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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Ao término de cada 
edição publicada e  

em circulação, realiza-
mos reunião com a  equipe en-
volvida no trabalho e   fazemos 
avaliação geral  da edição. Com 
isso, procuramos manter um 
constante processo de apri-
moramento que visa à satisfa-
ção dos nossos leitores e par-
ceiros. Se você conhece  algum 
evento ou algo original  na re-
gião ou em sua cidade para ser 
mostrado jornalisticamente, 
acataremos sua sugestão e en-
traremos em contato para ela-
boração de matéria. Iniciamos 
o mês outubro. Outubro é o 
mês que inspirou a campanha 
internacional (Outubro Rosa) 
com objetivo de sensibilizar a 
população para o problema do 
câncer de mama.  Este evento 
teve origem nos Estados Uni-
dos depois do Congresso ter 
determinado o mês de Outu-
bro como o mês de prevenção 
desta doença. Uma das carac-
terísticas do Outubro Rosa  é 
a iluminação de monumentos 
importantes  com a cor rosa 
como forma de apoio à causa. 
Diante das atuais incertezas 
por passa o país, o Ministério 
do Planejamento esclareceu 
que os concursos autorizados 
em 2015, e com editais pre-
vistos para 2016 serão manti-
dos, um alento para os inscri-
tos.  Sensível aos problemas 
econômicos vividos em 2015 
pelo Polo Gesseiro do Arari-
pe (PE),  a administração es-
tadual resolveu atender a um 
antigo pleito de barateamento 
do Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre o frete para dis-
tancias acima de mil quilô-
metros. Com o barateamento 
do frete  será possível o aten-
dimento do mercado agrope-
cuário do Mato Grosso (MT), 
onde existe  grande demanda 
por gesso agrícola. Ainda no 
Sertão do Araripe o município 
de Tacaratú (PE), um Projeto 
de Lei assegura a concessão de 
lucro presumido na alíquota 
do (ICMS) na venda de redes 
e mantas de algodão, principal 
fonte de renda do município. 
Boa Leitura!
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Assembleia
Pagamento com cartão em pedágios

Pequeno Negócio
Capacitação em Sertânia, Afogados e Salgueiro

Ouricuri
Agricultoras buscam mais autonomia e renda

Caruaru
Alto do Moura pode se tornar Patrimônio Imaterial

José Arthur Paes Vieira

Observatório JS CACHACIER

Em um es-
forço financeiro 

que se revelou al-
tamente compen-

sador, fomos conhecer uma 
das mais belas cidades da 
Europa, apelidada de Pa-
ris do Leste tal a beleza da 
sua arquitetura e dos seus 
castelos medievais. Refiro-
-me à Praga, na República 
Tcheca. A sua distinção vai 
além de ser, simplesmente, 
bela, pois o país do qual é 
a capital tem eficientíssima 
indústria cervejeira, sendo 
a maior e melhor produtora 
do mundo. Os Tchecos são 

os maiores consumidores do 
precioso líquido, porém com 
elegância, óbvio. A impor-
tância da indústria Tcheca, 
fica clara quando lembramos 
da sua quarta cidade, Pilsen 
(Pizeñ), aonde foi inventada a 
fórmula mundial das cervejas. 
A Pilsner Urquell, cervejaria 
fundada em 1842, deu nome ao 
tipo pilsener. E o consumo “por 
pessoa” na República Tcheca é 
de 157 litros/ano. Em 2º, a Ir-
landa com 131 litros/ano e, ao 
contrário do que o marketing 
da Oktoberfest propaga, a Ale-
manha vem em 3º lugar (116 
litros/ano), O Brasil consome 

apenas 56 litros/ano. Este bai-
xo consumo explica-se em face 
da nossa extensão territorial, 
com sua maior área no interior, 
onde a cachaça domina. E aí, 
os sofisticados deram um título 
internacional ao cachaceiro que 
agora é Cachacier, a exemplo de 
sommelier (especialista em vi-
nho). No feminino, Cachacière. 
Mas, o sertanejo salvaguarda a 
sua própria filosofia de boteco 
com eternos apelidos para a ca-
chaça. Vejamos alguns: Água 
que passarinho não bebe, A 
que matou o guarda, Abrideira, 
Amansa-sogra, Amansa-corno, 
Amargosa, Arrebenta-peito, Bi-

rinaite, Birita, Birosca, Birus-
ca, Branquinha, Cana, Carras-
pana, Catinguenta, Dengosa, 
Engasga-gato, Garapa, Goro-
roba, Imaculada, Lindinha, 
Mardita, Marvada, Mé, Meo-
ta, Perigosa, Pinga, Purinha, 
Saideira, Suadeira, Talagada, 
Trago, Venenosa e Xarope-de-
-bebo. Quem souber outros 
títulos, por favor mande para 
o nosso Jornal do Sertão, pois 
agora eu vou é tomar um gole 
de “Volúpia” – excelente pinga 
do Rio Grande do Norte.

Tramita, na Assembleia 
Legislativa de Pernambuco 
(Alepe), o projeto de lei (Nº 
295/2015), de autoria do de-
putado estadual Diogo Mora-
es, que determina a obrigato-
riedade da inclusão do cartão 
de débito entre as formas de 
pagamento nas praças de 
pedágio que estão sob a ad-
ministração do Estado e das 
concessionárias. Para Mora-
es, a medida evita o constran-
gimento que muitos usuários 
passam por não ter dinheiro 

O Sebrae Pernambuco ofe-
rece, até o dia dois de outubro, a 
ação de capacitação empresarial 
para os municípios de Sertânia, 
Afogados da Ingazeira e Salgueiro. 
Na programação, os participantes 
vão contar com cursos, oficinas 
e palestras que englobam temas 
como Marketing e Vendas, Em-
preendedorismo, Legislação e Fi-

A prefeitura de Cararu en-
caminhou um ofício para o Ins-
tituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN) 
para registrar o Alto do Moura 
como Patrimônio Cultural Ima-
terial Brasileiro. O texto des-
taca o valor do sítio artesanal 
como produto de arte e o seu 
papel no turismo do município, 
principalmente nos períodos 
de Semana Santa e São João. 

em espécie para pagar a tarifa 
de pedágio e também por pro-
porcionar mais conforto aos 
motoristas. A proposta tam-
bém determina que, em caso 
de descumprimento, a empresa 
responsável pelo pedágio deve-
rá pagar uma multa no valor de 
5% do faturamento do dia, em 
que for verificada a ilegalidade. 
O valor referente à multa deve-
rá ser revertido para o Sistema 
de Proteção dos Direitos do 
Consumidor de Pernambuco 
(PROCON-PE).

Após o pedido da Prefeitura, a 
Superintendência Regional do 
IPHAN, no Recife, apontará as 
providências preliminares para 
que o registro seja viabilizado, 
como a constituição de equipe 
para pesquisa de campo, en-
carregada de elaborar relatório 
para a Presidência do IPHAN – 
esse foi o mesmo processo para 
a concessão do registro à Feira 
de Caruaru, em 2007.

nanças. O objetivo desta ação, que 
faz parte do “Movimento Compre 
do Pequeno Negócio” é preparar 
o empreendedor e promover ven-
das e contratações para os peque-
nos negócios. A participação na se-
mana de capacitação empresarial 
é gratuita e as vagas são limitadas 
e as informações estão disponíveis 
no site www.pe.sebrae.com.br

Cerca de 20 agricultoras 
da comunidade Barragem 
dos Algodões, no município 
de Ouricuri, se juntaram para 
formar o Grupo de Mulheres, 
com objetivo de debater as-
suntos de interesse coletivo e 
trazer melhorias para a comu-
nidade, além de buscar outras 
formas de garantir renda. O 
grupo já se reuniu, no últi-
mo dia 28 de setembro, com 
representantes da ONG Caa-

tinga e do Grupo de Mulheres 
do Sitio Santa Maria, onde 
puderam partilhar experiên-
cias e orientar as agricultoras 
de Ouricuri a dar os primeiros 
passos.. A próxima reunião 
será realizada neste mês de 
outubro e as integrantes do 
Grupo de Mulheres Barragem 
dos Algodões vão conhecer de 
perto a realidade do Grupo de 
Mulheres do Sítio de Santa 
Maria.
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Política

Na reforma ministerial, PMDB 
é a sigla mais beneficiada

A reforma ministerial, 
anunciada pela presidente 
Dilma Rousseff (PT) em ju-
lho, está recebendo os ajustes 
finais e vai além da intenção 
de cortar gastos no Governo. 
Ao ofertar novos ministérios 
ao PMDB, que passará a co-
mandar sete pastas, o Planal-
to coloca em prática a estra-
tégia de retomar o controle 
de sua base governista – o 
Executivo precisa aprovar o 
segundo pacote de ajuste fis-
cal com celeridade e conter 
a tramitação dos pedidos de 
impeachment na Câmara Fe-
deral. 

No troca-troca de cadei-
ras dos ministérios, o minis-
tro da Defesa, Jaques Wag-
ner, passará a ocupar a Casa 
Civil. Aloizio Mercadante, 

que está na Casa Civil, en-
tão, substituirá o ministro da 
Educação, Renato Janine Ri-
beiro. Aloizio já tinha coman-
dado o MEC e seu retorno se 
dá, após pressão dos parla-
mentares federais, críticos da 
sua atuação, empurrá-lo para 
fora da Casa Civil. Da ala pe-
emedebista, devem perma-
necer nos cargos: Henrique 
Eduardo Alves com Turismo; 
Kátia Abreu em Agricultura; 
Minas e Energia sob o co-
mando de Eduardo Braga; e 
Aviação com Eliseu Padilha. 

A Secretaria dos Portos e 
o Ministério da Saúde devem 
ficar com Helder Barbalho 
(atual ministro da Pesca) e 
o deputado Marcelo Castro 
(PI), respectivamente. Castro 
foi indicação da bancada do 

PMDB na Câmara Federal e 
tem sido o mais cotado para 
o cargo, assim como Celso 
Pansera, para assumir Ciên-
cia e Tecnologia, no lugar de 
Aldo Rebelo, que deve passar 
ao comando do Ministério 
da Defesa. Alguns dos minis-
térios que serão agrupados, 
tornando-se uma única pasta 
podem ser administrados por 
petistas. As secretarias de 
Mulheres, Direitos Humanos 
e Igualdade Racial virarão um 
único ministério, que poderá 
ser ocupado pela deputada 
petista Benedita da Silva. Os 
ministérios do Trabalho, da 
Previdência e do Desenvolvi-
mento Social também se tor-
narão um só, e o nome mais 
forte é do ministro da Pre-
vidência, Carlos Gabas.Não 

haverá mudanças nas pastas 
pertencentes aos partidos PR, 
PSD e PP. No Ministério dos 
Transportes, mantém-se An-
tonio Carlos Rodrigues; em 
Cidades, Gilberto Kassab, em 
Integração Nacional, Gilber-
to Occhi. Cogitou-se ceder o 
Ministério das Comunicações 
ao PDT, com André Figueire-
do. A presidente Dilma tam-
bém definiu que a Contro-
ladoria-Geral da União não 
terá mais o status de ministé-

rio, passando a ser vinculada 
à Casa Civil. Também perde 
o título de ministério, a Se-
cretaria de Governo que será 
integrada à Secretaria das 
Micro e Pequenas Empresas, 
ao Gabinete de Segurança 
Institucional, à Secretaria de 
Relações Institucionais e à 
Secretaria Geral  - estuda-se 
convocar o petista Ricardo 
Berzoni, atual ministro das 
Comunicações para o co-
mando.

