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Pernambuco conquista 4o lugar
em Educação no país

Nesse mês de setembro foi divulgado o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) referente ao ano de 2013 e 
Pernambuco subiu 12 posições, obtendo o maior crescimento no ensino médio entre todos os estados da Federação. O estado alcançou a 
nota 3,6 e empatou com Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ficando apenas a 0,2 pontos a menos que Goiás, primeiro lugar no 
índice atual. Pag. 15
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As Fotos dA viAgem...
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S empre respeitei 
a atividade tu-

rística, seja pela capa-
cidade de integrar pessoas e 
fazê-las conhecer muito além 
da sua realidade corriqueira, 
seja porque estarão usufruin-
do de um intercâmbio cultu-
ral, numa troca impagável. E 
é justamente essa troca que 
gera uma sociedade rica em 
valores e em conhecimentos, 
com respeito ao próximo e às 
diferenças. Segundo Nietzs-
che – filósofo alemão – "o ho-
mem não tem ouvidos para 
aquilo que a experiência 

desde 2006
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Fique por Dentro

P assaram-se qua-
tro anos desde 

a última eleição presidencial 
e estamos novamente em 
plena campanha para eleger 
o novo Presidente da Repú-
blica, além de governadores, 
deputados e senadores. A rea-
lização da eleição está prevista 
para cinco de outubro deste 
ano. É preciso ter consciência 
da importância e do valor do 
seu voto na hora de votar. É 
com o seu voto que você vai 
indicar os novos governantes 
pelos próximos 4 anos, além 
de eleger o quadro político 
formado por deputados e se-
nadores. O processo eleitoral 
brasileiro tem nuanças em sua 
forma que é necessário chegar 
ao conhecimento da maioria  
dos eleitores que, por falta de 
informações, desconhecem al-
gumas de suas características. 
Para isso, o Jornal do Sertão 
está trazendo nesta edição 
uma matéria jornalística como 
forma de orientação e esclare-
cimento ao eleitor, para fa-
cilitar o exercício de um voto 
consciente. Saiba sobre qual 
a diferença entre votos nulos 
e brancos na hora de votar.  
Com a campanha política 
efervescente em todo estado, 
o município de Petrolina PE 
completa 119 anos apresen-
tando resultados positivos em 
sua economia, gerados princi-
palmente, pela agricultura ir-
rigada que o coloca como a 20ª 
maior exportadora do mundo 
e, também é responsável por 
42% do total das exportações 
brasileiras. Ainda nesta edição 
vocês poderão ver como Per-
nambuco conquista o 4º lugar 
em educação no país. E ler so-
bre outras iniciativas produ-
tivas, como a implantação de 
um Shopping Center em Ju-
azeiro BA que vai gerar 5 mil 
empregos na região, e ainda: o 
município é contemplado com 
o curso de medicina. Na agri-
cultura surge uma inovação, 
o IPA lança tomate tolerante 
a vírus e calor. Essa e outras 
notícias de seu interesse estão 
nas páginas desta edição. Boa 
leitura. 

não lhe deu acesso". Assim, 
sem viajar não conseguimos 
dimensionar o real sentido 
dessas aventuras – o que se 
ganha e qual o propósito de 
fazê-las. Por que eu deixaria 
de comprar aquele carrão ou 
aquela bolsa de duas iniciais, 
só para viajar? Embora, muita 
gente ainda não veja sentido 
nessa pergunta, hoje ela vem 
sendo respondida por alguns 
dos que estão vivendo a era 
das Redes Sociais. Tempos 
atrás escrevi um texto intitu-
lado Fotos da Viagem e as re-
feri como um troféu, pois nin-

guém vai ao nosso Sertão sem 
tirar fotos do seu luar, canta-
do e decantado pelo inigualá-
vel Luiz Gonzaga. Agora, com 
as Redes Sociais, tudo mu-
dou! Ao publicar sobre o que 
acabamos de fazer, ou sobre o 
destino para o qual acabamos 
de viajar, nos tornamos cele-
bridades por alguns minutos. 
Tempo suficiente pra ganhar 
aquela curtida em nossas fo-
tos. Porém, é de todo impor-
tante que saibamos aprovei-
tar a gama de informações e 
oportunidades nas redes para 
o enriquecimento do nosso Marília Paes Cesário
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saber e não apenas para exibi-
ção, ou para alcançar a maior 
quantidade de "curtidas". 
Postar as fotos e comentá-las 
permite às outras pessoas se 
informarem e saberem que 
também podem, mas isso tem 
que fazer parte de um proces-
so e não se tornar a atividade 
principal das postagens fo-
tográficas. Sim, eu posso, eu 
viajo e sou sempre feliz, sem 
esnobismos.

