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Encarte dos jornais Gazeta Nossa 198 e Grande Litoral AGOSTO 2015
Não pode ser vendido separadamente.
Circula na Zona Sul do Recife, Jaboatão dos Guararapes,
Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré,
Barreiros e São José da Coroa Grande

ABIH/PE anunciou nova diretoria
Artur Maroja, de Porto de Galinhas, é o novo presidente da Associação Brasileira da Industria de Hotéis em Pernambuco
A Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis (ABIH-PE)
anunciou a sua nova diretoria e Conselhos Administrativo e Fiscal para o biênio 20152017. O hoteleiro Artur Maroja,
do BW Solar Porto de Galinhas
e do BW PLUS Vivá Porto de
Galinhas, assume a presidência
da ABIH-Psubstituindo Eduardo Cavalcanti, do Portal de Gravatá, que desempenhou o papel
nos últimos quatro anos, tendo
alcançado conquistas importantes para o setor.
Para a nova missão, Artur
Maroja terá a colaboração e a
experiência de Eduardo Cavalcanti como vice-presidente
e de Carlos Maurício Periquito como diretor executivo.
A ABIH-PE é uma entidade civil sem fins lucrativos que

Artur Maroja e Otaviano Maroja. Foto HotelierNews

congrega os principais hotéis
do Estado. Fundada no Recife na década de 70, é uma das
mais respeitadas associações

de Pernambuco. Tem participação ativa na Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo

(CNC), no Conselho Estadual de Turismo de Pernambuco
(Contur), no Conselho de Turismo do Recife, no Conselho
da Cidade do Recife e na Câmara do Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
Pernambuco (Fecomércio).
A ABIH é uma entidade
nacional criada em 1936 e representa mais de 3.200 associados, 400 mil empregos diretos e 1,5 milhão de indiretos.
Também fazem parte da nova
diretoria, outros representantes de hotéis de Porto de Galinhas: Otaviano Maroja, Mássimo Pellitteri, Eduardo Lacerda Tiburtius e José Otavio Meira Lins. (Com informações de
Mercado de Eventos e Eduardo
Côrtes)

Fábrica da Arclima deixa Jaboatão por Suape
Previsão para inauguração da nova fábrica no Complexo Industrial de Suape é em novembro de 2015
Por Grace Souza – Com
investimento de R$ 10 milhões, a Arclima, atuante no
setor de engenharia de arcondicionado e especializada em obras de climatização e
conservação dos sistemas, está próxima de inaugurar sua
fábrica no Complexo Industrial Portuário de Suape. O
empreendimento está em fase
final de obras e deve começar
a operar no próximo mês de
novembro. A unidade possui
11 mil metros quadrados de
área construída, em um terreno de 2,2 hectares. A notícia

foi comunicada à comitiva de
Suape que esteve na planta no
mês passado.
O grupo foi recebido pelo
sócio diretor Raimundo Ferreira Silva Filho e pelo engenheiro mecânico, Kleiber Almeida. Quando a fábrica for
inaugurada, os funcionários
deixarão as instalações atuais, em Jaboatão dos Guararapes. Com a mudança, a empresa que fabrica dutos retangulares, ovais e redondos, aumentará o número de empregos diretos de 120 para 200.
Atualmente, a Arclima for-

nece dutos para os estaleiros Atlântico Sul e Vard Promar, sendo a única fabrican-

Sheraton Reserva do Paiva distinguido no Brasil
O Sheraton Reserva do Paiva Hotel & Convention
Center, projecto desenvolvido pelo Grupo Promovalor
na região do Recife, no Nordeste do Brasil, acaba de ser
distinguido como Novidade do Ano pelo Guia Quatro
Rodas.
A publicação classifica e selecciona os melhores hotéis, restaurantes e atracções turísticas em todo o Brasil.
De acordo com especialistas do sector hoteleiro, os
quartos amplos e a vista deslumbrante para os coqueirais e para o mar foram dois factores determinantes para esta premiação.
Almerindo Duarte, Administrador do Grupo Promovalor, afirma que “é um orgulho receber este prémio
atribuído por uma publicação tão importante no Brasil,
como é o Guia Quatro Rodas.
Não poderíamos estar mais satisfeitos com o arranque do Sheraton Reserva do Paiva, que em tão pouco
tempo já conseguiu conquistar um lugar de destaque entre os melhores hotéis do Brasil.
O Sheraton Reserva do Paiva tem vários diferenciais,
nomeadamente o primeiro Beach Club da região, uma
tendência na Europa e Estados Unidos e que vem ganhando adeptos no Brasil”. (Da assessoia).