Mudança ministerial visa garantir apoio da base governista no Congresso 
Nacional
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Brasil

Concursos já autorizados 
vão ser mantidos

N e NE: piores índices na 
avaliação de alfabetização

O Ministério do Plane-
jamento esclareceu que os 
concursos autorizados, em 
2015, e com editais previstos 
para 2016 serão mantidos. 
As medidas de ajuste fiscal 
apresentadas pelo Governo 
Federal, no último dia 14 de 
setembro, incluem a suspen-
são dos concursos públicos 
para o próximo ano. O minis-
tério também informou que, 
no caso de concursos de perí-
odos anteriores, inclusive os 
homologados e aguardando 

As regiões Norte e Nordeste 
tiveram os piores resultados na 
Avaliação Nacional da Alfabe-
tização (ANA), divulgados pelo 
Ministério da Educação, no últi-
mo dia 17 de setembro. Apenas 
3,72% dos estudantes do Nor-
deste e 4,12% do Norte alcança-
ram o melhor nível da avaliação 
no quesito leitura. Ou seja, há 
uma grande dificuldade entre 
os estudantes de escrever pala-
vras com diferentes estruturas 
silábicas, fazer um texto correto 
e coerente. Enquanto no Sul e 
Sudeste, o índice foi de 32,55% 
e 36,13%, respectivamente. 

A disparidade nas regi-
ões também foi observada na 
avaliação de matemática. Os 
alunos do Norte e Nordeste 
alcançaram 11,76% e 13%. No 
Sul e Sudeste, o percentual foi 
de 32,55% e 36,13%, o que sig-
nifica que estes alunos são ca-
pazes de resolver cálculos mais 

complexos. Esta é a segunda 
vez que o exame é aplicado na-
cionalmente e que as provas fo-
ram aplicadas a estudantes do 
3º ano do ensino fundamental 
de escolas públicas. O gerente 
de Conteúdo do movimento 
Todos Pela Educação, Ricardo 
Falzetta, acrescentou que, ape-

sar dos números preocupantes 
das regiões Norte e Nordeste, 
quando analisados os estados, 
é possível notar bons resulta-
dos. Em entrevista à Agência 
Brasil, Faizetta afirmou que 
a análise de cada região mos-
tra bons caminhos no Ceará e 
Acre. (ABr) 

Na questão da leitura, os alunos do Norte e do Nordeste obtiveram 4,84% e 
5,52% no nível máximo da avaliação

Em nota, o Ministério do Planejamento afirma que o Governo Federal “está 
fazendo um esforço fiscal para garantir a eficiência da gestão pública”
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autorização para nomear os 
aprovados, também vão ser 
mantidos e seguir o cronogra-
ma de nomeações.As vagas 
asseguradas estão previstas 
na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) de 2015, que estabele-
ce teto de 45.582 cargos. No 
caso da proposta de LOA de 
2016, a ideia é que os 40.389 
cargos, dos quais 25.606 são 
do Executivo, sejam suspen-
sos, o que pode proporcionar 
uma economia de R$ 1 bilhão 
ao Executivo.
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Mundo

Tspiras é eleito novamente 
para o cargo de primeiro 
ministro da grécia

Volkswagen burla medidor de 
gases poluentes

Papa Francisco realiza 
missão em Cuba

Governo Colombiano 
e Farc dão primeiro 
passo para selar a paz

A restauração da estabili-
dade na economia e no siste-
ma bancário são os principais 
focos do primeiro-ministro 
eleito da Grécia, Alexis Tspi-
ras, no último dia 20 de se-
tembro. Ele concorreu pelo 
partido Syriza contra o líder 
do partido conservador grego 
Nova Democracia (ND), Van-
gelis Meimarakis Um mês 
antes, Tspiras tinha renun-
ciado pediu demissão deste 
mesmo cargo depois de uma 
cisão de 25 deputados da ala 
mais à esqueda do Syriza. Os 
parlamentares dissidentes 
haviam contestado um novo 
pacote de austeridade que o 
ex-primeiro ministro acertou 
com a União Europeia. Para 
eles, o governo recuou nas 
promessas de que acabaria 
com a política de austeridade 
na Grécia. "O objetivo imedia-
to do período por vir é a restau-

ração completa da estabilidade 
na economia e na operação 
de bancos e na ampliação do 
terreno que ganhamos nas ne-
gociações (com os credores), 
sendo a primeira batalha cru-
cial o alívio da dívida", disse 
Tsipras em reunião com mem-

bros do Syriza, segundo uma 
autoridade do partido. Agora, 
o novo governo da Grécia tem 
um mandato para realiza as re-
formas que o país acertou com 
seus credores internacionais 
em julho, segundo a Comissão 
Europeia informou. (ABr) 

Com 25% dos votos apurados, Syriza tinha 35,33% dos votos, contra 28,17% 
do principal partido de oposição
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O papa Francisco, principal 
articulador da reaproximação 
entre Cuba e os Estados Unidos, 
desembarcou no último dia 19 de 
setembro, no país cubano para 
realizar uma série de encontros 
com jovens, famílias e bispos. Du-
rante sua missão de cinco dias, 
o pontífice se encontrou com o 
ex-presidente Fidel Castro onde 
conversaram sobre vários temas 
e trocaram presentes de cortesia. 
De acordo com o porta-voz do Va-
ticano, Federico Lombardi, o papa 
foi recebido na casa de Castro, em 

Havana, num “ambiente muito fa-
miliar e informal”. Segundo ele, o 
encontro durou cerca de 40 minutos 
na presença de vários parentes do 
ex-presidente cubano. Ao visitar a re-
gião de Holguín, Francisco celebrou 
uma missa na Praça da Revolução, 
e seguiu depois para Santiago onde 
realizou encontro com jovens, famí-
lias e bispos. O papa aproveitou sua 
passagem por Cuba para fazer um 
pedido também aos Estados Unidos 
para que avancem na normalização 
das relações bilaterais e desenvolvam 
todas as suas potencialidades. (ABr)

Onze milhões de carros da 
Volkswagen, em todo o mundo, 
foram equipados com um sof-
tware de manipulação de da-
dos de emissões de poluentes. 
A fraude foi reconhecida pela 
empresa ante as autoridades 
norte-americanas – o caso foi 
descoberto nos Estados Unidos 
-, mas o escândalo voltou a der-
rubar as ações da gigante alemã 
na Bolsa com uma desvaloriza-
ção de 18%. "Novas investiga-
ções internas demostram que 
esse software foi instalado em 
outros veículos a diesel do gru-

po", apontou. Isso poderia in-
dicar que softwares fraudulen-
tos detectados em modelos das 
marcas VW e Audi nos Estados 
Unidos poderiam estar presen-
tes em outras filiais, que conta 
com marcas como Seat, Skoda 
e Porsche. A Volkswagen anun-
ciou também que gastará 6,5 
bilhões de euros no terceiro 
trimestre do ano para enfren-
tar as primeiras consequências 
do caso. Isso levará a empresa 
a ajustar suas metas de lucro 
para 2015, segundo informou. 
(UOL)

O governo colombiano e as 
Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (Farc) anunciaram, 
no último dia 23, um importante 
acordo sobre a necessária tran-
sição jurídica para acabar com 
o conflito de décadas. O acordo 
contempla ainda a entrega das 
armas pelas Farc num prazo de 
60 dias. Santos afirmou que o 
acordo de paz vai ser assinado 
no máximo “dentro de seis me-
ses”. A leitura do comunicado do 
acordo foi feita na presença das 
delegações das duas partes, diri-
gidas pelo presidente colombia-

no, Juan Manuel Santos, e pelo 
líder das FARC, Rodrigo Londoño 
Echeverri, também conhecido 
como Timochenko. Também será 
criado um tribunal especial para 
a paz, conforme anunciado, em 
Havana, representantes de Cuba 
e da Noruega, países fiadores das 
negociações.O Estado colombiano 
concederá uma ampla anistia aos 
delitos políticos, ficando de fora os 
crimes que, na legislação colom-
biana, estejam tipificados como 
sendo de lesa-humanidade, geno-
cídio ou graves crimes de guerra. 
(ABr)

Presidente da montadora afirma 
estar "desolado" com o escândalo.

O papa falou sobre os esforços da Igreja Católica em transmitir suas 
mensagens para todos os lugares de Cuba, que possuem poucos padres e 
templos 
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EconoMia

Estado aumenta ICMS e 
IPVA e receita é partilhada 

Fatia do imposto ajuda, mas não 
resolve sufoco dos municípios

Uma fatia de 25% dos impostos, que tiveram valores incrementados, vai 
para as cidades pernambucanas 
Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Visando a contornar a frus-
tração da receita do Estado – de 
janeiro a julho, houve queda 
de R$ 1,2 bilhão – o Governo 
de Pernambuco anunciou, no 
último dia 21 de setembro, um 
pacote de medidas que visam 
aumentar a carga tributária, 
a exemplo do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e o Imposto 
sobre a Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA), en-
tre outros. Com as medidas, o 
Executivo visa a arrecadar R$ 
487 milhões. Do total, R$ 100 
milhões serão repassados para 
os municípios. Os secretários 
Márcio Stefanni (Fazenda) e 
Danilo Cabral (Planejamento), 
responsáveis por apresentar o 
pacote em coletiva de Impren-
sa, procuraram pontuar que 
a divisão do montante com os 
municípios diferencia a inicia-
tiva do Estado do que foi feito, 
recentemente, pelo Governo 
Federal, que recriou a CPMF, 
mas concentrará a arrecadação 
na União para cobrir o rombo 
da Previdência Social. “Tivemos 
não só uma redução na receita 
orçamentária, como uma queda 
nos repasses federais e ainda 
estamos proibidos de contratar 

novas operações de crédito”, ar-
gumenta o secretário da Fazen-
da, Márcio Stefanni.  As medi-
das, encaminhadas, em regime 
de urgência, foram aprovadas 
pela Assembleia Legislativa de 
Pernambuco (Alepe). Entre 
elas, estão o aumento da alí-
quota do Imposto sobre Causa 
Mortis e Doação (ICD), que in-
cide sobre a transmissão de bens 
móveis, imóveis ou direitos por 
herança ou doação – passará 
dos atuais 2% ou 5% para uma 
escala de 0% a 8%, dependen-
do do valor do bem. A faixa de 
isenção do imposto aumenta 
de R$ 5 mil para R$ 50 mil e 
passam a ser tributados com a 
alíquota máxima os bens acima 
de R$ 400 mil. Para garantir um 
incremento de R$ 50 milhões 

na arrecadação do IPVA, o es-
calonamento da alíquota irá de 
0% a 6%. Carros com até 180 
cavalos-vapor, serão tributados 
em 3% e, acima disso, a alíquo-
ta passa para 4%. As aeronaves 
e embarcações terão que pagar 
6% de IPVA. Houve mudança 
também para as chamadas “cin-
quentinhas”, que agora passam 
a ser tributadas em 2,5%. Sobre 
essa medida, o Estado tem como 
objetivo principal, amenizar as 
despesas com os envolvidos em 
acidentes de moto. “Pernam-
buco já gastou R$ 500 milhões 
somente das unidades de saúde 
da rede estadual, sem contar os 
gastos da Previdência quando 
as pessoas morrem”, declarou 
Stefanni. No setor de combustí-
vel, o aumento visa incentivar a 
produção sucroalcooleira já que 
a alíquota da gasolina passará de 
27% para 29% e a do álcool vai 
cair de 25% para 23%. Para os 
serviços de telecomunicações, o 
ICMS aumentará de 28% para 
30%, e de TV a cabo passará de 
10% a 15%. O valor arrecadado 
com o aumento dessa alíquo-
ta será destinado ao Fundo de 
Combate à Pobreza, que é finan-
cia a Saúde e Assistência Social 
no Estado. Já alíquota modal do 
ICMS, aplicada sobre produtos 
que não tem legislação específi-
ca, e deve incidir, por exemplo, 
sobre roupas, óculos, entre ou-
tros, sobe de 17% para 18%. Já 
as multas para que deve caem do 
teto atual de 280% para 100% 
com chance de parcelamento.