Alunos de Logística da FIS participam de 
fórum para o desenvolvimento do Sertão 

Morre o artista plástico Abelardo da Hora

N o dia 10 de setembro 
os alunos do curso Su-

perior de Logística da Facul-
dade de Integração do Ser-
tão (FIS), que fica em Serra 
Talhada, participaram do 
“II Fórum Empresarial do 
Polo de Desenvolvimento 

P ernambuco perdeu um 
dos integrantes mais pre-

ciosos das Artes Plásticas nes-
se mês de setembro. O artista 
plástico Abelardo da Hora, 
faleceu na manhã do último 
dia 23, aos 90 anos, no Recife. 
Ele estava internado há pouco 
mais de um mês, no Hospital 
Memorial São José, em Recife, 
e sofreu uma insuficiência car-
diorrespiratória.

Ao longo de 2014, o artista 
já havia sido internado várias 
vezes devido a problemas res-

piratórios, mas sua si-
tuação se agravou nos 
últimos dias. Abelardo 
era viúco e deixou sete 
filhos.

Em uma carrei-
ra que ultrapassou 
60 anos de duração, 
Abelardo foi escultor, 
desenhista, ceramista, 
gravador e poeta. Era 
um pernambucano 
apaixonado pelas ar-
tes e trabalhava com frequên-
cia temas como as mulheres, 

do Sertão Pernambucano”.
O evento foi promovido 

pelo Sistema Fecomércio-
-PE (Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de 
Pernambuco), por meio 
do Sindicato Nacional das 
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o frevo e o maracatu em suas 
obras. Foi um dos criadores 

Empresas Distribuidoras 
de Combustíveis e de Lu-
brificantes (Sindcom), em 
parceria com o Serviço de 
Apoio à Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae).

O evento aconteceu na Câ-
mara de vereadores de Serra 

do Movimento de Cul-
tura Popular (MCP), 
mestre de grandes no-
mes das artes plásticas, 
como José Cláudio, 
Francisco Brennand, 
Maria Carmem e Gilvan 
Samico.

O velório do artis-
ta aconteceu no salão 
nobre da Assembleia 
Legislativa de Pernam-
buco (Alepe). O corpo 

foi enterrado no Cemitério de 
Santo Amaro, no Recife. 

Talhada e na ocasião o tema 
do debate voltou-se para os 
“Principais Desafios da Zona 
Franca do Semiárido Nordes-
tino”.

As informações são do Nú-
cleo de Comunicação e Marke-
ting (Nucom-FIS).  
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Fórum da Bovinocultura Leiteira do Araripe 
(Araleite) será permanente e itinerante

Entre os objetivos está uma unidade piloto de processamento de leite na cidade de Bodocó

Ação fortalece produtores de Leite
do Araripe para períodos de seca

O Fórum da Bovinocultura Leiteira 
do Araripe (Araleite), cuja edição 

mais recente foi realizada na cidade de 
Bodocó, agora será permanente e itine-
rante. A iniciativa é organizada pelos 
próprios produtores de leite do Sertão 
do Araripe e tem como parceiros enti-
dades como o Sebrae de Pernambuco, 
o Instituto Agronômico de Pernambu-
co (IPA), o Banco do Nordeste e o Pro-
grama Estadual de Apoio ao Pequeno 
Produtor Rural (ProRural).

Uma das inspirações para a criação 
do Araleite foi a participação de pro-
dutores da região nos encontros pro-
movidos pelo Fórum Permanente de 
Convivência Produtiva com as Secas, 
iniciativa composta por 12 instituições 
empresariais – entre elas, o Sebrae/PE 
e a Faepe – que buscam soluções du-
radouras para a convivência produtiva 
com os períodos de forte estiagem que 
possam ser aplicadas em Pernambuco 
e também no Semiárido brasileiro.

Como resultado, além da divulgação 
localmente das experiências abordadas 

durante os encontros realizados no Re-
cife, a iniciativa tem permitido que os 
produtores coloquem em prática pro-
jetos que permitam a eles conviver de 
forma produtiva com os períodos de 
seca. Entre os projetos em curso está 
uma unidade piloto de processamento 
de leite na cidade de Bodocó, bem como 
a implantação de novas técnicas envol-
vendo a produção e armazenagem de 
forragem para o rebanho leiteiro.

