condição de 
residentes no Brasil em qual-
quer mês e nessa condição 
encontravam-se em 31 de de-
zembro; 

• Optaram pela isenção do 
Imposto sobre a Renda inci-
dente sobre o ganho de capital 
auferido na venda de imóveis 

residenciais, cujo produto da 
venda seja aplicado na aqui-
sição de imóveis residenciais 
localizados no país, no prazo 
de 180 dias contados da cele-
bração do contrato.

Para este ano, a novidade 
é a obrigatoriedade do preen-
chimento do número do CPF 
de dependentes e alimentados 
residentes no país. Essa obri-
gatoriedade vinha sendo inclu-
ída gradualmente nos últimos 
anos. Também em 2019, ainda 
não será obrigatório o preen-
chimento de informações com-
plementares em Bens e Direitos 
relacionadas a carros e casas. A 
previsão inicial da Receita era 

que essas informações passas-
sem a ser obrigatória neste ano, 
mas devido à dificuldade de 
contribuintes de encontrar os 
dados, o preenchimento com-
plementar não precisa ser feito. 
Para este ano, a expectativa é 
que a Receita recebe mais de 30 
milhões de declarações. No ano 
anterior, foram entregues 29,27 
milhões. Apesar do prazo seguir 
até o dia 30 de abril, é possível 
realizar a declaração depois do 
prazo, mediante pagamento de 
multa de 1% ao mês ou fração 
de atraso. No site da Receita 
ainda é possível conferir uma 
série de perguntas e respostas 
sobra a declaração deste ano.

Declaração é feita através de programa disponível no site da Receita
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Reprodução Internet

Contribuinte tem até o dia 30 de abril para enviar declaração
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saúdE

Meningite volta a alertar a população Ministério da Saúde registra 
aumento nos casos de dengueDoença voltou a ser notícia após morte precoce de neto do ex-presidente Lula

Após a morte precoce do 
pequeno Arthur Araújo Lula da 
Silva, de apenas 7 anos, neto do 
ex-presidente Lula, decorrente 
uma meningite, muitas dúvi-
das sobre a doença surgiram. 
De acordo com a assessoria do 
Hospital Bartira, em São Paulo, 
Arthur deu entrada na Unida-
de de saúde às 7h20 da ma-
nhã, apresentando febre alta. 
Após pouco mais de 5h de seu 
internamento, às 12h36, veio 
a óbito. Ele foi diagnosticado 
com meningite meningocóci-
ca. Com a notícia, a busca por 
vacinas contra a doença e dúvi-
das nos consultórios aumenta-
ram consideravelmente desde 
então.

De acordo com especialis-
tas, a meningite bacteriana é 
a forma mais grave da doença. 
Agindo de maneira rápida no 
organismo, quando não mata, 
deixa sequelas com ceguei-
ra, surdez e até amputação de 
membros, já que ela causa uma 
lesão grave no tecido cerebral. 
Quando surgem os primeiros 
sintomas é sinal que a doença 
já está em estado avançado, 
por isso é de extrema impor-
tância que a pessoa seja enca-
minha o mais rápido possível 

para um serviço de saúde. Para 
identificar os sinais de menin-
gite é preciso entender que a 
transmissão da meningite bac-
teriana ocorre de pessoa para 
pessoa, por meio de vias respi-
ratórias, gotículas e secreções 
do nariz e garganta. Os sinto-
mas são febre, dor de cabeça, 
confusão mental, mal estar e 
pescoço rígido, quando não 
e possível encostar o queixo 
no peito. Quanto mais jovem, 
maior o risco d contrair a do-
ença, que hoje o único meio de 
prevenção é através da vacina-

ção. Há 12 tipos de meningite 
meningocócica, mas os tipos 
que prevalecem no Brasil são A, 
B, C, W e Y, onde a rede pública 
de saúde disponibiliza apenas 
para o tipo C, tendo os pais que 
desembolsarem uma média 
de R$ 600 por cada dose das 
demais vacinas, na rede priva-
da. Mesmo que as autoridades 
afirmem que não há risco de 
proliferação da doença no País, 
o número de pessoas procuran-
do a vacinação para meningite 
aumentou consideravelmente 
nos últimos dias. 