Medidas Incremento estimado

1. Alíquota modal  R$ 83 milhões

2. Redução da carga tributária das 
indústrias R$ 84,9 milhões

3. Combustíveis  R$ 136,1 milhões

4. IPVA R$ 50,0 milhões

5. Telecomunicações R$ 49,0 milhões

6. ICD  R$ 22,8 milhões

7. TV por assinatura R$ 8,5 milhões

8. ICMS motocicletas R$ 9,7 milhões

9. Outros R$ 43,6 milhões

Total estimado R$ 487,8 milhões

“É um remédio amargo”. 
Essa é a avaliação do presiden-
te da Associação Municipalis-
ta de Pernambuco (Amupe), 
José Patriota, sobre a medi-
da do Governo do Estado de 
aumentar a carga tributária, 
incluindo o ICMS, ainda que 
25% deste imposto seja com-
partilhado com os municípios. 
O dirigente não considera essa 
ação uma solução definitiva 
para a grave situação econô-
mica que as prefeituras têm 
enfrentado. A prefeita de São 
Bento do Una, Débora Almei-
da, acredita que o aumento 
tributário ajudará a incremen-
tar a receita dos municípios. 
“Vai ajudar, porque essa crise 
econômica não vai passar nem 
tão cedo. E não vimos por par-
te do Governo Federal a ini-
ciativa de ajudar as cidades”. 
No entanto, a gestora reforça 
que há áreas que continuarão 
em dificuldades por depender 
das verbas federais. “A Saúde 
tem sido nosso maior proble-
ma. Para se ter uma ideia, nós 
recebemos R$ 82 mil para 
manter um hospital que custa 
R$ 500 mil”, lamenta. “Mui-
tos prefeitos estão querendo 
vender a folha de pagamento. 
Há dificuldades também para 
pagar o 13º salário. Algumas 

cidades conseguiram pagar 
50%, outras não. Fora o re-
gime previdenciário, no qual 
estamos aportando recursos 
próprios. Em nossa cidade, 
por exemplo, o custo é de R$ 
300 mil para pagar os inati-
vos”, relata Débora.

Prefeito de Lagoa Grande, 
Dhoni Amorim defende que o 
Executivo Estadual precisou 
buscar uma alternativa para 
amenizar o “caos financeiro” que 
muitas cidades estão passando. 
Ele também aponta a área da 
Saúde como um dos principais 
problemas na administração. 
“Temos programas que o orça-
mento não veio e a situação fica 
cada vez mais complicada”, de-
clara. De acordo com a Amupe, 
dos 184 municípios pernambu-
canos, 130 estão em situação de 
alerta em decorrência a queda 
no repasse do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios (FPM) 
e do acúmulo de responsabili-
dades sem a contrapartida do 
Governo Federal. Os prefeitos, 
inclusive, estão organizando ca-
ravanas para a realização de um 
ato de protesto, que ocorrerá no 
Recife, no dia 26 de outubro. A 
caminhada terá início na Praça 
Oswaldo Cruz e seguirá até a As-
sembleia Legislativa de Pernam-
buco (Alepe). 

O aumento de impostos, apresentado pelo secretário Márcio Stefanni, 
passará a valer a partir de janeiro de 2016 
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Prefeitos contabilizam dificuldades para arcar com a Saúde, com o 
pagamento de 13º salário, com a previdência social, entre outros
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EconoMia

Barateamento do frete como
incentivo ao polo gesseiro

Produção de redes e mantas 
de Tacaratu é beneficiada

Para amenizar as dificul-
dades econômicas que o Polo 
Gesseiro do Araripe vem en-
frentando em 2015, o Gover-
no do Estado trabalha um pa-
cote com medidas capazes de 
ajudar a movimentar o setor. 
A administração estadual de-
cidiu atender o pleito antigo 
de barateamento do Impos-
to sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) 
sobre o frete para distâncias 
maiores de mil quilômetros. 
A solicitação do setor visa 
ao mercado do Mato Gros-
so, onde se negocia o gesso 
agrícola. A matéria deverá 
ser enviada à Assembleia Le-
gislativa por meio de decreto. 
De acordo com dados do Sin-
dicato da Indústria do Gesso 
do Estado de Pernambuco 
(Sindusgesso), hoje, a “ofer-
ta de produto tem sido maior 
que a capacidade de compra”. 
Por conta disso, a projeção de 
manter o crescimento por 10 
anos já está sendo revista. 
O Sindusgesso aponta risco 
de muitas empresas acaba-
rem fechando as portas e o 
desemprego no setor será 
outro problema. O Polo Ges-
seiro do Araripe fatura, anu-

almente, cerca de R$ 1,4 bi-
lhão e é responsável por 13,9 
mil empregos diretos e 70 
mil indiretos, alocados em 
42 minas de gipsita, 174 in-
dústrias de calcinação e cer-
ca de 750 indústrias de pré-
-moldados. O presidente do 
Sindusgesso Josias Inojosa, 
em entrevista ao Jornal do 
Sertão (edição 119) já tinha 
feito um alerta sobre a situa-

O Projeto de Lei asseguran-
do a concessão de crédito pre-
sumido na alíquota do ICMS na 
venda de redes e mantas de al-
godão, principal fonte de renda 
no município de Tacaratu, loca-
lizada no Sertão de Itaparica, foi 
encaminhado a Assembleia Le-
gislativa de Pernambuco (Ale-
pe), pelo Governo do Estado, 
no último dia 25 de setembro. A 
medida permitirá que o artesão 
pague apenas 1% da carga tribu-
tária líquida, o que irá aumentar 
a competitividade do setor têx-
til e trará vantagem para quem 
compra e quem vende.

Calcula-se que 70% da po-
pulação da cidade de Tacaratu 
esteja ligada diretamente ao 

mercado têxtil, sendo a tapeça-
ria o que mais movimenta a eco-
nomia. A cidade é considerada 
uma dos maiores produtoras do 
Nordeste. "Nós estávamos so-
frendo uma concorrência desle-
al com a Paraíba, que tinha uma 
carga menor. Agora, estamos 
igualando para manter a nossa 
capacidade de gerar emprego e 
renda para o pernambucano. O 
Brasil passa por um momen-
to de crise e Pernambuco sofre 
com seus efeitos. Só vamos su-
perar com trabalho e dedicação, 
olhando e escutando o povo e 
vendo as diversas formas de ter-
mos uma caminhada menos su-
focante", explicou o governador 
Paulo Câmara.

ção de dificuldades no setor. 
“De setembro de 2014 a maio 
de 2015, houve um aumento 
de energia das empresas do 
polo de 50,9%; Fora o aumen-
to de combustível, da mão de 
obra tanto pelo aumento do 
salário mínimo, quanto pela 
convenção coletiva, que foi de 
8,3%; e isso não foi repassado 
para o valor final”, apontou 
Inojosa.

Governo do Estado estuda medidas que ajudem a movimentar o polo gesseiro

Produção de redes e mantas de algodão, em Tacaratu, receberá incentivo 
tributário para garantir emprego e renda na região
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Sertão EsportivoPolíticas
Públicas

 Silvia Bezerra De Melo
 Assistente Social, especialista em                             

        Ciência Política.

A afetividade, os vínculos familiares, a solidariedade familiar 
e o princípio da dignidade humana fazem parte do conceito con-
temporâneo de família. Conceito que norteia as políticas públicas 
e aperfeiçoa as normas jurídicas no país, porque segundo a Cons-
tituição da República Federativa do Brasil de 1988 no Art. 226. 
A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

Desde maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal admitiu a 
união estável entre pessoas do mesmo sexo, com todos os efei-
tos da união estável heterossexual. E em outubro do mesmo ano, 
o Superior Tribunal de Justiça admitiu o casamento de pessoas 
que vivem uma relação homoafetiva. Lembrando ainda, que no 
ano de 2013, o casamento homoafetivo foi regulamentado pela 
Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça determinando 
no seu Artigo 1º: É vedada às autoridades competentes a recusa 
de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de 
união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo”.

Afinal, existem famílias homoparentais no Brasil? Para o Es-
tatuto da Família - PL 6583/2013, proposta polêmica, excluden-
te e absurda, acredito que não.  Porque já num dos seus primei-
ros artigos define o tipo de “família” que alcança:  Art. 2º Para os 
fins desta Lei, define-se entidade familiar como o núcleo social 
formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por 
meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

Pelo visto, a proposta não respeita a heterogeneidade dos ar-
ranjos familiares, nem os valores, nem as identidades das famí-
lias. Vilipendiando o combate a todas as formas de violência, de 
preconceito, de discriminação e de estigmatização nas relações 
familiares que são as bases das políticas públicas e em especial 
da política de Assistência Social.

E elucidando o conceito do tema, “família homoparental é 
caracterizada pela ausência de papéis fixos entre os membros, 
pela inexistência de hierarquias e pela circulação das lideranças 
no grupo, pela presença de múltiplas formas de composição fa-
miliar e, consequentemente, de formação dos laços afetivos e so-
ciais, o que possibilita distintas referências de autoridade, tanto 
dentro do grupo como no mundo externo”. (fonte do conceito de 
família homoparental - www.mosaicopsicologia.com.br)

O Estatuto da Família é mais uma lei que nascerá com o ró-
tulo da inconstitucionalidade. Mais uma vez usa-se os recursos 
da justiça, o tempo dos parlamentares, e o dinheiro público para 
construção de propostas que não poderão ter vigência no Brasil.

Existem famílias homoparentais 
no Brasil?

EconoMia

Previsão Orçamentária para 
2016 é de R$ 32,57 bilhões

O projeto de Lei Orça-
mentária Anual (LOA) para 
o exercício de 2016 está em 
tramitação na Assembleia 
Legislativa de Pernambu-
co (Alepe). O secretário de 
Planejamento e Gestão, Da-
nilo Cabral, esteve na Casa 
Joaquim Nabuco no últi-
mo dia um de outubro, para 
apresentar a Comissão de 
Finanças a receita total pre-
vista para o próximo ano: R$ 
32,57 bilhões.

Os recursos de investi-
mentos serão destinados 
para habitabilidade e mobi-
lidade (R$ 513,2 milhões), 
água e saneamento (R$ 
465,9 milhões), desenvolvi-
mento e infraestrutura (R$ 
409,8 milhões), segurança 
e ressocialização (R$ 304,2 
milhões), agricultura (R$ 
258,8 milhões), educação e 
cultura (R$ 175,3 milhões), 
saúde (R$ 73,2 milhões), ci-

LOA e PPA estão sendo apreciadas na Assembleia Legislativa

ência e tecnologia (R$ 72,6 
milhões) e outras áreas (R$ 
264,1 milhões). Os gastos 
com a saúde e educação, por 
exemplo, vão superiores aos 
limites constitucionais. Na 
saúde, o Governo do Estado 
prevê a despesa de 14,5% e na 
educação, de 27,8%, além de 
manter estável o orçamento 
da segurança pública. Danilo 
Cabral ressaltou que a edição 
da LOA 2016 não contempla 
o ajuste fiscal aprovado pela 
Assembleia Legislativa. “Com 
o ajuste, a nossa expectativa 
de arrecadação é de R$ 500 
milhões. Uma parte será dis-
tribuída com os municípios 
por determinação constitu-
cional, o que dá cerca de R$ 
150 milhões. Então, nós tere-
mos cerca de R$ 300 milhões 
a mais no orçamento e a de-
terminação do governador é 
de que esses recursos recom-
ponham as áreas prioritárias 

da saúde e da segurança pú-
blica”, destacou o secretário. 
Plano

O Plano Plurianual para 
2016-2019 também está sen-
do apreciado na Alepe. O do-
cumento apresenta um total 
de 1.722 Metas, das quais 372 
são Prioritárias, classifica-
das tematicamente em 1.239 
Ações e 250 Programas, que 
por sua vez estão alocados 
em 12 (doze) Objetivos Estra-
tégicos. O PPA terá um cará-
ter regionalizado, mais foca-
do nos anseios da população 
pernambucana. “Em relação 
ao PPA de 2011, a edição para 
o período de 2016-2019 apre-
senta uma nova arquitetura 
orçamentária, com novos 
programas, ações e subações 
mais alinhados com o que foi 
solicitado pela população nos 
diversos seminários do Todos 
por Pernambuco”, afirma o 
secretário Danilo Cabral. 