Atualmente, os produtores são refe-
rência em termos de convívio produtivo 
com a seca a partir da aplicação de téc-

nicas de armazenamento de alimentos, 
economia de água e produção de ali-
mentos para o gado por meio da técni-
ca de gotejamento, além de ações como 
o melhoramento genético dos animais 
e da higiene na ordenha. Esse nível 
de organização foi possível a partir de 

Jornal do Sertão - Setembro de 2014 / Edição 103  —         www.facebook.com/Jornaldosertao

trabalho desenvolvido pelo Sebrae/PE 
a partir do Projeto Fortalecimento da 
Pecuária - Sertão do Araripe, que per-
mitiu que os grupos de produtores de 
leite das cidades de Bodocó, Exu e Gra-
nito se fortalecessem e conquistassem 
espaço na região. 
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Gravatá ganha Unidade de Conservação para 
proteção da Caatinga em PE

Estado promove fórum sobre Agroflorestas

O município de Gravatá, no Agreste 
de Pernambuco, abriga, agora, a 

mais recente Unidade de Conserva-
ção (UC) para proteção do bioma Ca-
atinga do Estado de Pernambuco. É a 
13ª Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN) do Estado, conhecida 
como "RPPN de Santo Antônio", que 
foi instituída pela Portaria nº 157/2014 
da Agência Estadual de Meio Ambiente 
(CPRH) e aguarda publicação no Diá-
rio Oficial do Estado.

A RPPN de Santo Antônio tem uma 
área total de 119,75 hectares, situados 
nas propriedades da Fazenda Santo 
Antônio, com 106,33 hectares, e na Fa-
zenda Santa Clara 1, que possui área de 
13,42 hectares, ambas situadas no Pla-
nalto da Borborema, em Gravatá. Para 

meio Ambiente

o diretor-presidente da autarquia, Pau-
lo Teixeira, além da proteção da flora, 
fauna, mananciais, clima e ecossistema 
local, "o objetivo da criação dessa Uni-
dade de Conservação inclui o desen-
volvimento de atividades de educação 
ambiental que ampliem o conhecimen-
to sobre caatinga, proteção da biodi-
versidade nativa e a sensibilização das 
pessoas quanto à questão ambiental", 
enfatizou.

Em laudo técnico apresentado à 
CPRH, foi registrada na região a pre-
sença de seis espécies de anfíbios, per-
tencentes a três famílias. Dentre elas, a 
perereca (Phyllomedusa hypochondria-
lis) e a rã cachorro (Physalaemus cuvie-
ri). Já o levantamento de flora da região 
elencou cerca de 80 espécies distribu-

Essa é a 13ª Reserva Particular do Patrimônio Natural do Estado

U m evento promovido pela Secre-
taria de Meio Ambiente e Sus-

tentabilidade (Semas), em parceria 
com a Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE), discutiu alter-
nativas para combater a degradação 
nos Biomas da Mata Atlântica e Ca-
atinga em Pernambuco nesse mês de 
setembro.

O uso consorciado da agricultura 
e a criação de animais em ambientes 
florestais de forma sustentável foram 
discutidos durante o 4° Fórum de Ges-
tão Sustentável de Florestas Sistemas 

D
iv

ul
ga

çã
o

 www.facebook.com/Jornaldosertao   —   Jornal do Sertão - Setembro de 2014 / Edição 103

Agroflorestais, promovido pela Semas 
e UFRPE, entre os dias 9 e 11, quando 
também se comemorou a XVII Semana 
de Engenharia Florestal.

Na programação, foram organiza-
dos painéis sobre conservação e uso 
sustentável da caatinga, indicadores de 
sustentabilidade, agricultura familiar, 
entre outros temas semelhantes. Além 
de oficinas e minicursos voltados para 
pesquisadores, estudantes e o público 
em geral interessado no tema.

Para o gestor do Programa Mata 
Atlântica e Biodiversidade da Semas, 

Josemario Lucena, a ideia foi alertar a 
sociedade para a importância da pre-
servação das florestas. “A iniciativa do 
Fórum de Gestão Sustentável de Flo-
restas Sistemas Agroflorestais surge da 
necessidade de discutir com pesquisa-
dores e com a sociedade alternativas 
para garantirmos a manutenção da 
cobertura florestal no Estado”, destaca.

O Fórum endossa a relevância de 
programas já desenvolvidos pela Secre-
taria de Meio Ambiente e Sustentabili-
dade, com foco na conservação dos bio-
mas, a exemplo do Programa Caatinga 

Sustentável, como também do fomento 
à criação de unidades de conservação, 
especialmente no Bioma Caatinga e o 
Cadastro Ambiental Rural - CAR.

Os sistemas agroflorestais atuam 
na combinação do manejo da ativida-
de agrícola com a criação de animais de 
forma simultânea ou sequenciada, em 
ambientes de floresta, de modo a pro-
mover a sustentabilidade do solo, atra-
vés da presença de diferentes espécies 
de animais e vegetais, trazendo benefí-
cios econômicos e ecológicos.

Com informações da Semas. 