O início de 2019 foi marcado 
por um aumento considerável 
de casos prováveis de dengue 
em todo o Brasil, em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
De acordo com o Ministério da 
Saúde, o país enfrenta um au-
mento de quase 150%, uma inci-
dência de 26,3 casos por 100 mil 
habitantes. Até o início de feve-
reiro, foram registradas mortes 
em Tocantins, São Paulo, Goiá 
e Distrito Federal, totalizando 
cinco óbitos provocados pela do-
ença. Em avaliação, o Ministério 
da Saúde avaliou que os dados 
epidemiológicos são alerta para 
a necessidade de intensificação 
das ações de eliminação, em to-
dos os estados, de foco do Aedes 

Aegypti, mosquito transmis-
sor da dengue e outras doen-
ças, como Zyca e Chikungunya. 
Ainda no boletim, os números 
apontam a região sudeste com 
uma concentração de 60% do 
total de casos registrados no país 
em 2019, com mais de 32 mil ca-
sos. Seguido pela região Centro-
-Oeste, Norte, Nordeste e Sul. A 
região Centro-Oeste foi a única 
que apresentou uma redução 
nos números, saindo de 11.450, 
para 10.827 casos prováveis de 
dengue. O crescente número de 
casos deve-se às chuvas registra-
das no início do ano, que provo-
cam acúmulo de água, mistura-
da ao calor. Ambiente propício 
para a proliferação do mosquito.

Acúmulos de água no verão fazem ambiente propício para proliferação do mosquito

A busca por vacinas cresceu em todo o país 

Fabrizio Pensati
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Fórum discute trabalho infantil, 
em Afogados da Ingazeira

APAE promove congresso 
sobre pessoas com deficiência

A prefeitura promoveu encontro a fim de planejar ações estratégicas de 
combate e erradicação do trabalho infantil

Para promover estratégias ca-
pazes de erradicar o trabalho in-
fantil em Afogados da Ingazeira, 
a prefeitura do município promo-
veu o Fórum de Ações Estratégi-
cas de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil (AEPETI), 
que contou com a coordenação 
da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. O Fórum ainda foi 
contemplado com a apresentação 
do Plano Municipal da Infância e 
do Adolescente (PMIA), que visa 
garantir os direitos, a proteção e 
o enfrentamento aos principais 
problemas que afetam crianças 
e adolescentes. Participaram do 
Fórum representantes de diver-
sas entidades, como o Ministério 
Público, Conselho Municipal de 
Direitos e Defesa da Criança e do 
Adolescente e secretarias munici-
pais. “Hoje, em Afogados, existem 

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Entre os dias 29 e 31 de mar-
ço, a Associação de Pais e Amigos 
Excepcionais (APAE), do muni-
cípio de Serra Talhada, vai pro-
mover o II Congresso Interdisci-
plinar de Atendimento à Pessoa 
com Deficiência (II CIAPED). 
Para esse ano, o tema escolhido 
foi “Participação, inclusão, auto-
nomia e funcionalidade da pes-
soa com deficiência intelectual”. 
Voltado para o público em geral, 
o objetivo do evento é compar-
tilhar com a sociedade, através 
de estudos e apresentações, os 
desafios da pessoa com deficiên-
cia, no campo técnico-científico, 
entre estudantes, professores, 
profissionais de saúde dos mais 
diversos setores, além de toda 
a população, em benefício à so-
ciedade.  Além disso, com o con-
gresso, a Associação pretende 
ainda apresentar os trabalhos 
desenvolvidos na APAE Serra 
Talhada, com o intuito de criar 
um incentivo dentro das comu-
nidades acadêmicas da região, 
para que possam ser submetidos 

crianças que trabalham para aju-
dar suas famílias. Esse debate visa 
buscar alternativas para diminuir 
essa situação”, destacou a secretá-
ria municipal de assistência social, 
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Fórum reuniu diversas entidades do município de Afogados da Ingazeira

Joana Darc. O encontro ainda 
contou com uma palestra de sen-
sibilização ministrada por Leôni-
das Leal, coordenador Estadual 
das Ações Estratégicas do PETI.

trabalhos e diálogos sobre os de-
safios da pessoa com deficiência, 
para que encontrem formas de 
serem superados.