O valor total da LOA 2016 representa uma redução de 3,1% se comparado com a LOA 2015, em vigor atualmente
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MEio aMBiEntE

Parques de energia começam a funcionar em Tacaratu

Os municípios de Taqua-
ritinga do Norte, Vitória de 
Santo Antão, Caruaru, Bezer-
ros e São Caetano integram 
um convênio de cooperação 
técnica para a implantação de 
Parques Urbanos Ambientais. 
O projeto, chamado de “Jane-
las para o Rio”, é uma iniciativa 
do Governo do Estado para re-
vitalizar as bacias hidrográficas 
dos rios Ipojuca e Capibaribe. 
Os Parques, com investimen-
tos de R$ 11,2 milhões oriun-
dos do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos e do Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), tem o prazo de 
conclusão estipulado para 20 
meses. As áreas dos Parques 
receberão ações de proteção e 
conservação de margens. Ca-
berá às prefeituras a gestão e 
manutenção dos espaços e ao 
Governo do Estado, por meio 
da Agência Pernambucana de 

Águas e Clima (Apac), a ela-
boração dos estudos e projetos 
para execução das obras. A ou-
tra ação, anunciada pelo Exe-
cutivo Estadual, no último dia 
21 de setembro, é a ampliação 
da rede de monitoramento me-
teorológico e de alerta operada 
pela APAC, com um radar que 
será instalado no município de 
Chã de Alegria. Com o raio de 
alcance de 300 quilômetros, 
que fornecerá com mais preci-
são a estimativa de ocorrência 
de chuvas, o empreendimento 
custará R$ 11,8 milhões com 
recursos da BID e o prazo de 
execução de um ano e um mês. 
Por fim, também foi autoriza-
do o diagnóstico ambiente nos 
reservatórios das principais 
barragens que abastecem a Re-
gião Metropolitana do Recife 
e o Agreste: Pirapama, Jucazi-
nho, Carpina, Tapacurá, Poço 
Fundo e Várzea do Uno. Esse 

estudo vai apontar a vulnera-
bilidade, ocupação e cobertura 
do solo destes reservatórios. O 
projeto também tem recursos 
do BID e está orçado em R$ 
2,8 milhões com execução de 
dois anos. “Esse diagnóstico 

vai permitir levantar que fato-
res impactam negativamente 
na qualidade da água que está 
nesses reservatórios, como, por 
exemplo, despejos de esgotos; 
além de fazer um planejamen-
to para que, no futuro, olhando 

as bacias, esses reservatórios 
passem a ser abastecidos com 
água de mais qualidade evitan-
do danos à saúde da popula-
ção”, explicou o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
Thiago Norões.

Governo do Estado autoriza três projetos para o fortalecimento da política de sustentabilidade hídrica e ambiental
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O empreendimento será capaz de gerar energia suficiente para abastecer 250 mil habitações
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MEio aMBiEntE

Projetos de sustentabilidade hídrica 
beneficiarão cidades do Agreste

Começou a funcionar, 
no último dia 25 de setem-
bro, no município de Taca-
ratu, no Sertão Itaparica, o 
primeiro parque híbrido de 
energia renovável do Brasil. 
O empreendimento, trazido 
pela multinacional italiana 
Enel Greenn Power, é com-
posto por uma usina eóli-
ca e uma planta solar com 
capacidade para gerar 340 
Gwh de energia limpa, o su-
ficiente para abastecer 250 
mil casas por ano. O inves-
timento total no Complexo 
Fontes foi de cerca de R$ 
660 milhões.

Os parques Fontes Solar 
I e II foram um dos vence-
dores do Leilão de Energia 
Solar, o primeiro certame 
exclusivo para contrata-
ção desse tipo de energia 

no Brasil, realizado por 
Pernambuco em dezembro 
de 2013. Os investimentos 
nesta unidade solar alcan-
çam R$ 72 milhões (US$ 18 
milhões). A energia gera-
da pelo parque fotovoltaico 
evitará a emissão de mais 
de 5.000 toneladas de CO2 
na atmosfera a cada ano. "É 
um orgulho para a Enel Gre-
en Power e um orgulho para 
Pernambuco celebrarmos 
esse título de primeiro Es-
tado a gerar energia híbrida 
em larga escala e criar em-
prego", comentou o CEO da 
Enel, Luigi Parisi.

A Enel Green Power é 
uma subsidiária do Grupo 
Enel dedicada ao desenvol-
vimento e à gestão de em-
preendimentos de geração 
a partir de fontes de energia 

renovável e líder mundial 
no setor. Possui operações 
na Europa, Américas e Áfri-
ca. É dona de uma capaci-
dade de geração anual igual 
a, aproximadamente, 32 
milhões de GWh a partir de 
fontes de energia como água, 
sol, vento e calor da Terra - 
o suficiente para atender às 
necessidades energéticas de 
mais de 10 milhões de resi-
dências. Por permitirem o 
compartilhamento de infra-
estruturas e ter custo menor 
para sua implantação, os 
parques híbridos são estra-
tegicamente mais viáveis, 
além de ter um aproveita-
mento maior dos recursos 
naturais. O potencial de im-
plantação desse empreendi-
mento chega a 60% em todo 
o território do Estado.

O parque foi o primeiro investimento em energia eólica da Enel Green 
Power no Brasil e reduzirá em 126.318 toneladas as emissões de CO2 
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TAL PAI, TAL FILHO – O DNA forte de Ulisses Brito e 
Ulisses Neto

Alberto Ursulino e Ellen Polliana - Contemplando a beleza natural da 
patagônia Argentina na cidade de Ushuaia, conhecida como o fim do mundo

TAL PAI, TAL FILHO – O DNA forte de Ulisses Brito e 
Ulisses Neto

NOITE DE AUTOGRAFO 

Em Tabira o lançamento do livro Sertão – Cenário 
de Crônica e Verso, da professora Dulce Lima. 
O evento aconteceu na escola Carlota e diversos 
poetas, apologistas e autoridades estiveram 
prestigiando a mais nova obra literária.

CINEMA

Tenho ouvidos muitos comentários positivos do filme “SERTÃO 
DE SONHOS, O FILME”, gravado no Distrito de Fátima, em Flores, 
Fazenda Bom Sossego e na cidade de Carnaíba. O filme é escrito por 
Cauê Rodrigues.

EMPREENDEDOR

Heraldo Menezes, empresário do Grupo 
Compare, que acabou de receber o prêmio de 
Melhor Distribuidor da Bombril no Brasil vem 
se destacando em tempos de crise. O empresário 
que tambémjá foi por sete vezes, premiado 
pela Associação Brasileira de Atacadistas 
e Distribuidores (ABAD) como melhor 
distribuidora de Pernambuco, tem uma visão 
empreendedora e é uma referência no segmento 
em Pernambuco.  A empresa que começou suas 
atividades no município de Floresta, e hoje tem 
quatro filiais: Recife, Petrolina, Delmiro Gouveia 
(AL) e Juazeiro (BA), atualmente tem mais de 
1800 colaboradores. 
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Sobradinho opera com 9,6% da 
capacidade, mas obras foram iniciadas

Nordeste receberá R$ 100 milhões 
para construção de cisternas

A previsão é de que o sistema flutuante esteja concluído em dezembro, 
mas o ONS prevê que, até novembro, a barragem deverá operar com 7% 

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

As obras civis necessárias 
à instalação do sistema de 
captação de água por meio 
de flutuantes no Lago de So-
bradinho foram iniciadas, no 
último dia 18 de setembro. O 
sistema atinge, diretamen-
te, o Perímetro de Irrigação 
Senador Nilo Coelho, locali-
zado em Petrolina, com in-
vestimento orçado em R$ 38 
milhões. O Ministério da In-
tegração, por meio da Com-
panhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco 
e do Parnaíba (Codevasf), já 
liberou R$ 25 milhões, o Go-
verno do Estado entrará com 
cerca de R$ 9,9 milhões e a 
prefeitura de Petrolina, com 
R$ 2,5 milhões. No projeto, 
os flutuantes vão captar a 
água do Lago. Em seguida, 
uma espécie de canal con-
duzirá a água até a beira da 
barragem de Sobradinho, na 
Bahia, de onde será bombea-
da para o perímetro Nilo Coe-
lho e outras áreas. A previsão 
é de que o sistema flutuante 
esteja concluído no dia 15 
de dezembro, mas Operador 
Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS) alerta que, até novem-
bro, a barragem de Sobradi-
nho deverá operar com 7% de 
sua capacidade. Considerado 
o maior reservatório do Nor-
deste, responsável por 60% 

de toda água usada para gerar 
energia, Sobradinho opera 
hoje com 9,6%. Esse percen-
tual tem preocupado, prin-
cipalmente, os fruticultores 
do São Francisco. De acordo 
com o deputado estadual Mi-
guel Coelho, que tem atuado 
junto com o superintendente 
regional da Codevasf, Lucia-
no Albuquerque, para dar 
celeridade à implementação 
do sistema, mesmo operando 
em baixa, não haverá pro-
blema no abastecimento do 
Perímetro Nilo Coelho. “A in-
formação que tenho, é de que 
haverá água. Para se ter uma 
ideia, em 2004, por exemplo, 
Sobradinho operou com 4,5% 
da capacidade. Na época, 
houve a necessidade de ra-
cionamento, mas não deixou 
de ter água”, explica Coelho.

O novo sistema de captação 

de água, inclusive, foi projeta-
do justamente para garantir a 
regularidade da oferta de água 
para as áreas de produção ir-
rigadas que são afetadas pelos 
baixos níveis de vazão do São 
Francisco, a partir do reserva-
tório do Lago de Sobradinho, 
ou pelos baixos níveis da água 
represada no próprio reser-
vatório, conforme ressalta o 
superintendente Luciano Al-
buquerque. “Cinquenta mil 
empregos e 250 mil famílias 
dependem do Perímetro de 
Irrigação Senador Nilo Coelho 
e sabemos que não podemos 
contar só com as chuvas. Por 
isso estamos sempre em busca 
de soluções, como a do sistema 
de captação de água por meio 
de flutuantes. Esse sistema ser-
ve para nos prevenirmos nos 
períodos de estiagem”, decla-
rou Albuquerque.

Superintendente regional da Codevasf, Luciano Albuquerque, afirma que 
não faltará água, mesmo que a barragem opere com 7% de sua capacidade 
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O Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à 
Fome liberou R$ 100 milhões 
para a construção de cisternas 
na região semiárida do Nor-
deste para 2016. O anúncio 
foi feito pela ministra Tereza 
Campello, no último dia 24 de 
setembro, durante o terceiro 
Encontro Temático: Água e So-
berania e Segurança Alimentar 
e Nutricional. De acordo com 
Tereza, de 2003 a 2015 foram 
construídas cerca de 1,2 milhão 
de cisternas em todo o Brasil, 
sendo 1,09 milhão em terri-
tório nordestino. O objetivo 
do ministério é estender esse 
benefício a oito mil escolas ru-
rais até 2018. “São 1,2 milhão 
de mulheres que deixaram de 
carregar água na cabeça, e qua-
se 27 bilhões de litros de água 
armazenada no Nordeste, ter-
ritório que é duas vezes (o ta-
manho da França). Temos, no 
Brasil, a maior ação de adapta-
ção ao clima que vem sendo re-
alizado no mundo, com o pro-

grama de cisterna, para que a 
população pobre tenha acesso 
à água”. Ainda segundo, Tereza 
Campello, o Governo Federal 
já alcançou a universalização 
dos serviços de abastecimento 
de água em alguns estados, a 
exemplo de Alagoas. 