ídas em 31 famílias. 
Entre as árvores, des-
taque para o pau de 
vaqueiro (Allophylus 
quercifolius), o angi-
co (Anadenanthera 
columbrina), entre 
outros. Em 31 de maio 
deste ano, a criação 
da Reserva Particular 
do Patrimônio Natu-
ral do Benedito com 
55,5 hectares, sendo 
18,6 ha de mata pre-
servada, também  na 
região de Gravatá, foi  
aprovada e publicada 
no Diário Oficial do Estado.

As informações são do Núcleo de 
Comunicação Social e Educação Am-
biental - NCSEA/CPRH. 
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AgriculturA

A semente da nova variedade de tomate será disponilixada em 2015
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Tomate tolerante a vírus e ao calor é 
desenvolvido no Sertão de PE

Ong Caatinga beneficiará 950 famílias agricultoras

O Instituto Agronômico de Per-
nambuco (IPA) lançou, no início 

do mês de setembro, a variedade de 
tomate "Ferraz IPA 8", um fruto desen-
volvido para resistir às altas tempera-
turas e a doenças causadas por vírus 
predominantes na Região Nordeste: 
Vira-cabeça e Geminivírus, que devas-
taram a produção no Estado de Per-
nambuco no século passado.

A variedade é resultado de um tra-
balho iniciado na década de 90, pelo 
pesquisador do IPA, Edinardo Ferraz, 
quando o Estado era o segundo produ-
tor de tomate do Brasil, e caiu por conta 
do aparecimento de doenças causadas 
por vírus. O material também facilita a 
colheita, apresentando maior produti-
vidade e baixo número de pulverização 
durante o ciclo da cultura.

Segundo o pesquisador, o número 
de pulverizações cai de 24 para quatro, 
causando menos danos ao meio am-
biente, à saúde dos agricultores e dos 
consumidores. “Os frutos são graúdos, 
de formato alongado, coloração ver-
melho intenso, uniformes e firmes. A 
produtividade é de 80 toneladas por 
hectare”, afirma ele.

A Ong Caatinga (Centro de As-
sessoria e Apoio a Trabalha-

dores/as e Instituições Não Gover-
namentais Alternativas), que ajuda 
famílias agricultoras a conviver com 
a semiaridez, iniciou em agosto o 
Projeto Sertão Leiteiro – chama-
da pública de assistência técnica e 
extensão rural para promoção da 
agricultura familiar sustentável em 
bacias leiteiras.

Os irmãos Márcio Francisco da 
Silva Carvalho e Marcelo da Silva Car-
valho, ex-produtores de tomate no 
município de Salgueiro, desistiram de 
plantar tomate devido à incidência de 
pragas e doenças, baixa produtividade 
e altos custos de produção e comercia-
lização. Com essa novidade, eles reani-

A iniciativa beneficiará diretamen-
te 950 famílias dos dez municípios do 
Sertão do Araripe: Araripina, Bodocó, 
Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ou-
ricuri, Santa Cruz, Santa Filomena e 
Trindade - que têm uma produção de 
leite de 10 a 100 litros diários.

O objetivo do projeto é prestar 
serviços de assessoria compreenden-
do o planejamento, a execução e a 
avaliação de atividades individuais e 

maram. “Essa variedade nos trás novas 
perspectivas e ânimo para retomar a 
atividade. Além de superar esses pro-
blemas, a cultivar reduz o uso de agro-
tóxicos e oferece maior produtividade", 
declarou Marcelo.

Segundo o presidente do Instituto 
Agronômico de Pernambuco, Genil 

coletivas, com vistas ao desenvolvi-
mento sustentável das Unidades de 
Produção Familiar (UPFs) nas bacias 
leiteiras.

Para execução do projeto, que terá 
duração de três anos, 18 técnicos estão 
empenhados em realizar o acompanha-
mento sistemático e elencar 50 unida-
des tecnológicas de referência, isto é, 
propriedades que servirão de modelo 
para as outras famílias acompanhadas.

Gomes, a semente básica será pro-
duzida na Estação de Belém do São 
Francisco e disponibilizada a partir 
de 2015, após ser concluído o proces-
so de registro no Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). “O material estará disponível 
para os agricultores no primeiro se-
mestre de 2015”, afirmou o presiden-
te do IPA.

De acordo com Ferraz, a variedade 
consome menos defensivos e possibili-
ta uma qualidade da fruta. “Eu conse-
gui juntar a tolerância aos vírus, esco-
lher o tamanho, o formato e a firmeza. 
O produtor vai trabalhar sem medo e 
não precisa fazer tantas aplicações de 
defensivos, reduzindo em 80% o uso de 
agrotóxicos", explica.

Para testar o "Ferraz IPA 8", foi cul-
tivado meio hectare de tomates distri-
buidos em lotes da variedade comum 
e da desenvolvida pelo IPA. O fruto da 
variedade conseguiu um alto nível de 
melhoramento com uma produtivida-
de de 80 toneladas. O registro do 'Fer-
raz IPA 8' já foi solicitado, mas ainda 
será definido se a distribuição será gra-
tuita ou comercializada. 