te destes tipos de condutores
no Nordeste.
Participaram da visita os
coordenadores de Relações
Institucionais Sílvio Leimig e
Eduardo Pragana, a coordenadora executiva de Desenvolvimento de Negócios, Camila Barral, o chefe de núcleo do
setor, Alexandre Reis, os gerentes de Proteção Ambiental,
Marcos Antônio da Silveira, e
de Desenvolvimento Social e
Sustentável, Rogério Marques,
e o assessor técnico da vice
-presidência, Clóvis Farias
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cultura e entretenimento

45 Missa do Vaqueiro 2015
a

Sérvulo Ferreira, o Véio Abidoral, esteve em Serrita representando a Rádio Cabo FM e o jornal Gazeta Nossa e
conta um pouco sobre a grande festa do Alto Sertão Pernambucano
Por Sérvulo Ferreira, enviado especial da Gazeta Nossa e Cabo FM – Uma data cravada no calendário dos grandes acontecimentos do estado
de Pernambuco, a Missa do Vaqueiro, em Serrita, levou mais
uma vez milhares de pessoas
para o Alto Sertão pernambucano nesta sua 45a edição. Cerca de 50.000 pessoas estiveram
presentes na noite do sábado,
dia 25 de julho, para prestigiar
a festa dos vaqueiros, aboiadores improvisadores repentistas,
cantadores e amantes doforró
pé-de-serra que se espalharam
pelos vários polos culturais do
Sítio Lajes e no palco principal.
Entre tantos, registramos a atuação impressionante do Coral
de Aboios (único no mundo),
Arreio de Ouro, Os Nonatos,
Flavio Leandro e Danilo Pernambucano, na grandiosa noite de sábado.
Já a missa, no domingo, celebrada pelo padre Domingos Pedro,como sempre foi pura emoção em todos os momentos, desde a chegada dos
vaqueiros, encourados como manda a tradição sertaneja, empunhando bandeiras do
Brasil, de Pernambuco, de Serrita, juntos numa grande e indescritível cavalgada, ficando depois reunidos em frente ao altar onde foi celebrada a
tradicional Missa do Vaqueiro.
Ronaldo Aboiador esteve mais
uma vez presente, versando na
hora do ofertório e emocionando a cada verso. Outro momento, entre tantos, que emocionou
a todos foi quando o poeta Pedro Bandeira, um dos fundadores da Missa, junto a Luiz Gonzaga e o Padre João Câncio, foi
homenageado pelos vaqueiros.
Uma grande festa pernambucana, única no Brasil e ainda
desconhecida por muitos.
Helena Câncio, organizadora da festa, em entrevista a toda
imprensa, falou das dificuldades
encontradas em 2015 para realização da festa “Apesar da Missa
do Vaqueiro fazer parte do Calendário Cultural do Estado de
Pernambuco, este ano tivemos
um corte no orçamento, o que
nos impossibilitou de contratar
uma atração nacional, entretanto, unimos forças e fizemos uma
brilhante festa”.
História – A missa do Vaqueiro tem sua origem no assassinato do vaqueiro Raimundo Jacó,
morto traiçoeiramente nas caatingas do Sítio Lages no município de Serrita/PE.
Segundo a história, Raimundo Jacó era um excelente
vaqueiro. Quando aboiava seu
canto atraia o gado para perto