Conferência 
O ministério de Desenvol-

vimento Social e Combate à 
Fome estará presente na 5º 
Conferência Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricio-
nal, que será realizada no mês 
de novembro. Um dos temos a 
ser abordado será a obesidade. 
Tereza Campello ressaltou que 
é importante criar medidas de 
incentivo à alimentação mais 
saudável, incluindo no car-
dápio arroz, feijão, legumes, 
verduras, frutas e outros itens 
naturais. Para isso, a ministra 
reforça a necessidade de uma 
mobilização conjunta entre os 
governos Federal, Estadual e 
Municipal.

sEMiárido
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Educação       

Oferta de merendas nas creches e escolas rurais 

Formação continuada para os profissionais da área

Foram ampliadas 24 escolas e duas estão sendo 
reestruturadas

São 7.530 matrículas na rede municipal

Há foco na acessibilidade e na universalização da educação 
infantil

Saúde

Planejamento voltado para a atenção básica 

Valorização do servidor, através do Plano de Cargos e 
Carreiras

Apesar da crise, serviços foram mantidos

Salgueiro leva prêmio de “melhor cidade do 
Brasil” em levantamento da revista Istoé
O estudo envolveu 5.565 cidades de todo o País e foca na aplicação de recursos na Saúde e na Educação. Foi feito pela revista 
em parceria com a consultoria Austin Ratings

Única cidade de Pernambu-
co a ser contemplada no levan-
tamento que retratou a evolu-
ção das cidades brasileiras, o 
município de Salgueiro ficou 
em primeiro lugar na categoria 
“Melhor cidade do Brasil em 
aplicação de recursos na Saúde 
e Educação”. O levantamen-
to foi feito pela revista Istoé, 
em parceria com a consultoria 
Austin Ratings. Para o prefeito 
da cidade, Marcones Libório 
de Sá, a premiação é um reco-
nhecimento aos investimentos 
que Salgueiro tem feito nestas 
áreas, não só em estrutura, mas 
na qualidade dos serviços pres-
tados. “Não podemos investir 
apenas o que é constitucional, 
15% na Saúde e 25% na Educa-
ção, e não aplicar corretamente 
os recursos. Nosso município já 
recebeu três vezes o selo da Uni-

cef e duas vezes do Amigo da 
Criança, porque nós acompa-
nhamos os indicadores de Saú-
de e Educação estabelecido por 
eles e fazemos o monitoramen-
to de perto. Sabemos que ainda 
há muito que avançar, e recebe-
mos esse prêmio com muito or-
gulho”, comemora o gestor.

 O estudo envolveu 5.565 
cidades de todo o País e foi re-
alizado com base em mais de 
500 indicadores, agrupados em 
quatro segmentos: Econômico, 
Fiscal, Digital e Social. Os indi-
cadores sociais abordaram as 
questões de políticas públicas 
envolvendo a demografia, habi-
tação, saúde risco juvenil, vulne-
rabilidade, educação e qualidade 
de vida. A secretária municipal 
de Educação de Salgueiro, Maria 
Monteiro, elenca três fatores que 
podem ter contribuído na avalia-

ção deste levantamento: amplia-
ção da infraestrutura; a oferta de 
merendas nas creches e escolas 
rurais; e a formação continuada 
para os profissionais da área. 
“Em nosso parque físico, tive-
mos a ampliação de 24 escolas, 
faltando apenas duas para se-
rem reestruturadas. Nós temos 
uma inserção na rede municipal 
maior que na rede estadual, com 
7.530 matrículas. Trabalhamos 
com a acessibilidade e com a uni-
versalização da educação infan-
til”, explica a secretária. Na área 
da Saúde, os fatores elencados 
pelo secretário Cícero Emanoel 
Alves Leite são a valorização do 
servidor público, além do pla-
nejamento voltado para a aten-
ção básica. “Nós reconhecemos 
o trabalho do servidor, através 
do Plano de Cargos e Carreiras, 
que não é tão comum em outras 

cidades de médio porte. E, quan-
do a cadeia profissional, se sente 
mais valorizada, a qualidade nos 
serviços se eleva. Apesar do con-
tingenciamento de gastos neste 
ano, não cortamos nenhum dos 
serviços oferecidos pela nossa 
rede”, afirma Leite. Os outros 

indicadores do levantamento 
feito pela Istoé e Austin Ratings 
corresponderam a questões eco-
nômicas, digitais e fiscais. Além 
de Salgueiro, o município Lauro 
de Freitas, na Bahia, também re-
cebeu premiação representando 
o Nordeste.

Salgueiro foi a única cidade de Pernambuco a ser premiada. Do Nordeste, quem também recebeu premiação foi 
Lauro de Freitas, na Bahia
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Para o prefeito Marcones, os investimentos não se resumem apenas ao 
percentual determinado pela lei
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Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição

#nutriçãoemfoco

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

Meu nutricionista não passou 
suplemento, e agora?

Tenho uma ótima notí-
cia: você pode ter se consul-
tado com um nutricionista 
que realmente se importou 
com sua dieta, com o seu 
bolso e com sua saúde! A 
maioria das pessoas não ne-
cessita de suplementação, 
até mesmo aquelas pratican-
tes de atividade física. 

O suplemento alimen-
tar pode sim ser eficaz, mas 
somente quando realmente 
necessário. Bons suplemen-
tos custam caro e não fazem 
milagres sozinhos! Uma ali-
mentação equilibrada é fun-
damental para que o uso de 
qualquer suplemento possa 
ter benefícios.  

Existem vários tipos de 
suplementos - proteicos, vi-
tamínicos, minerais, energé-
ticos, termogênicos - que po-
dem ser indicados em casos 
de limitações que impeçam 
a absorção de nutrientes; 
quando há deficiência na 
dieta, por falta de tempo e 
maus hábitos alimentares; 
e quando o objetivo é me-
lhorar o desempenho físico 
e proporcionar rápida recu-
peração muscular. Em to-
dos os casos, o nutricionista 
deve verificar o seu objetivo, 
atividades que pratica, sua 
composição corporal, exa-

mes laboratoriais e princi-
palmente a rotina alimentar, 
verificando o que consome, 
quando, e se as quantidades 
atingem às suas necessida-
des. 

Não consumir os nu-
trientes em quantidades 
adequadas, pode prejudicar 
o rendimento físico, o ga-
nho de massa magra, e até a 
saúde, e nestes casos, o nu-
tricionista deve estudar bem 
como suplementar. A inges-
tão de suplementos em ex-
cesso e sem indicação pode 
trazer danos à saúde, como 
sobrecarga renal, desequilí-
brio metabólico, intoxicação 
hepática, aumento do pro-
cesso inflamatório e dificul-
tar a perda de peso. Quem 
usa suplementos precisa de 
acompanhamento para ava-
liar como o organismo está 
reagindo.

Então cuidado, entenda 
que cada um tem uma ne-
cessidade, um metabolismo 
diferente! Descubra como o 
seu funciona!

saúdE

Proibidas selfies de 
médicos com pacientes 

Silencioso, Glaucoma pode cegar aos poucos

O Conselho Federal de 
Medicina (CFM) estabeleceu 
regras mais rígidas sobre a 
conduta dos médicos nas redes 
sociais. De acordo com a reso-
lução 2.126/2015, os profissio-
nais da área não poderão publi-
car as famosas “selfies” duran-
te realização de procedimentos 
médicos, ou fazer a divulgação 
de imagens de “antes e depois” 
dos pacientes – essa prática é 
mais comum entre especialis-
tas que realizam intervenções 
estéticas. “Essas normas, na 
verdade, são uma adequação 
à resolução de 2011. Como as 
redes sociais são algo novo, era 
necessário uma regulamenta-
ção nessa área”, explica o pre-
sidente do Conselho Regional 
de Medicina de Pernambuco 
(Cremepe), Sílvio Rodrigues. 

As medidas se estendem 
também na questão de propa-
gandas de produtos e empre-
sas, assim como de técnicas 
não reconhecidas pelo Conse-
lho Federal. Os médicos estão 
proibidos de divulgarem, fazer 
qualquer tipo de propaganda. 
Outra questão, que ainda está 

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) divulgou 
que são registrados, por ano, 
2,4 milhões de novos casos 
de glaucoma em todo o mun-
do. No Brasil, cerca de um 
milhão pessoas tem a visão 
afetada devido à doença. A 
situação se torna mais pre-
ocupante já que um terço 
dos brasileiros com mais de 
16 anos nunca foi ao oftal-
mologista, segundo dados 
da Sociedade Brasileira do 
Glaucoma. Para a oftalmolo-
gista do Hospital da Visão de 
Pernambuco, Nara Galvão, 
por ser uma doença que age 
de forma silenciosa, termina 
sendo difícil detectá-la logo 
no início.

“A pessoa vai ficando cega 
aos poucos, sem perceber, da 
periferia para o centro da vi-
são, de forma que não é fácil 
ser percebida até que o qua-

sendo avaliada pelo CFM, é o 
uso das redes sociais para a di-
vulgação do trabalho de profis-
sionais por meio de elogios de 
pacientes. Em entrevistas, os 
médicos não deverão divulgar 
endereço e demais contatos de 
seu local de trabalho. “Isso evita 
que haja a concorrência desleal 
com a autopromoção e também 
o sensacionalismo. Existem 
profissionais que publicam pro-

cedimentos que ainda não tem 
comprovação científica”, argu-
menta Rodrigues.Em Pernam-
buco, ainda não há denúncias 
relacionadas a selfies ou publica-
ções constrangedoras envolven-
do pacientes. “Os próprios pro-
fissionais e a população podem 
fazer as denúncias à Comissão 
de Divulgação de Assuntos Mé-
dicos de Pernambuco”, afirma o 
presidente do Cremepe. 

dro já esteja extremamente 
avançado”, explicou.

O glaucoma é mais co-
mum entre pessoas com 
mais de 40 anos, no entanto, 
por ser uma doença heredi-
tária, os mais jovens tam-
bém correm risco. Míopes 
que utilizam lentes acima de 

seis graus e diabéticos que 
tiveram traumas ou doen-
ças intraoculares podem ser 
afetados. É recomendado 
que, a partir dos 35 anos, as 
pessoas consultem o oftal-
mologista com regularidade 
para obter um diagnóstico 
precoce.

Casos de fotografias durante cirurgias e após partos, mostrando os pa-
cientes inclusive em situações constrangedoras motivaram a mudança

Glaucoma age de forma silenciosa e, se não for tratado a tempo, pode 
levar a pessoa a ficar cega
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Outubro rosa com prevenção e sem dúvidas
Atividades físicas periódicas combinadas a uma alimentação saudável são uma boa forma de prevenção. Segundo o 
mastologista Jarbas Maciel, o câncer de mama não leva a óbito

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

A incidência do câncer de mama, mais comum entre as mulheres, tem aumentado no Brasil e no mundo. Dados do Instituto 
Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA) mostram que, em 2015, a estimativa de novos casos é de 57.120. 
O mastologista Jarbas Maciel, do Hospital Memorial Arcoverde, localizado no município homônimo, conversou com o Jornal 
do Sertão para esclarecer dúvidas sobre a doença e mostrar a importância do diagnóstico precoce. O Hospital fará campanha 
em todos os veículos de comunicação, durante todo o mês de outubro, conhecido como outubro rosa, para alertar as pessoas 
sobre a doença.

Jornal do Sertão: O que 
é o câncer de mama? E qual 
a importância do diagnósti-
co precoce?

Jarbas Maciel: O câncer de 
mama, assim como qualquer 
outro tipo de câncer, é a proli-
feração de células desordenadas 
no corpo. São as células tumo-
rais e que o nosso sistema não 
consegue bloquear a sua prolife-
ração. Detectar essas alterações 
significa que a mulher tem de 
70% a 90% de chances de ser 
curada. 

Quais as formas de preve-
nir ? Tem relação genética?

Atividades físicas periódicas 
combinadas a uma alimentação 
saudável (sem frituras e gordu-
ras) são uma boa forma de pre-
venção. As mulheres abaixo de 
30 anos que têm filhos e ama-
mentam também correm um 
risco menor. Agora, existe uma 
relação genética sim, e quando 
há casos na família, é importan-
te fazer o teste em genética, que, 

aqui em Pernambuco, já é reali-
zado, para saber quais as chan-
ces de ter o câncer de mama.

A atriz internacional 
Angelina Jolie fez esse tes-
te. Por ter casos na família 
e saber das chances de tam-
bém ter o câncer de mama, 
optou por retirar os seios 
como forma de prevenção. 
Essa atitude é recomenda-
da?

Cada caso deve ser discutido 
individualmente, mas quando 
o risco é muito alto (no caso da 
atriz era de 70% a 80% de chan-
ces dela desenvolver o câncer de 
mama), a cirurgia pode ser reco-
mendada e é colocada uma pró-
tese mamária no lugar da mama 
e não há danos estéticos.

A partir de qual idade 
a mulher deve começar a 
fazer os exames de preven-
ção? O autoexame também 
tem uma idade para ser 
feito?