Além da assistência técnica, os agri-
cultores envolvidos receberão capacita-
ção em manejo e conservação de solo; 
boas práticas no uso e manejo da água; 
gestão das atividades na propriedade e 
agregação de valor aos produtos; aces-
so a mercados e organização produtiva 
da agricultura familiar; otimização no 
uso de insumos, bem como orientações 
quanto a preservação e regularização 
ambiental. 
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Agropecuária é um dos setores que puxa a Economia de Pernambuco para cima,
com desempenho de 16,8%

Pernambuco salta
3,5% na Economia

economiA

Por Isabella Linhares
Estudante de Gastronomia e Jornalista
Contato: isabella_linhares@hotmail.com

Cheiro Verde
A hhhh o chocolate!!! Uma delí-

cia que faz muita gente perder 
o controle. Há quem se rotule de 
chocólatra, há quem não goste tanto, 
há ainda os apreciadores modera-
dos… Mas, de fato, o chocolate, seja 
puro ou como ingrediente de um 
preparo, é apreciado pela maioria e 
provoca suspiros.

Mas, você sabia que para mani-
pular bem o chocolate em uma re-
ceita seja de 
bombons, tru-
fas, mousses, 
coberturas, ga-
naches, é pre-
ciso saber de 
alguns cuida-
dos e técnicas 
específicas?

P e n s a n d o 
nisso, vamos 
ver algumas 
dicas impor-
tantes para 
você manusear 
corretamente 
o chocolate e, 
assim, ter pre-
paros com mais sabor, brilho e qua-
lidade. Vamos lá?

Para derreter: Se quiser usar o 
microondas para derreter o choco-
late, coloque-o partido em pedaços 
pequenos e derreta sempre de 30 
em 30 segundos mexendo entre os 
intervalos. Você pode também der-
reter o chocolate em banho-maria, 
mas tome cuidado para que a água 
quente não respingue no chocolate. 

Temperagem: Após derreter, 
você deve fazer um processo cha-
mado de temperagem que garante 
um chocolate mais brilhante e de 

Chocolate.
Eu só quero chocolate!
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C om uma alta de 1,9% no 2º trimes-
tre, o PIB (Produto Interno Bruto) 

pernambucano apresentou crescimento 
de 3,5% no primeiro semestre de 2014, 
se comparado com o mesmo período de 
2013. Em valores absolutos, o PIB regis-
trou R$ 32,1 bilhões no 2º trimestre e 
R$ 63,9 bilhões no 1º trimestre de 2014.

Pernambuco manteve a alta na 
economia, que já havia apresentado 
crescimento positivo de 5,2% no 1º tri-
mestre do ano. Nos últimos doze meses 
a taxa de crescimento foi de 3,4%. Di-
ferente do Brasil, cujo produto interno 
bruto apresentou queda de 0,9% no 2º 
trimestre, e fechou saldo para o 1º se-
mestre de crescimento de 0,5%.

Na avaliação setorial, o PIB per-
nambucano teve desempenho positivo 
nos três setores econômicos: agrope-
cuária (16,8%), indústria (1,2%) e ser-
viços (1,6%). "Os setores de serviços 
e indústria continuam puxando para 
cima a economia do Estado", destaca 
Maurílio Lima, diretor-presidente da 
Agência Condepe/Fidem, órgão res-
ponsável pela divulgação dos dados, na 
tarde desta segunda-feira (15.09).

No setor de serviços, os segmen-
tos de alojamento e alimentação, e de 
transporte respondem pelos maiores 
crescimentos. "Há aí influência da 
Copa do Mundo e também dos festejos 
juninos", acrescenta Maurílio Lima.

Um dos destaques do crescimento, 
dentro do segmento de metal-mecâni-

ca, deve-se à indústria naval, conside-
rada a "nova indústria do Estado", que 
influencia de maneira positiva o produ-
to interno bruno de Pernambuco desde 
o 1º trimestre - primeira vez em que foi 
computada no PIB local.

"Da indústria metal-mecânica, de 
cada quatro empregos gerados em Per-
nambuco, segundo dados da Rais [Re-
lação Anual de Informações Sociais], 
um é da indústria naval", destaca Ro-
dolfo Guimarães, diretor de estudos e 
pesquisas sócio-econômicas da Con-
depe/Fidem. Ainda no setor industrial 
que, de maneira geral, apresenta um 
desempenho positivo, vale ressaltar a 
geração e distribuição de energia, que 
foi a área que mais cresceu no segmen-
to de utilidade pública.