 Com isso, o II CIAPED 
propõe uma reflexão acerca da 
importância da integração das 
diferentes profissões para uma 
melhor assistência à pessoa com 
deficiência, unindo os saberes 
das mais diversas áreas e discu-
tindo sobre um único desafio. 
Durante o evento ainda será fei-
ta uma abordagem interdiscipli-
nar, com profissionais de vários 
setores, a fim de realizar uma in-
terligação de diferentes olhares, 
obtendo, com isso, discussões 
amplas e bem fundamentadas. 
Os interessados em participar 
do II CIAPED devem realizar 
a sua inscrição através do site 
https://www.sympla.com.br/ii-
-congresso-interdisciplinar-de-
-atendimento-a-pessoa-com-
-deficiencia__415245. Os in-
gressos custam a partir de R$ 40 
e o evento contará com a colabo-
ração de intérpretes de LIBRAS.



Jornal do Sertão 12 anos integrando a região -  De 01 à 31 de Março de 2019 / Edição 192  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 11

Os amigos Felipe Zoby e Waldner Ma-
ribondo participaram do 1º desfile do 
bloco  'Tu Wiess Cair na Minha Ipa' 
2019 na Cidade Universitária em Pe-
trolina-PE. 

O casal, músico Bruno Roriz, banda Dubaia que se apre-
senta no domingo, 03 de março na Petrolina Antiga na 
programação dos festejos de momo, e a makeup Karina 
Mattos (belíssima!) participando da 21º Baile Municipal 
de Petrolina, no Clube 21 de Setembro em Petrolina-PE.

A organizadora Cristiana Galindo do desfile inclusi-
vo do 'Bloco Sou legal, Sou Especial', desfilando pelas 
ruas de Petrolina-PE.

Registro dos integrantes do grupo percussivo  Baque Opará, 
na sua 11ª edição da Prévia de Carnaval que as participações 
das djs Voodoox, Lizandra Martins e Sandra Guimarães, 
pelas ruas de Petrolina, anunciando a chegada do carnaval, 
em Petrolina/PE. Tudo lindo!

Os músicos Tiago Muriê, Armandinho do Acordeon e Pin-
go Barros, integrantes da banda Fulo de Mandacaru, que 
apresentaram o projeto Mandacaru Elétrico, pelas ruas da 
cidade no Carnaval de Juazeiro 2019.

Os participantes Carlos Wladimir 'Faustão', Simone Araú-
jo e César Durando no evento cultural intinerante 'Frevo 
Pé de César - Sempre Durando' com orquestra de frevo na 
Frevuca circulando pelos principais pontos da cidade de 
Petrolina/PE. Sem dúvida um evento diferenciado! 

Confere este encontro lindo das cantoras jua-
zeirense e petrolinense de coração Ana Rizia e 
soteropolitana Lunnah Novais, filha do cantor 
Rubynho da Oz Bambaz, no The Voice Brasil 
Kids da Rede Globo de Televisão. Assim o fo-
furômetro dispara!

A Orquestra de Frevo do Bolinha se apresentará neste 
sábado, 02 de março, no Polo 21 de Setembro, circu-
lando pelas ruas de Petrolina/PE. Na foto, José Carlos, 
Joktã Corrêa, Ozenir Luciano, Alex Sandro, Murilo Al-
meida, Joelson Batista e José Borges.
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Especial Carnaval