de si, assim como os apóstolos
corriam ao encontro de Jesus.
Era capaz de adivinhar onde
dormia e comia cada cabeça de
gado sob sua responsabilidade.
Raimundo e Miguel Lopes
eram contratados de uma mesma fazenda, sendo Raimundo
responsável pela guarda do rebanho do patrão e Miguel pelo
rebanho da patroa. Entre os dois
vaqueiros havia uma rixa muito
forte, pois conta-se que Miguel
sentia inveja das qualidades do
seu companheiro Jacó.
No dia 08 de julho de 1954,
ambos partiram à procura de
uma rês de estimado valor. A
rês pertencia à patroa e fora alcançada por Raimundo Jacó.
Miguel chegou logo atras de Ja-

có e se deparou com ele calmamente fumando o seu cigarro
sentado perto do açude do sítio Lajes, com a rês amarrada e
o seu fiel companheiro cachorro ao seu lado. Vendo isso, Miguel teria ficado irritado e com
muita inveja. Pegou uma pedra
de regular tamanho e bateu fortemente na cabeça de Jacó. Naquele dia, o sertão todo estremeceu de tristeza e de dor. Raimundo foi sepultado no local
onde foi assassinado. Um fato
que não poderia deixar de ser
citado é que o seu amigo fiel
cachorro acompanhou todo o
trajeto do enterro. Depois ficou
ali até morrer de sede e de fome guardando o túmulo do seu
amigo Raimundo Jacó. Quan-

Véio Abidoral com Tião, Jojó, Ronaldo Aboiador e Nequinho

Véio Abidoral com Flávio Leandro

Com Os Nonatos

Com Danilo Pernambucano

to a Miguel Lopes, houve processo mas foi arquivado por falta de provas. Miguel declarouse inocente e nunca foi esclarecido o acidente.
Hoje, em todo o sertão,
cresce o mito em torno do seu
nome, consagrado como protótipo do vaqueiro, símbolo de
dedicação e coragem.
E o tempo juntou o espírito
místico do povo, aliado ao credo do homem à terra, transformando o local da tragédia em
constantes romarias. Muitos
afirmam que graças foram alcançadas, atribuindo os milagres ao mártir vaqueiro.
No ano de 1971, por iniciativa do Pe. João Câncio, apoiado pelo cantor Luiz Gonzaga
– primo de Raimundo Jacó – e
pelo poeta Pedro Bandeira, famoso repentista do Cariri, realizou-se a Primeira Missa no local em homenagem à Raimundo, bem como à figura do Vaqueiro Nordestino.
Em 1973, por iniciativa da
Prefeitura do município de Serrita, foi erguida a estátua de
Raimundo Jacó, esculpida por
Jota Mildes, artista de Petrolina(PE). Em 1974, foi construído o Parque Nacional do Vaqueiro e em outubro de mesmo
ano, foi criada a Associação dos
Vaqueiros do Alto Sertão. (Fonte: Prefeitura de Serrita)

Com Josildo Sá

Ocupações nobres
O sonho de seu pai era
vê-lo doutor, da medicina
ou da engenharia. Mas ele
nunca quis isso. Ao invés
de uma máquina calculadora nas mãos ou um estetoscópio nos peitos, preferiu ser
pastorador de luas. Todo dia
ficava chateado porque, na
madrugada, chegava um sol
besta e carregava dona lua não sei pra onde. Pras bandas do
Japão, talvez. E aí ele virava ensacador de ventos felizes e interpretador de nuvens difíceis de serem interpretadas. Quando
começava sua tarefa, a nuvem já era outra, sem dar-lhe tempo de interpretar, e os ventos já tinham passado, ligeiros, sem
permissão para ensacá-los. Passou a ser ensaiador de canário
cantador e afinador de cigarras. Assim viveu feliz toda a vida e
aposentou-se sorridente por só ter tido na vida ocupações nobres e edificantes. Poucos sabiam fazer tão bem o que ele fazia. Ninguém descascava fumaça como ele; ninguém enxugava orvalhos com tanto primor. E assim viveu, dormindo vagalumes e acordando arco-íris, ouvindo pirilampos e sonhando borboletas. E foi feliz.