Quando existe o risco ge-

nético e há mais de um caso na 
família de câncer de mama, é 
recomendado que as mulheres 
iniciem os exames de preven-
ção a partir do primeiro caso na 
família. Em outros casos, a ma-
mografia, ultrassom da mama 
e ressonância magnética da 
mama são recomendados a par-
tir dos 40 anos. Já o autoexame, 
que é quando a mulher toca a 
mama inteira com a ponta dos 
dedos para verificar se há algu-
ma alteração, algum nódulo, é 
recomendado a partir dos 20 
anos e de sete a 10 dias após a 
menstruação – que é quando 
alguns nódulos, que surgem por 
conta do período, desaparecem. 

Mas todo nódulo signi-
fica indício de câncer de 
mama? 

Não. A maioria dos nódulos 
são benignos, mas sempre fa-
lamos mais do câncer para que 
as pessoas possam se prevenir 
e tratar precocemente. Pode ser 
um nódulo fibroadenoma ou 

um cisto mamário, que não é 
algo grave e nem precisa muti-
lar ninguém. Mesmo assim, ao 
identificá-los, é necessário pro-
curar um médico. 

Quais os tratamentos 
para o câncer de mama?

Existe o loco regional da 
mama e da axila, que pode ser 
feito através de cirurgia, a mas-
tectomia, e a radioterapia. E 

saúdE

há casos em que é necessário o 
tratamento sistêmico, feito por 
quimioterapia, de forma ve-
nosa, ou por hormonoterapia 
através de medicamentos. Um 
ponto a ser esclarecido é que 
ninguém morre de câncer de 
mama - o que leva a óbito é a 
disseminação desse câncer pelo 
corpo, causando complicações 
fora da mama. 

"Diagnóstico precoce aumenta chances de cura", afirmou Jarbas Maciel
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Sertão Esportivo
Cultura

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

Então, Pio Lira, que é serra-talhadense a meio século, 
participou de um campeonato provocativo, aonde alguns 
poetas colocavam ‘motes’ para provocar os demais e assim, 
desenvolviam a glosa com aquele mote. Claro que isso cha-
mou a atenção dessa colunista que, é toda literatura e aqui 
estou hoje publicando duas dessas glosas para o deleite do 
meu leitor. Na primeira, o mote é de Alan Thomas e a segun-
da do Thiago Gomes. Vejam o desenvolvimento do poeta Pio 
Lira.

Meu destino deixou como herança
um percurso recôndito doloroso
num caminho incerto e sinuoso
cada curva margeia uma lembrança
sem poder avistar a esperança
sempre à frente em maior velocidade
nessa trilha que leva à eternidade
procurando alcançá-la eu vou vivendo
JÁ FAZ ANOS QUE VIVO PERCORRENDO
A ESTRADA ABSTRATA DA SAUDADE
 
Eu passei toda a noite acordado,
contemplando a mais bela anatomia.
Nas montanhas de sua geografia,
o repouso por tê-las escalado.
Nos contornos de um corpo delicado
a quimera de amor mais desejada.
Minha perna na dela entrelaçada
me inebrio no gosto do seu cheiro.
FIZ DA CURVA DO BRAÇO UM TRAVESSEIRO
PRA MEU BEM COCHILAR DE MADRUGADA.

Os motes, que estão em letras maiúsculas, organiza-se 
por uma construção da linguagem poética onde também, 
contempla a ludicidade. João Cabral de Melo Neto, entende 
o poema como sendo fruto duma elaboração técnica e filo-
sófica, que guarda algo de semelhante com a composição 
por engenho e arte. 

A glosa de Pio Lira e convidados 
no 1° 'Serra Cultural'

Pio Lira, Vinícius Gregório, Iranildo e Zé Adalberto

De 1989 a 2014, livro reúne 
perfis dos governadores de PE

Vida parlamentar de Eduardo 
Campos é registrada em livro

O comunicador Jorge José 
Santana lançou, no último dia 
21 de setembro, no Palácio do 
Campo das Princesas, o livro 
“Os governadores de Pernam-
buco”. A obra é resultado de 
uma intensa e minuciosa pes-
quisa sobre o mundo político 
pernambucano, no período de 
15 de novembro de 1989 a 31 
de dezembro de 2014. Entre 
diversos nomes que ocuparam 
o cargo de governador que 
constam nas mais de 400 pá-
ginas, Sérgio Loreto, Carlos de 
Lima Cavalcanti, Agamenon 
Magalhães, Etelvino Lins, Bar-
bosa Lima Sobrinho, Osvaldo 
Cordeiro de Farias, Miguel Ar-
raes de Alencar, Nilo de Souza 
Coelho, Eraldo Gueiros, Mar-
co Antonio Maciel, José Muniz 
Ramos, Joaquim Francisco 
de Freitas Cavalcanti, Jarbas 
Vasconcelos, José Mendonça 
Filho, Eduardo Campos e João 
Lyra Neto.

Jorge José de Santana ex-
plicou que o livro começou a 
partir das anotações do fale-

cido amigo do autor Carlos 
Araújo de Albuquerque, que 
por muitos anos acumulou 
notícias e citações de perso-
nalidades da esfera política, 
comentários de empresários, 
economistas e trabalhadores 
das mais diversas áreas. “Len-
do e relendo as anotações do 
meu amigo Carlos, pesqui-
sando jornais, revistas livros 
e escutando pessoas, tomei a 

decisão de fugir à regra, que 
seria descobrir falhas, des-
compromissos ou insucessos 
de alguns homens públicos 
que por aqui passaram, para 
revelar o lado produtivo, a 
vontade do querer fazer, a su-
peração de obstáculos e a con-
tribuição dada a Pernambuco 
para torná-lo mais forte e bem 
aceito pela sua gente”, comen-
tou o autor.

cultura

“Compreendi que os homens são julgados mais pelo que deixaram de 
fazer e menos por tudo o que legaram aos seus predecessores”, disse o 
autor
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A trajetória política do ex-
-governador Eduardo Cam-
pos durante o mandato como 
deputado estadual, entre 
1991 e 1994, foi transcrita 
para o livro “Perfil Parlamen-
tar Eduardo Campos - Da 
Assembleia de Pernambuco 
ao Coração dos Brasileiros”, 
lançado no último dia 28, no 
plenário da Casa Joaquim 
Nabuco. O livro foi escrito 
pelos jornalistas Evaldo Cos-
ta, Sérgio Miguel Buarque e 
Rebeca Silva

A obra sobre Campos foi 
dividida em seis capítulos 
mostrando a história do ex-
-governador na disputa por 
uma vaga na Alepe, seus dis-
cursos, projetos e posições 
que ele adotou como depu-
tado estadual até a disputa 
presidencial. Estiveram pre-
sentes na sessão solene do 
lançamento, proposta pelo 

primeiro-secretário da Alepe, 
o deputado Diogo Moraes, a 
família Campos, deputados 
estaduais, ex-deputados que 
dividiram a banca com Edu-
ardo, além de várias figuras 
políticas próximas ao socia-
lista. O governador Paulo 
Câmara e o prefeito do Re-
cife, Geraldo Julio, também 
prestigiaram a solenidade. 

“O livro detalha sua dedica-
ção à causa pública, sua coe-
rência e sua capacidade polí-
tica. E não há melhor forma 
de aprender do que seguir 
os bons exemplos”, declarou 
João Campos, um dos filhos 
do ex-gestor. Também estive-
ram presentes a viúva Renata 
Campos e a filha mais velha, 
Maria Eduarda.

A viúva Renata Campos prestigiou a sessão solene de lançamento do 
perfil parlamenta de Eduardo Campos
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Bienal do Livro homenageia Ascenso, Miró e Luzilá
Nesta edição, haverá uma novidade: um aplicativo mobile por onde o público poderá acompanhar a programação comple-
ta e outros detalhes. O evento vai de 02 a 12 de Outubro, no Centro de Convenções, em Olinda
Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

A Bienal Internacional do 
Livro de Pernambuco chega 
a sua décima edição com o 
tema “Literatura, resistência 
e transformação”. O evento, 
que será realizado de 02 a 
12 de outubro, no Centro de 
Convenções, em Olinda, vai 
homenagear, este ano, os po-
etas pernambucanos Ascen-
so Ferreira (in memoriam), 
Miró da Muribeca e a escri-
tora Luzilá Gonçalves. Serão 
centenas de atividades entre 
mesas redondas, palestras, 
lançamentos minicursos, 
aulas espetáculos, oficinas e 
ações artísticas e culturais. 

Na programação, divul-
gada no último dia 22 de 
setembro, estão os escrito-
res cubanos Leonardo Padu-

ra, o paraense Edy Augusto, 
a argentina Selva Almada, 
Contardo Calligaris, Paulo 
Bezerra, a professora titular 
de literatura brasileira da 
UNB Regina Dalcastagnè, o 
jornalista e sociólogo Muniz 
Sodre. Entre os autores lo-
cais, estão: Ronaldo Correia 
de Brito, Samarone Lima, 
Fernando Monteiro, Pedro 
Américo de Farias e Lourival 
Holanda. A cantora Karina 
Buhr, que também partici-
pa da Bienal, irá lançar o li-
vro “Desperdiçando Rima” e 
a blogueira Luisa Trigo, do 
blog LULY, lança seu livro 
“Na porta ao lado”. 

Também haverá uma 
atenção especial para o pú-
blico infantil, com espaço de-
dicado a jogos e brincadeiras 
literárias, bate-papo, ginca-

nas e uma sessão especial de 
cinema. Uma novidade para 
esta edição é o lançamento do 
aplicativo mobile. O público 

A prévia do Festival de Publicação Independente Publique-se!, que acontece no final de outubro, também é 
destaque na Bienal 
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poderá acompanhar tudo que 
acontecerá no evento, como 
a lista de autores que estarão 
presentes, a programação 

completa, a história dos ho-
menageados, quem são os ex-
positores, além de um mapa 
da estrutura.
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Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

Educação

No final da primeira quinzena de setembro, a AMB – 
Associação dos Magistrados do Brasil inaugurou o “Pro-
cessômetro”, um placar que contabiliza quantos proces-
sos judiciais se encontram em trâmite em nosso país 
que, segundo sua própria contabilização, atualmente 
alcança mais de 100.000.000 (cem milhões) de feitos, o 
que significa 01 (uma) ação judicial para cada 02 (dois) 
cidadãos brasileiros. Noutro polo, segundo o Ministé-
rio da Justiça, o Brasil possui 01 (um) Juiz para cada 
10.000 (dez mil) cidadãos brasileiros, o que demonstra 
um abismo entre a demanda existente ao efetivo de pes-
soal do Poder Judiciário, o que resulta obrigatoriamen-
te no atravancamento desta importantíssima máquina 
pública.

Daí esbarramos em várias questões, dentre elas a 
constitucional autonomia financeira do Poder Judici-
ário, que não raramente gera estresse com os demais 
Poderes republicanos, máxime o Executivo, que insis-
te em realizar cortes vultuosos da máquina judiciária, 
sob o pano de fundo da limitação imposta pela Lei de 
Diretrizes orçamentárias, o que significa num acinte à 
autonomia dos Poderes e agravamento da situação da 
nossa Justiça.

Além disso, a crítica também tem que vir à gestão 
pública dos recursos realizada pelo próprio Poder Ju-
diciário, que deve voltar seus olhos primordialmente 
ao fortalecimento da estrutura dos Juízos de primeira 
instância, onde concentra a maioria dos feitos judiciais, 
evitando a destinação destes recursos para pagamento 
de penduricalhos financeiros, como auxílio-moradia, 
quando deveriam ser utilizados no investimento de es-
trutura física e recursos humanos do primeiro grau de 
jurisdição, como já dito.

A melhoria da jurisdição é essencial ao cidadão bra-
sileiro e isto passa obrigatoriamente com o nível de 
consciência, espírito público e comprometimento dos 
nossos próprios gestores públicos, dos poderes consti-
tuídos, sendo peça fundamental e indispensável à ma-
nutenção do nosso estado democrático de Direito, que 
quem sabe um dia não mais precisará ostentar um “Pro-
cessômeto” em átrio público, nos relembrando a estag-
nação deste importantíssimo Poder constitucional. 