Bloco das Acabrochadas desfila 
pelo segundo ano em Serra Talhada

Caruaru foi destaque com seu 
Baile Municipal

A Burra apresenta a cultura nordestina

O Bloco da Acabrocha-
das desfilou pelas ruas de 
Serra Talhada, pelo segun-
do ano, distribuindo muita 
animação para um público 
de 330 foliões, entre adul-
tos e crianças, superando 
as expectativas. O evento, 
que é privado, foi criado por 
amigos e tem como mascote 
uma cabra carnavalesca, re-
sultado de uma brincadeira 
com o nome “cabrocha”, que 
significa mulata carna-
valesca. “Esse é um 
carnaval de amigos 

e familiares. Este ano a novi-
dade foi para a criançada, que 
teve um espaço exclusivo, com 
recreadores e pula-pula. As-
sim, os pais se divertem mais 
tranquilos, sabendo que as 
crianças estão seguras e brin-
cando também”, contou Carla 
Cavalcanti, uma das cinco re-
alizadoras do evento. Para a 
organização, o sucesso do ano 

anterior foi repetido. 
“Investimos em con-

tratação de três bandas, uma 
na concentração e mais duas 
no local do evento, garantindo 
um tempo maior de diversão. 
Walter Júnior, Banda Vizzu 
e Dudu Gonçalves fizeram a 
festa com maestria”, afirma 
Katarina Rodrigues, também 
organizadora do evento. “A 
ideia é aproveitarmos os me-
lhor do Carnaval: família, 
dan~ça, música boa e muita 
alegria! Os patrocinadores e 
parceiros foram essenciais 
para a realização do bloco, so-
mos gratas, em nome de todas 
as famílias que se divertiram 
com segurança e tranquilida-
de”, finalizou Michelle Mene-
ses, que também fez parte da 
organização.

Caruaru foi tomada pe-
las cores, frevo, axé e mui-
tas fantasias criativas, 
abrilhantando a noite caru-
aruense. O seu Baile Mu-
nicipal foi o marco do iní-
cio do “Carnaval Caruaru 
Cultural 2019”, reunindo 
diversas atrações, como 
Bell Marques, Benil e or-
questras Nova Euterpe e 

Fernando Borges. Tivemos 
gente de todas as idades, 
acha que vamos dar relei-
tura para o nosso Carna-
val”, comemorou a prefeita 
da cidade Raquel Lyra, que 
já confirmou o Baile nova-
mente em 2020. A noite foi 
responsável por reunir cer-
ca de cinco mil foliões, na 
Arena Caruaru.

Durante dois dias, as rua 
de Arcoverde foram tomadas 
pela alegria do bloco A Bur-
ra, que em sua 18ª edição, fez 

Levando mais de 300 pessoas às ruas, Bloco das Acabrochadas foi formado por grupo de amigos
Bell Marques subiu nno palco da Arena Caruaru, animando cerca de cinco mil folões
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Janaína Pepeu e Arnaldo Felix

uma homenagem ao artista Al-
cides Rubens e mostrou a cul-
tura das atrações de rua, como 
bois, troças, ursos e blocos.
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Tentou-se promover 
uma campanha assim há 
alguns anos. Não houve 
grande adesão talvez por-
que sua formulação tenha 
sido mal elaborada. Fato é 
que poucos telespectado-
res do Big Brother Brasil, e 
dos chamados reality sho-
ws, aderiram.

Uma atração inexplicá-
vel move as pessoas à ne-
cessidade de saber o que se 
passa na vida do outro.

E o que se passa na vida 
do outro? Nada! Ou nada 
diferente do que se pas-
sa na nossa, guardadas as 
proporções. É tudo uma 
grande mentira. O confi-

Troque o BBB Por um livro!
namento é programado, 
as câmeras são estrategi-
camente fixadas, a progra-
mação sem surpresas para 
os novos “famosos” e o en-
redo aparentemente livre, 
sem zelo.

Daí em diante o que 
se vê é um show de nada. 
Olimpíadas e competi-
ções bobocas que desafio 
que em tempos de hoje se 
consiga fazer uma criança 
de 6 anos participar. A es-
colha do chamado “líder” 
(nem sei se é mais assim 
que chama), é preparada 
dentro de um ambiente 
tão criativo como “vender 
rifas” para ajudar no cus-

teio de uma formatura. 
Mas, por que algumas TV’s 
transmitem em horários 
nobre esse tipo de progra-
ma? A resposta é simples: 
porque têm grande audi-
ência.