Na agropecuária, apesar dos núme-
ros positivos, o cenário ainda é de re-
cuperação dos efeitos dos períodos de 
seca. Embora a lavoura se recupere de 
maneira mais rápida, a pecuária tam-
bém já registra alta, com destaque para 
bovinos, suínos e ovos.

Os números gerais animam os pes-
quisadores, que acreditam na manu-
tenção do crescimento para o fecha-
mento do ano. "A perspectiva é que a 
economia de Pernambuco se mantenha 
neste crescimento de 3,5%, podendo 
chegar aos 4,0% no final de 2014", es-
pera Maurílio Lima.

Com informações da CONDEPE/
FIDEM.  

fácil moldagem. Para isso, em uma 
superfície lisa, despeje o chocolate e 
faça movimentos de um lado para o 
outro com uma espátula até ele en-
grossar levemente e ficar mais frio. 

Qual a diferença entre o choco-
late em pó 50% e 32%? O chocolate 
32% tem um teor de cacau menor 
que o 50% e mais açúcar em sua 
composição. Já, o chocolate em pó 
50% tem 50% de cacau e o restante 

de açúcar e é indicado para prepara-
ções onde se deseja um sabor mais 
marcante e acentuado de chocolate.

Mais dicas:
●	 Todos	 os	materiais	 e	 a	 sua	 área	

de trabalho devem estar secos;
●	 Nunca	 derreta	 o	 chocolate	 dire-

tamente na panela;
●	 Se	for	usar	o	chocolate	derretido	

como recheio ou cobertura mais 
fluida não é necessária a tempe-
ragem.
Agora é só abusar das possibili-

dades que o chocolate nos oferece na 
cozinha e mandar ver!
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Vista aérea de como ficará o shopping

Ilustração da praça de alimentação do empreendimento
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Shopping de Juazeiro-BA vai gerar 5 mil empregos
O shopping de Juazeiro, no Sertão 

baiano, que teve suas obras ini-
ciadas no início desse mês de setem-
bro, deve gerar cerca de 5 mil empregos 
diretos e indiretos no município, com-
preendendo o período de construção 
até o seu funcionamento. O empreen-
dimento, nomeado Juá Garden Sho-
pping, teve a sua pedra fundamental 
lançada há 3 anos e a expectativa é que 
o centro de compras seja inaugurado 
entre o dezembro de 2015 e março de 
2016.

O prédio está sendo construído nas 
proximidades do Atacadão, em fren-
te ao DISF – Distrito Industrial do 
São Francisco, pela Tenco – empresa 
mineira que conta com 20 shoppings 
construídos no Brasil. O prefeito Isaac 
ressaltou aos representantes da empre-
sa a importância do cronograma ser 
cumprido. “Pelo porte e seriedade des-
sa empresa, acreditamos que agora o 
shopping finalmente será iniciado para 
que em breve a nossa cidade seja con-
templada com mais um grande empre-

endimento como vem ocorrendo nos 
últimos anos, incrementando a nossa 
economia e gerando mais emprego, 
renda e lazer para a nossa população. A 
prefeitura está comprometida em dar o 
apoio necessário e todas as licenças já 
foram liberadas”, disse o prefeito.

O investimento na construção do 
Juá, que terá 34.298 metros quadrados 
de área construída, ultrapassa R$ 200 
milhões. O shopping vai dispor de um 
estacionamento com 1.120 vagas, seis 
elevadores e quatro escadas rolantes. 
A obra também inclui a construção de 
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uma nova via pavimentada, que ligará 
a BR-407 à 235, no bairro Itaberaba.

Cinco lojas âncoras já fecharam 
com o grupo para se instalarem no fu-
turo shopping. Para Carlos Neiva, as-
sessor de Políticas Sociais da cidade, 
Juazeiro vive um momento de cres-
cimento econômico e de desenvolvi-
mento na infraestrutura. “Tudo o que 
está sendo consolidado agora é fruto de 
um grande esforço para atrair investi-
mentos públicos e privados para tirar 
o município da estagnação em que se 
encontrava”, avaliou. 
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Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado  (antoniofaria@antoniofaria.com.br)

Fone: (81) 3423-3695  | 3423-4976

Coluna 
Jurídica

As vantagens da proteção patrimonial e da 
sucessão empresarial, como ferramenta de 

diminuição de custos tributários e perpetuação 
da empresanas gerações futuras

O Encontro Aspa 2014, um 
evento anual que reúne 

associados, representantes de 
indústrias e do varejo, lideran-
ças empresariais e parceiros 
do atacado distribuidor, acon-
tecerá entre 21 e 23 de novem-
bro, no Vila Galé Eco Resort 
do Cabo, na cidade do Cabo de 
Santo Agostinho, Litoral Sul 
de Pernambuco. O encontro 
permite troca de experiências 
profissionais, com palestras 
técnicas e de motivação, sho-
ws, momentos de lazer com os 
familiares, gincanas e compe-
tições esportivas.