O PROCESSÔMETRO

MEC adia divulgação de edital e 
amplia expectativa em Arcoverde

Arcoverde, Ouricuri, Santa Filomena 
e Serrita terão verbas para creches

O resultado final, agora, deve sair no dia 23 de outubro, em razão de 
ação ajuizada pela Associação Educativa do Brasil (Soebras)
Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Ficou para o próximo dia 23 
de outubro o anúncio do edital, 
contendo as cidades e institui-
ções que estão aptas a oferecer 
novos cursos de Medicina. O 
anúncio, a ser feito pelo Mi-
nistério da Educação, original-
mente, deveria ter ocorrido no 
final de julho. Foi remarcado 
para agosto e, posteriormente, 
para outubro. 

O adiamento se deu em 
razão de decisão judicial em 
ação ajuizada pela Associação 
Educativa do Brasil (Soebras). 
O despacho da 6ª Vara Fede-
ral do Distrito Federal ocorreu 
em função de questionamentos 
feitos por algumas instituições 
sobre possíveis favorecimen-
tos na seleção. A decisão judi-
cial determina “reabertura do 
prazo para apresentação de 
recursos por parte da entida-
de impetrante, que tem cinco 
propostas em análise no MEC”, 
conforme explicou o Ministério 
através de nota. 

Para o secretário de Edu-
cação do município de Arco-
verde, Kerley Batista Lafayet-
te, o adiamento do resultado 
gera uma expectativa muito 
grande, mas ele afirma que a 
cidade tem totais condições de 

abrir um curso de Medicina. “A 
última visita que os técnicos 
do MEC nos fizeram foi mui-
to positiva. Eles vistoriaram 
a UPA Especialidades, nosso 
posto de saúde e conheceram o 
projeto do Hospital do Sertão. 
Além de cumprirmos todas as 
exigências, vale ressaltar que 
Arcoverde está bem localizada 
geograficamente e isso pode-
rá beneficiar muito a região”, 
acredita Lafayette. A prefeita 
de Arcoverde, Madalena Brito, 
esteve em Brasília, recente-
mente, e foi ao Ministério da 
Educação solicitar mais celeri-
dade nesse processo. “Estamos 
com uma expectativa muito 

boa em relação ao resultado, 
mas temos que esperar. O MEC 
ainda está em fase de análise”, 
comenta. O município foi um 
dos 22 pré-selecionados pelo 
Governo Federal para receber 
uma Faculdade de Medicina. 
A iniciativa faz parte do pro-
grama “Mais Médicos” e tem 
como objetivo principal ga-
rantir atendimento nas regiões 
que possuem uma demanda 
maior. Para estar habilitada, a 
cidade precisa ter o número de 
leitos por aluno igual ou maior 
a cinco; três leitos de urgência 
e emergência; e um hospital de 
ensino com mais de 80 leitos; 
entre outros requisitos. 

O Governo Federal libe-
rou, no último dia 23 de se-
tembro, um total de R$ 11 
milhões para quatro municí-
pios de Pernambuco. A verba 
foi garantida através de um 
convênio com o Fundo Na-
cional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), que 
é relacionado ao Ministé-
rio da Educação (MEC) e às 
prefeituras. Os recursos vão 
beneficiar Arcoverde, que re-
ceberá R$ 2,8 milhões para a 
reforma de duas creches.

 Em Ouricuri, R$ 5,6 mi-

lhões serão encaminhados 
à reestruturação de qua-
tro creches. A prefeitura de 
Santa Filomena terá R$ 1,2 
milhão, que será destinado 
a investimentos em uma cre-
che. E o município de Serrita 
receberá R$ 1,4 milhão para 
a construção de uma creche 
Proinfância. Para o senador 
Fernando Bezerra Coelho, 
articulador da captação dos 
recursos junto ao Ministério 
da Educação, estes convênios 
vão garantir que as prefei-
turas “tenham maiores con-

dições de oferecer creches 
e escolas mais adequadas e 
de maior qualidade às crian-
ças”. O presidente do FNDE, 
Antonio Idilvan Alencar, 
ressalta que continuará con-
tribuindo com Pernambuco 
para os avanços na educação 
de qualidade. Estiveram pre-
sentes, em Brasília, para as 
assinaturas dos convênios, 
os prefeitos de Santa Filome-
na, Gildevan Melo, a de Ar-
coverde, Madalena Brito, e o 
de Ouricuri, Antônio Cézar 
Rodrigues. 

Prefeita Madalena Brito afirma que as expectativas são boas em relação à 
divulgação do edital 
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Empresários viajam em missão para o Panamá
Objetivo do grupo foi apresentar investimentos brasileiros e firmar novos negócios no País

Taxa de crescimento e flexibilidade nos negócios chamaram a atenção dos 
empresários brasileiros

GEral

Com objetivo de estabe-
lecer uma nova rota de ne-
gócios, uma comitiva com 
mais de 20 empresários de 
todo o Brasil viajaram até 
o Panamá, para apresentar 
empreendimentos brasi-
leiros ao país. Represen-
tando Pernambuco nesta 
Missão, que foi coordenada 
pela Consultoria Balmann 
Travel, esteve presente o 
vice-presidente das Fe-
derações das Associações 
Comerciais e Empresariais 
do Estado de Pernambuco 
(FACEP) e presidente da 
Associação Comercial e 
Empresarial de Arcoverde 
(ACA), Jaime Espósito de 
Lima Filho.

A Missão Panamá visi-
tou a Zona Livre de Colón, 
onde foram recepcionados 

embaixador brasileiro no 
Panamá, o Adanio Sen-
na Ganem, e tiveram uma 
reunião política com a Mi-
nistra da Micro, Pequena 
e Média Empresa do Pa-
namá, María Celia Dope-
so Lópes. Houve também 
um encontro com o Pro-
motor de Investimentos 
da PROINVEX Panamá, 
entidade subordinada ao 
Ministério de Comércio e 
Indústria, Radu Serrano, 
que tratou das oportuni-
dades de negócios e a in-
termediação financeira 
dada pelo governo para 
captação de investimentos 
no país.

A comitiva de empre-
sários pôde conhecer  a 
região chamada de Pa-
namá Pacífico, uma área 

que está sendo construída 
para abrigar empresas vol-
tas para a inovação e que 
funcionará como uma es-
pécie de Zona Franca em 
conjunto com uma cidade 
moderna. “Foi uma expe-
riência única. O Panamá 
impressiona pelas suas 
elevadas taxas de cresci-
mento dos últimos anos e 
pela flexibilidade do seu 
ambiente de negócios. É 
uma excelente oportuni-
dade para que empresários 
brasileiros possam olhar 
para o país como um cen-
tro de negócios para toda 
a região da América Cen-
tral, que hoje conta com 
uma população de mais de 
45 milhões de habitantes, 
ávidos por consumo”, ava-
liou Jaime Espósito.
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Vale ter alguns cuidados antes de se jogar nas redes 

Conecte-se com moderação 
e sem perder o foco

“Há brecha para análises precipitadas”
Entrevista: Teuman de Marillac, neuropsicóloga

Além do currículo, a empresária Iara Lima costuma checar como o candidato a uma vaga de emprego se comporta nas redes sociais

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

À medida que as redes sociais são ampliadas, a exposição nelas 
também cresce. Mas até que ponto expor sua vida pessoal pode ser 
benéfico e, principalmente, como isso pode afetar sua carreira pro-
fissional? O Jornal do Sertão conversou com a publicitária Iara Lima, 
proprietária da agência Kianda Comunicação, do município de Caru-
aru, sobre os cuidados que se deve ter ao postar alguma informação 
pessoal nas redes sociais. 

Para Iara, essas ferramentas são um verdadeiro “espelho sobre nós 
mesmos”, porque “as pessoas nos observam o tempo todo”. O proble-
ma é que, ao usar as redes como um diário pessoal, o usuário acaba 
se expondo demais e pode chegar a se prejudicar em uma seleção de 
emprego, por exemplo. “Recebo muitos currículos e, além de avaliar 
os requisitos para as vagas disponíveis, também olho como essa pessoa 
é nas redes sociais. Tem muitas informações que o candidato não coloca no currículo. Então, se ela tem 
um perfil muito aberto, já consigo imaginar no que ela pode ou não pode favorecer na minha empre-
sa”, afirmou a empresária. Postagens que incitam o preconceito racial, a homofobia e a intolerância de 
um modo geral a temas ligados a religião e política, podem levar um candidato a ser desclassificado da 
seleção. “Quando vou montar minha equipe, quero pessoas que tenham opiniões flexíveis, que saibam 
respeitar as diferenças e trabalhar em conjunto. Preciso de profissionais que tragam conteúdos positivos 
e, dentro do universo publicitário, não cabem pessoas intolerantes e preconceituosas”, explica Iara. Tem 
usuários que consideram a possibilidade de ter duas redes: uma específica para o perfil profissional e 
outra exclusivamente pessoal. Iara Lima adverte que não há como separar os dois lados. “Não posso 

desligar a minha conduta pessoal da profissional, acredito que poucas pessoas tenham dois perfis 
desse tipo”, argumenta. A epidemiologista Letícia Dias conta que tem cautela na 
hora de postar qualquer informação na sua página pessoal. Por trabalhar para 
a indústria farmacêutica, ela explica que esse cuidado é redobrado devido ao 
termo de confidencialidade que os funcionários precisam assinar. “Eu procuro 
não curtir ou compartilhar certos conteúdos que possam ter relação com al-

guma doença que está sendo estudada pelo laboratório, por exemplo”, explica. “É 
muito fácil para algum cliente olhar meu perfil e desistir de trabalhar com a empresa por 
causa de algo que postei”, complementa Letícia.  

A empresária Iara Lima faz 
um alerta ainda para o uso exces-
sivo das redes sociais no ambien-
te de trabalho. Existem empre-
sas que possuem regulamento 
mais rígido, não permitem que 
os funcionários usem o celular 
e bloqueiam o acesso a certos 
sites. Neste caso, é necessário 
que o empregado compreenda a 
importância de se dedicar exclu-
sivamente à função que exerce. 
“Tem pessoas que não sabem o 
limite para usar essas ferramen-
tas, ficam o dia inteiro postan-
do, compartilhando e curtindo 
coisas que não tem ligação com 
a sua função. E aí vem o pensa-
mento: o que esse tipo de funcio-
nário poderá oferecer à empre-
sa?”, questiona a empresária. Ela 
explica que o comportamento 
moderado deve ser aplicado 

também nas empresas onde o 
uso de aparelhos tecnológicos 
e internet são liberados. “Tem 
pessoas que ficam o tempo todo 
com fone de ouvidos, com todas 
as redes sociais abertas e termi-
nam perdendo o foco e deixando 
de absorver algo que pode ser 
mais produtivo ao seu trabalho”, 
afirmou. Além de prejudicar as 
atividades no trabalho, o excesso 
de conectividade acaba provo-
cando o que muitos chamam de 
“raciocínio produtivo”, pois se 
perde a capacidade de memori-
zação e assimilação do que está 
sendo feito. “Tem pessoas que 
não conseguem ler um livro, de-
vido à falta de paciência e à pres-
sa de querer ter o maior número 
de informações possíveis, mas 
sem conseguir absorver nada”, 
conclui Iara.

Soltar indiretas para os colegas de 
trabalho através do seu perfil pes-
soal também não é aconselhável, in-
dependente se ele é do mesmo setor 
que o seu ou não

É necessário ter moderação ao 
expor informações íntimas 

Cuidado com os conteúdos das fotos 
que são postadas. Evitar fotos com 
bebidas alcoólicas, com gestos obs-
cenos e situações que possam ser 
mal interpretadas

1

2

4

3

Não falar mal da empresa em que 
está trabalhando ou de qualquer 
outra. Nunca se sabe onde a pes-
soa poderá estar amanhã

Dicas sobre a conduta nas redes sociais

Conteúdo nas redes sociais pode desclas-
sificar candidato em seleção de emprego

O uso excessivo das redes sociais pode comprometer o desempenho no 
emprego 
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O limite entre a vida nas redes sociais e a vida profissional tem sido cada vez mais estreito. De 
acordo com a neuropsicóloga Teuman de Marillac,, em entrevista ao Jornal do Sertão, o Brasil 
registrou, em 2013, um recorde de 105 milhões de pessoas conectadas. Esse número tem sido 
muito maior em países como o Japão, que tem atuado no controle desse assunto como questão de 
saúde pública. O conteúdo das postagens ou o uso excessivo das redes pode prejudicar o trabalho 
e até desclassificar candidatos na seleção de emprego.