Por base, não há uma 
preocupação de nenhu-
ma emissora do país com 
o que se mostra para 
milhares,milhões de pes-
soas na televisão. A preo-
cupação é única, a audiên-
cia, que imediatamente se 
reverte em cifrões. 

Então por que as pes-
soas gostam tanto? Há es-
tudos que tentam chegar 
a uma.resposta aceitável 

para tamanha perda de 
tempo, mas dos poucos 
que vi, nenhum me con-
venceu por completo. É de 
fácil entendimento. É mas-
tigado. É simples. É banal. 
É um verdadeiro paraíso.

Por sim, fica a dica: tro-
que o BBB por um livro e 
seja menos feliz. Difícil de 
convencer, não?. O cantor 
e compositor maranhen-
se, Zeca Baleiro, diz em 
uma de suas músicas uma 
frase que copio e deixo 
aberto para réplicas e tré-
plicas. “Eu perdi o paraíso 
mas ganhei inteligência”. 
Será que tem ligação com 
o BBB?

artigo

Firmo Neto                                                                                                                          
Relações Públicas e Jornalista
firmoneto@yahoo.com.br  -  
(81) 99821-1161

Em Petrolina, teve Carnaval 
pra ninguém ficar de fora

Tambores de 
Caruaru

Inclusão e muita alegria. O 
centro de Petrolina parou para 
receber a prévia “Sou Legal, Sou 
Especial”, fazendo participantes 
e outras pessoas que passavam 
pelo polo comercial do município 
se divertirem ao som do frevo e 
marchinhas. O desfile aconte-
ceu no dia 22 de fevereiro e já 
está na sua 14ª edição. O bloco 
é formado por pessoas com de-
ficiência, familiares e amigos, 
fazendo parte de uma iniciati-
va da prefeitura de Petrolina, 
através da Secretaria de Desen-
volvimento Social e Direitos 
Humanos, com o objetivo de 
levar inclusão às pessoas com 
deficiência.

Inclusão e muita alegria. 
O centro de Petrolina parou 
para receber a prévia “Sou 
Legal, Sou Especial”, fazen-
do participantes e outras 
pessoas que passavam pelo 
polo comercial do municí-
pio se divertirem ao som 
do frevo e marchinhas. O 
desfile aconteceu no dia 22 
de fevereiro e já está na sua 

A noite do sábado (23), em 
Petrolina, foi tomada por mui-
ta criatividade e descontração. 
A Sociedade 21 de Setembro foi 
palco de mais uma edição do 
Baile Municipal, evento conhe-
cido por abrir tradicionalmente 
os dias de Momo. Centenas de 
foliões vestiram suas fantasias 
e curtiram uma noite de muita 
alegria, ao som do grupo Patusco 
e da Philarmonica 21 de Setem-
bro. A noite ainda contou com o 
concurso de fantasias, apresen-
tando ao público três categorias: 
cabeça, luxo e originalidade. Du-
rante o desfile, o destaque ficou 
para o homenageado do Carna-
val 2019, Antônio Justino, que 
não concorreu na disputa, mas 

14ª edição. O bloco é for-
mado por pessoas com de-
ficiência, familiares e ami-
gos, fazendo parte de uma 
iniciativa da prefeitura de 
Petrolina, através da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos, 
com o objetivo de levar in-
clusão às pessoas com defi-
ciência.

Alegria, fantasias e solidariedade
fez um desfile simbólico. O pre-
feito Miguel Coelho, que esteve 
presente na festa, comemorou 
o sucesso do evento. “O Baile 
Municipal é uma festa do povo 
de Petrolina. Resgatamos no 
ano passado essa festa incrível, 
que foi largada no passado sem 
sabermos até hoje um motivo 
para isso. Mas o importante é 
que o Baile está firme e forte e 
celebra a abertura de um gran-
de Carnaval". O encerramento 
do 21º Baile Municipal deixou 
ainda um saldo positivo de soli-
dariedade, pois os recursos ob-
tidos com as vendas de mesas e 
as fraldas geriátricas doadas pe-
los foliões foram destinadas ao 
Cantinho do Aconchego.