Lá dentro, a programação 
conta com palestra do consul-
tor Clóvis Tavares, show do 

A gricultores familiares e 
produtores rurais têm 

até o próximo dia 31 de ou-
tubro para aderir à proposta 
de renegociação de dívidas 
no Banco do Nordeste. Para 
financiamentos com ampa-
ro do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), haverá con-
cessão de bônus de adimplên-
cia de 80% sobre o valor das 
parcelas pagas até a data do 
vencimento. A data limite para 
formalizar a renegociação é 30 
de novembro deste ano.

No caso das resoluções 
4.250 e 4.251, que tratam 
de dívidas contratadas entre 
2007 e 2011 e que se encontra-
vam em situação de inadim-

poeta popular Jessier Quirino 
e show de forró com Flávio 
Leandro. Tem também agita-
ção com Faringes da Paixão e 
da Banda Lourinha do Brasil 
(couver dos Paralamas do Su-
cesso).

Os valores dos pacotes va-
riam de R$ 1.920 a R$ 3.200. 
O quarto single para sócio cus-
ta R$ 1.920, enquanto para 
não sócio é R$ 2.200. O quar-
to double está por R$ 2.250 
para sócio e R$ 2.480 para não 
sócio. Já o quarto triplo é R$ 
2.990 para sócio e R$ 3.200 
para não sócio.

O evento acontece com o 
patrocínio da ASA, Harald, 
Compare, Multi, Caixa Eco-

plência em 2011, em função 
de a região ter sido afetada 
por seca ou estiagem, o prazo 
final para que agricultores fa-
miliares e produtores rurais 
nordestinos renegociem suas 
dívidas foi estendido para 30 
de dezembro de 2014.

Os benefícios aplicam-se 
para operações de custeio e in-
vestimento, incluindo aquelas 
realizadas dentro do Pronaf. 
Para tanto, os empreendimen-
tos devem estar localizados em 
município onde o Ministério 
da Integração tenha reconhe-
cido estado de emergência ou 
calamidade em decorrência 
das recentes secas.

Já os clientes que quiserem 
liquidar suas contratações têm 

nômica, Condor, Qualy, PC, 
Arco-Iris, Camponesa, Vita-
rela, Serasa Experian, Nissin, 
Neolat, Tupan e Masterboi. Os 
recursos arrecadados com as 
cotas de patrocínio do evento 
são repassados para ações de 
responsabilidade social desen-
volvidas pela entidade.

Atualmente, é beneficiado 
pelo Encontro Aspa o progra-
ma social denominado Projeto 
Aspa de Incentivo à Leitura, 
através do Concurso Ler Bem, 
desenvolvido entre escolas 
públicas municipais no estado 
de Pernambuco, com alunos-
tel estará fechado exclusivam 
do 4º Ano do Ensino Funda-
mental I. 

Encontro Aspa 2014
será em novembro

Prazo para renegociação de 
dívidas rurais é prorrogado

economiA

A proteção patrimonial nada mais é que a construção de 
um modelo corporativo legítimo e lícito, por meio de plane-
jamento fiscal, societário e patrimonial, fazendo, por conse-
quência, com que a empresa arque com o mínimo possível 
de obrigações, sem que com isso se distancie de procedi-
mentos legais e também seguros.

Até porque é justo que as empresas paguem apenas com 
o que seja justo, expurgando os indesejados excessos, seja 
no âmbito fiscal, como no trabalhista, civil e previdenciário.

Apesar de haver distinção entre o patrimônio dos sócios 
e das empresas no ordenamento jurídico brasileiro, não ra-
ramente o Poder Judiciário tem se utilizado do instituto da 
desconsideração da personalidade jurídica, nos âmbitos tra-
balhista, civil, tributário, consumerista, no intuito de respon-
sabilizar o patrimônio dos sócios ou administradores, afora 
das hipóteses permitidas em Lei, numa literal banalização 
deste instituto que tanto o Direito quer preservar, por isto, 
cada vez mais, o empresário deve estar atento às possibilida-
de legais de proteção patrimonial.

Obviamente todo este arcabouço jurídico da proteção 
patrimonial empresarial há de ser construído respeitando a 
realidade e individualidade de cada empresa, por meio de 
um aprofundado estudo das suas peculiaridades, devendo 
haver a participação ativa do empresário interessado na to-
mada de decisões, bem como participação de outros profis-
sionais da empresa, como contadores, profissionais de ma-
rketing e administradores.

A  estruturação societária aprofunda a análises nestes es-
pecíficos institutos de Direito, para que possam ser abarcadas 
as benesses legais existentes de forma limpa, honesta, e trans-
parente, que em nada tem a ver ou se correlaciona com os mi-
rabolantes planos fraudatórios, ilegais, criminosos e imorais, 
cujo objetivo é preterir eventuais credores e/ou o Fisco.