As redes sociais têm sido 
cada vez mais presentes na 
vida das pessoas. Qual limi-
te entre a vida profissional e 
a vida cibernética?

Não sabemos lidar com o 
que postamos e terminamos 
abrindo demais nossas vidas, 
e, dependendo do que é posta-
do, estas informações poderão 
vir a atrapalhar nossa forma de 
ser visto, respeitado. Há brecha 
para análises precipitadas, que 
poderão contribuir para comen-
tários infortúnios decorrentes de 
julgamentos maldosos. Todavia, 
há também situações onde po-

demos fazer uso de forma sau-
dável, inclusive postando infor-
mações relevantes sobre nossa 
vida profissional, com intuito de 
informar sobre o que fazemos e 
como fazemos, ampliando nos-
sa rede de contato profissional e 
abrindo mais espaço na conquis-
ta de novas esferas e oportunida-
des de trabalhos.

E a dependência que as 
redes sociais causam pode 
prejudicar no ambiente de 
trabalho?

 As estatísticas apontam 
que há vários casos onde o mo-
tivador para demissão foi o uso 

exacerbado da internet. Como 
trabalhar concentradamente se 
estamos sendo, o tempo todo 
convidados a participar dos bate-
-papos e grupos de mídias como 
whatsApp, facebook, instagram, 
entre outros, sendo seduzidos 
pelos sinais de alertas emitidos 
sonoramente, convidando-nos 
a dar respostas imediatas nas re-
des, das quais fazemos parte? A 
sugestão mais adequada é o uso 
do bom senso, respeito ao próxi-
mo e responsabilidade. Além de 
não esquecer que o rendimento 
profissional não pode ser preju-
dicado.
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tEcnoloGia

Startups brasileiras chama 
atenção do Reino Unido

Uso da internet entre 
professores e alunos 
tem aumentado

Considerada o terceiro 
maior polo de tecnologia do 
mundo, a cidade de Londres, 
quer atrair empreendedores 
digitais brasileiros, incluindo 
startups, para abrir escritó-
rios no país. A região conheci-
da como Silicon Roundabout, 
por exemplo, concentra sedes 
europeias de gigantes de tec-
nologia, como Google, Cisco 
e Facebook, além de startups, 
aceleradoras e espaços de co-

working.  Apesar do crescente 
mercado de tecnologia — só 
os investimentos de fundos de 
venture capital em startups 
com escritórios britânicos so-
maram 2,2 bilhões de dólares 
no primeiro semestre deste 
ano, segundo pesquisa da CB 
Insight e KPMG —, o Reino 
Unido ainda não aparece como 
destino preferencial de empre-
endedores digitais brasileiros.

 A carga tributária no Reino 

Unido é menor que no Brasil (o 
imposto de renda de pessoas ju-
rídicas, por exemplo, é de 20% 
contra 35% por aqui) e empre-
sas que investem em pesquisa 
e desenvolvimento recebem in-
centivos na forma de renúncias 
fiscais. Outra vantagem de uma 
expansão em solo britânico é 
facilitar a entrada na Europa 
continental, um mercado con-
sumidor maior do que o norte-
-americano. (EXAME)

O Comitê Gestor da Inter-
net no Brasil (CGI.br), por meio 
do Centro Regional de Estudos 
para o Desenvolvimento da So-
ciedade da Informação (Cetic.
br), divulgou que a proporção 
de estudantes e professores que 
usam internet pelo celular tem 
crescido nos últimos anos. Os 
dados fazem parte da pesqui-
sa Tecnologia da Informação e 
da Comunicação (TIC) Educa-
ção 2014, e mostra que entre 
os alunos de escolas públicas, 
o percentual chega a 79%, en-
quanto nas escolas da rede pri-
vada, é de 84%. Já entre os pro-
fessores o percentual é de 64% 
- em 2013 era de apenas 36%. 

A pesquisa constata que a 
escola não é o principal am-
biente de uso da internet por 
estudantes. Tanto para estu-
dantes de escolas públicas, 
como de particulares, o domi-
cílio continua sendo o principal 
local de acesso à internet com 
77% e 93%, respectivamente. 
Apenas 41% dos alunos de ins-
tituições públicas usuários de 
internet conectaram-se pela 
rede da escola. Na avaliação 
dos pesquisadores, a falta de 
formação e de infraestrutura 
ainda são barreiras para pro-
fessores utilizarem recursos 
educacionais digitais com pro-
pósito pedagógico. (EXAME)

Apesar de ainda não estar presente nas salas de aula, a internet é uma ferra-
menta comum na preparação das aulas ou de atividades com alunosUma das vantagens em se investir no Reino Unido é que a carga tributária é menor que no Brasil
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Sertão EsportivoProgramação
neurolinguística

Por Jussara Pereira

Jussara Pereira
Empresária Medshop, Coach Profissional, Practitioner em Progra-
mação Neurolinguística, atual presidente FACEP-Federação das 
Associações Comerciais e Empresarias de Pernambuco.

Um dos mais importan-
tes conjuntos de habilidades 
necessárias num mundo em 
transformação são as habi-
lidades de liderança. Isso 
se tornou cada vez mais 
evidente quando tentamos 
nos adaptar às mudanças, 
cada vez maiores, que ocor-
reram na nossa sociedade e 
nos locais de trabalho ainda 
no século passado. Quando 
assumimos o comando do 
próprio destino, ou guiamos 
o destino das nossas famí-
lias, comunidades, organi-
zações e o nosso planeta, se 
torna cada vez mais óbvia a 
necessidade da capacidade 
da verdadeira liderança. A 
verdadeira liderança é um 
dos elementos chaves para o 
nosso sucesso e sobrevivên-
cia no futuro.

Grande parte da literatu-
ra sobre liderança concen-
tra-se nas "características" 
dos verdadeiros líderes. Na 
maioria das vezes, essas ca-
racterísticas são muito ge-
rais para terem valor práti-
co para quem está tentando 
se tornar um líder melhor. 
Por exemplo, dizer que os 

verdadeiros líderes são "do-
tados de otimismo" e "ins-
piradores" proporciona uma 
base prática pequena para o 
desenvolvimento ou para o 
aperfeiçoamento de habili-
dades específicas. Esses são 
julgamentos sobre o nosso 
comportamento tipicamente 
feito pelos outros.

Outros estudos sobre li-
derança se concentram nos 
resultados da verdadeira 
liderança; indicam que os 
bons líderes "criam visão", 
"mobilizam o comprometi-
mento", "reconhecem as ne-
cessidades", etc. Entretanto, 
simplesmente conhecer es-
sas metas não é suficiente. O 
ponto chave para realmente 
alcançar essas metas, inclui 
ter habilidades mentais e 
comportamentais necessá-
rias para colocá-las em prá-
tica.

Usando as ferramentas 
da PNL é possível definir 
e explorar alguns modelos 
específicos, princípios e ha-
bilidades que irão lhe per-
mitir ser um líder mais bem-
-sucedido, isto é, modelar a 
verdadeira liderança.

PNL e Liderança

turisMo

Turismo de Pernambuco será 
atração em São Paulo

A Secretária de Turismo, 
Esportes e Lazer de Pernam-
buco, por meio da Empresa 
de Turismo de Pernambuco 
– Governador Eduardo Cam-
pos (Empetur), participará 
da Padi Dive Festival, que 
acontece entre os dias um e 
seis de outubro, no Transa-
mérica Expo Center, em São 
Paulo. Esse, é o maior evento 
da América Latina na indús-
tria do mergulho, e o objetivo 
da Secretaria é potencializar 
a divulgação dos atrativos lo-
cal. 

O Estado terá um espaço 
para apresentar público, os 
principais destinos para a 
prática de mergulho. A Em-
petur também irá promover 
uma palestra com o tema 
“Pernambuco, um mergulho 
de encantos”, que será mi-
nistrada por Fernando Cla-
rk, mergulhador e sócio da 
empresa Aquáticos, uma das 
principais empresas do setor 
no Estado. Haverá atividades 
também na cidade de Santos, 

onde a Empetur vai partici-
par do Hiper Feirão de Via-
gens Flytour, promovido pela 
Operadora Flytour, que será 
realizado de dois a quatro de 
outubro. 

Nesse evento, Pernambu-
co irá divulgar os destinos 
indutores – Recife, Olinda, 
Porto de Galinhas e Fernan-
do de Noronha. No espaço 
reservado para o Estado, 
haverá um totem para que 
os visitantes participem do 
questionário “Descubra Per-
nambuco”, que vai identificar 
o perfil da pessoa e depois 
gerará um roteiro turísti-
cos a partir das respostas. O 
Flytour espera receber nos 
três dias de evento cerca de 
10 mil pessoas.

Rotas
A Secretaria de Turismo 

participou da 43º edição da 
Feira de Turismo das Amé-
ricas, realizada de 24 a 26 
de setembro, em São Paulo, 
onde lançou a série de publi-

cações “Novas Rotas”. O ob-
jetivo deste projeto é divul-
gar os segmentos turísticos 
local aproveitando 

A participação da Secre-
taria de Turismo, Esportes 
e Lazer de Pernambuco e da 
Empresa de Turismo de Per-
nambuco - Governador Edu-
ardo Campos (Empetur) na 
43ª edição da Feira de Turis-
mo das Américas, promovi-
da pela Associação Brasilei-
ras das Agências de Viagem 
(ABAV), foi extremamente 
positiva. Durante os três dias 
do evento, realizado de 24 a 
26 de setembro, em São Pau-
lo, o estande de Pernambuco 
recebeu autoridades do turis-
mo e foi palco de importan-
tes ações.  "No momento de 
crise e alta do dólar, o nosso 
objetivo é aproveitar essa 
oportunidade para desen-
volver o turismo no interior 
e atrair turistas nacionais e 
estrangeiros", avaliou a pre-
sidente da Empetur Ana Pau-
la Vilaça.

Secretaria de Turismo participará de dois grandes eventos em São Paulo para divulgar potencial turístico do 
Estado

Rotas Recife- Olinda, Porto de Galinhas e Fernando de Noronha serão os 
roteiros apresentados
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turisMo

Instituto Ricardo Brennand 
recebe prêmio de melhor 
da América Latina

O Instituto Ricardo Bren-
nand foi eleito o melhor mu-
seu da América Latina, e o 
19º melhor museu do mun-
do. Esta é a segunda vez que 
o Instituto leva o prêmio 
global Traveler's Choise Mu-
seums, no TripAdvisor, que 
é considerado o maior site 
de viagens do mundo. 

O museu pernambucano 
ficou à frente da Galeria Na-
cional de Arte de Washing-
ton DC, nos Estados Unidos, 
e do Memorial do Holocaus-
to, em Israel. O primeiro lu-
gar deste ranking foi o Me-
tropolitan Museum of Art, 
em Nova York, e completan-
do a lista dos cinco melhores 
ficou o Musée d'Orsay, em 
Paris, Instituto de Artes de 
Chicago, em Chicago, Mu-
seu do Prado, em Madri e o 
Museu do Louvre, em Paris. 

O Traveler's Choice se baseia 
nas avaliações e opiniões dos 
viajantes do TripAdvisor. A 
partir disso, é levando em 
consideração a quantidade e 
qualidade das avaliações so-
bre os museus no período de 
12 meses. 

O Instituto Ricardo Bren-
nand completa 13 anos em 
2015, e foi idealizado pelo 
colecionador e empresário 
Ricardo Brennand. Além da 
pinacoteca, o museu abrange 
o Castelo São João, uma gale-
ria, uma biblioteca, o Parque 
de Esculturas dos Jardins e 
a Capela Nossa Senhora das 
Graças. Mais de 2,2 milhões 
de visitantes já visitaram o 
espaço nos últimos 13 anos. 
As visitas são gratuitas uma 
vez por semana, às terças-
-feiras. Nos outros dias, cus-
tam R$ 20 (inteira).

Instituto Ricado Brennand, que celebra 13 anos, 
é eleito o melhor museu da América Latina D
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