ELISA ROCHA

elisadeluzia.wix.com/letras-e-lirios

Tiques-tac
Essa semana, não lembro exatamente se sextaousábadooudomingo, como de costume, fui assistir ao Programa do Jô. O
entrevistado da vez era Roberto Carlos. Me desanimei, confesso,
mas ele concedeu um pouco de espaço para falar de seus TOCs,
e olha, me identifiquei... com Roberto Carlos.
A primeira coisa que eu pensei quando não conseguia pisar nas linhas entre os azulejos: “puta merda, tou louca!”. Como
qualquer viciado, achei que se quisesse parar, seria fácil. Cedia às
auto torturas psicológicas e, aos poucos, chaves por ordem de tamanho, roupas em dégradé e simetria entre os livros foram tomando conta do meu quarto, da minha casa e de todo raio de
dois metros que me cercasse. O Transtorno Obsessivo Compulsivo tinha me pegado. E agora, Dráuzio Varela explica? Eu estava
louca e era caso pra UTI. Me sentia o próprio Jack Nicholson em
Melhor É Impossível; filme que, aliás, aconselho que todos assistam. O caso ficou terminal quando eu comecei compulsivamente a fazer todas as operações matemáticas, que iam de uma simples soma a equações que só eu entendia, nos relógios. Se acordasse às 03:19, esperava até 03:21, que era pra ficar certinho em
ordem decrescente. Tic. Tac. Tic
(Correção Mental: Tic. Tac. Tic. Tac. Agora sim. Dois tics.
Dois tacs. TOC.)
Essa situação me importunou por muito tempo, e precisei de
três insuportáveis anos de análise para começar a deixar de lado
as minhas “frescuras”. É verdade que ainda estabeleço uma distância entre todos os livros e a estante (10,5 cm), mas já consigo deixar para depois uma arrumação desnecessária de gavetas.
Confesso, porém, que ainda me perturba se alguém der aquela
velha palmadinha, sabe? “E aí, largou mais cedo hoje? (palmada)”. Se não consigo revidar, ainda que beeem de leve, só pra tocar mesmo, perdi meu dia. Tenho tentado perder só as duas horas seguintes, e veja que avanço!
O interessante a respeito do TOC é que, embora em medidas
diferentes, todos têm, mas escondem que não têm para poderem ter em paz. Afinal, mania é que nem... Então, prosseguindo,
quem não tem seus caprichos secretos? Quem nunca, me diga,
quem nunca ditou para si a regra de só andar nos ladrilhos marrons, pulando os brancos? Branco não pode! Ou só pode branco! Tanto faz. (Essa coisa da cor, mesmo, é um prato cheio pros
TOCnianos). É geral, gente, todas tem, todas faz.
Acho engraçado como, principalmente os casais, tendem a
nunca entender as frescurites do próximo. Meu chefe, mesmo,
a primeira coisa que ele faz, todos os dias, ao chegar na empresa, é limpar os óculos. Ok, eu entendo! Fiiica lá, limpa os ocrinhos em paz! O problema é que ele não entende a minha mania
de estar sempre atrasada! Brincadeiras à parte, acho que o TOC
ainda vai dominar o mundo. Digo isso porque, minha tia, criatura mais sensata e cristã que conheço, agora só namora dependendo de ligação. Funciona assim: “Se eu receber uma ligação de
mamãe em 15 minutos, ele é o cara certo”. Mamãe não ligou? Esquece, cara, já era, tu não é o certo. Mamãe ligou? Hmmmm...
Sendo, como já comprovei, uma tendência social moderna,
essa coisa inexplicável de só conseguir fazer assim se for assado,
acho que devemos respeitar a frescura alheia, pessoal. É muito chato ser intitulado de fresco (frescametidamimada, no meu
caso) e não ser compreendido só porque não gosta que alguém
desfrute, com a boca cheia de baba e micróbios, do seu copo de
Coca-Cola. Ponto positivo: você fica em paz. Ponto negativo: todos te olham com estranheza e te odeiam. É aí que você tem que
decidir pra onde corre. Eu corri pra frente, que é a mais perigosa
das opções, e acolhi minhas manias. Liguei aquele botão vermelho bem grande escrito “foda-se” e quem quiser que ache ruim!
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As melhores opções
em gastronomia