 Bloco lembrou a importância da inclusão social nas festividades

Evento tem por objetivo valorizar 
a cultura nordestina

Desfile de fantasias foi o ponto alto da festa
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 Alexandre Justino

 Jorge Farias
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Especial Carnaval
Recife recebeu o centenário Zé 
Pereira e sua Vitalina

Esse ano, o famoso bone-
co gigante Zé Pereira com-
pleta 100 anos e a sua com-
panheira, Vitalina, chega aos 
90 anos. Para celebrar esse 
centenário do primeiro bo-
neco gigante do país, o Go-
verno do Estado, através da 
Secretaria de Turismo e La-
zer e da Empetur, convida-
ram os bonecos para brincar 
o Carnaval no Recife. Desde 

o início do mês de fevereiro, 
os bonecos deixaram Belém 
do São Francisco, a cidade 
natal do casal, em direção ao 
litoral. A chegada ao Recife, 
no dia 27 de fevereiro, foi re-
cepcionada com uma grande 
festa, com direito a caiporas, 
caretas, papangus, caboclos 
de lança, passistas e diversos 
bonecos gigantes do Recife e 
de Olinda, com o objetivo de 

promover um intercâmbio 
das mais diversas atrações 
do interior e da capital, pelas 
ruas do Bairro do Recife. “A 
ideia era celebrar este cente-
nário tão especial do primei-
ro boneco gigante do País. 
Zé Pereira é um patrimônio 
do Carnaval pernambucano, 
serviu de inspiração para to-
dos os bonecos famosos que 
fazem a folia em Olinda e 

Zé Pereira e Vitalina fizeram o primeiro desfile na capital pernambucana 

Bonecos foram recebidos com muita festa
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no Recife, então nada mais 
justo que termos promovido 
esta ação. Estamos muito fe-
lizes em ter aberto o calen-
dário de eventos do Turismo 
no Estado com uma home-
nagem tão bonita", destacou 
o secretário de Turismo e 
Lazer, Rodrigo Novaes.

Zé Pereira e Vitalina che-
garam ao ancoradouro do 
Cais do Sertão de catamarã, 
onde foram recebidos com 
muita festa e uma típica 
apresentação de Carnaval, 
realizando, então, o seu pri-
meiro desfile pelas princi-
pais avenidas do bairro. Os 
dois gigantes foram confec-

cionados pelo morador de 
Belém do São Francisco cha-
mado de Gumercindo Pires, 
que criou o primeiro perso-
nagem, em 1919, após ouvir 
as histórias do padre belga, 
Norberto Phallampin, que 
contava a utilização de bo-
necos grandes para chamar 
a atenção dos fiéis. Assim, 
Gumercindo decidiu levar 
os bonecos do sagrado ao 
profano, que resultou em 
uma das maiores tradições 
do Estado, sendo confeccio-
nados em corpo de madeira 
e cabeça de papel machê. Já 
Vitalina foi criada dez anos 
depois, em 1929.

Assembléia Geral Extraordinária da CERTRI – Cooperativa de Energia e 
Desenvolvimento de Triunfo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da CERTRI - Cooperativa de Energia e Desenvolvimento de Triunfo, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca 
os senhores associados, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a se 
realizar no dia 30 de março de 2019, em sua sede social, sita à Rua Frei Ângelo, nº. 
61, centro, na cidade de Triunfo-PE, sendo a Assembléia Geral Extraordinária em 
1ª convocação às 9:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) do número de 
Delegados Seccionais, em 2ª convocação às 10:00 horas com a presença de metade 
mais 01 (hum) dos Delegados Seccionais ou ainda em 3ª convocação às 11:00 horas 
com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados Seccionais, para deliberarem 
sobre as seguintes Ordem do Dia:
1. Alteração do Estatuto Social para incluir a nova atividade relativa a energia 
fotovoltaica; 
2. Prestação de Contas dos órgãos de Administração, referente ao exercício de 
2018;
3. Destinação das sobras ou solução relativa às perdas;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal Gestão 2019/2020;
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração Gestão 2019/2023;
6. Outros assuntos de interesse da sociedade, não dependentes de deliberação.
O associado que pretender participar como candidato ao Conselho Fiscal deverá 
registrar chapa até o oitavo dia útil que antecede a eleição, anexando os seguintes 
documentos:
a) Cópia da carteira de sócio da CERTRI;
b) Certidão negativa de Processo Administrativo perante a FECOERPE;
c) Certidão Negativa de débito vencido e não pago perante a CERTRI:
d) Declaração de desimpedimento legal;
e) Comprovação de regularidade da contribuição social mensal inclusa na conta de 
consumo de energia da CELPE ou recolhimento direto.
O número de associados adimplentes nesta data é 2.029 (Dois Mil e Vinte e Nove), 
representados por 20 (vinte) Delegados Seccionais.

Triunfo, 27 de Março de 2019

________________________________________________
Paulo Fernando de Sousa Melo

Presidente
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Bezerros traz 
os papangus

Pernambuco revive a Paixão de Cristo
Espetáculo já tem data marcada e traz em seu time atores consagrados

Passado o Carnaval, os olhos 
da população passam a focar 
em outro grande espetáculo que 
acontece no Estado, mais pre-
cisamente em Fazenda Nova, 
distrito de Brejo da Madre de 
Deus, a Paixão de Cristo. Com 
data marcada, os filmes promo-
cionais do evento já estão sendo 
veiculados na mídia. 

Este ano, a peça conta com 
o ator Juliano Cazarré, como 
protagonista no papel de Jesus. 
Além de Juliano, outros nomes 
estrelam a temporada de 2019, 
como Gabriel Braga Nunes, no 
papel de Pilatos, Priscila Fan-
tin, como Maria, Ricardo Tozzi, 
representando Herodes, e Bru-
no Lopes, no papel do Apóstolo 
João.  Nomes pernambucanos 
também marcam presença no 
espetáculo, como Ricardo Mou-
rão, no papel de Caifás, José Bar-
bosa, revivendo Judas, e Nínive 

Caldas, como Madalena. Os fil-
mes que já estão sendo veicula-
dos foram dirigidos pelo cineas-
ta Eduardo Morotó, que fez uma 
produção com linguagem suave 

e efeitos inspirados em obras re-
nascentistas. "A experiência de 
assistir ao espetáculo ao vivo traz 
muita emoção. Nosso desafio foi 
tentar transmitir essa emoção 

através dos filmes", afirmou. As 
apresentações acontecem en-
tre os dias 13 e 20 de abril e os 
ingressos, que já estão à venda, 
custam a partir de R$60.

Uma festa voltada para o 
imaginário popular. É assim 
que acontece todos os anos, du-
rante o Carnaval de Bezerros, 
o tradicional desfile dos pa-
pangus. Cores, fantasias e uma 
forte representação cultural. 
“Pernambuco tem nos papan-
gus uma das figuras centrais da 
folia no Agreste. Bezerros todo 
ano nos traz essa beleza de co-
res e fantasias, que junto aos rit-
mos do nosso estado, resultam 
em uma festa tão representativa 
da nossa cultura popular", pon-
tuou o secretário de Turismo e 
Lazer do Estado, Rodrigo No-
vaes. Esse ano, a festa aconte-
ceu no domingo (3) e, além do 
esperado desfile dos papangus, 
o público acompanhou orques-
tras de frevo, cortejos dos gru-
pos Caboclinho Sete Flechas, 
Boi Faceiro e Maracatu Águia 
Misterioza de Nazaré da Mata, 
além do concurso de fantasias 
na Praça Centenária. 

Juliano Cazarré no papel de Jesus no espetáculo de 2019 
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