Dentre os benefícios desta empreitada está o planeja-
mento sucessório - já que por falta deste muitas empresas se 
perderam no passar das gerações, exatamente por conta dos 
conflitos familiares; a proteção contra terceiros e também  
em decorrência dos naufrágios sentimentais; aproveitamen-
to de incentivos tributários; até um certo ponto, a proteção 
do patrimônio pessoal do sócio; a facilitação da gestão em-
presarial.
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direito a desconto, com base 
na Lei 12.844, que pode chegar 
até a 85% sobre o saldo deve-
dor atualizado (sem encargos 
de inadimplência), nos casos 
de contratações até R$ 100 mil. 
“Para operações de até R$ 200 
mil, pode haver até 15% de des-
conto sobre os encargos finan-
ceiros”, informou o gerente do 
Ambiente de Recuperação de 
Crédito do Banco do Nordeste, 
Nicola Moreira Miccione. Se-
gundo ele, no caso de o novo 
financiamento ser até de R$ 35 
mil, há um desconto adicional 
de 15% em parcelas de contratos 
de crédito feitos em municípios 
do semiárido e de 10% sobre o 
valor principal da prestação, 
para os demais municípios. 
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Eleitores devem estar atentos ao programa
de governo do seu candidato

E leições 2014 vem aí e mais de 140 
milhões de eleitores irão às urnas 

para escolher deputados estaduais e 
federais, senadores, governadores e o 
presidente da República. Mas será que 
eles estão preparados para fazerem suas 
escolhas? Pensando nisso, o Jornal do 
Sertão preparou esse texto com orienta-
ções sobre como avaliar e fazer a melhor 
escolha dos candidatos, esclarecimentos 
sobre votos nulos, brancos e de legenda.

A Justiça Eleitoral orienta que, para 
escolher seu candidato, o eleitor esteja 
atento às suas propostas e programa 
de governo e ao seu comportamento. A 
melhor maneira de conhecer um candi-
dato é recordar sua história e sua con-
duta ética. Que participação ele teve na 
vida social e política de uma comunida-
de. Que tipo de compromissos assumiu 
como cidadão e político. Quem nada 
fez até hoje pelos eleitores, com toda 
probabilidade, pode continuar a não 
fazer, mesmo sendo eleito. É importan-
te que o eleitor não se deixe influenciar 
ou aceitar pessão de um líder político. 

eleições 2014

Cada um deve assegurar o seu direito 
de escolha de voto.

Em época de elição, surge uma dúvi-
da muito comum sobre os votos nulos e 
em branco. De acordo com a Constitui-
ção e a Lei das Eleições (9.504/1997), 
vigora no pleito eleitoral o princípio 
da maioria absoluta de votos válidos. 
Isso quer dizer que são contabilizados 
os votos nominais e os de legenda, des-
considerando os votos em branco e os 
nulos dos cálculos eleitorais. Os votos 
válidos, de onde se retiram nulos e 
brancos para a contagem final, é que 
serão computados aos candidatos.

É importante saber que voto nulo 
e branco não são iguais. O voto em 
branco ocorre quando o eleitor aperta 
a tecla “BRANCO” na urna eletrônica. 
No Glossário Eleitoral do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), a explicação é 
que o voto em branco é aquele em que 
o eleitor não manifesta preferência por 
nenhum dos candidatos e, por isso, 
pode ser considerado uma manifesta-
ção política. O voto nulo é contabiliza-

do quando o eleitor digita um número 
que não corresponde a nenhum candi-
dato. Pode ocorrer em casos de erro do 
eleitor ou também como uma forma de 
protesto. Apesar de não serem iguais, 
votos nulos e brancos têm o mesmo 
efeito: não computam votos. Mas, essa 
regra é válida para as Eleições Majo-
ritárias, quando o candidato, para ser 
eleito, deve obter a maioria dos votos, 
não computados os brancos e nulos. 
Esse é o sistema empregado na eleição 
para os cargos de presidente da Repú-
blica, governador de estado e do Distri-
to Federal e senador.

Já no caso das Eleições Porporcio-
nais, que elege a composição nas Câma-
ras de Vereadores, Assembléias Legisla-
tivas dos estados, Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e na câmara dos depu-
tados, os votos nulos e brancos podem 
interferir nos resultados. É que para ser 
eleito a um desses cargos, o candidato 
precisa alcançar o quociente eleitoral 
– índice que determina o número de 
vagas que cada partido vai ocupar no 
Legislativo, obtido pela divisão do nú-
mero de votos válidos (votos atribuídos 
aos candidatos ou à legenda) pelo de va-
gas a serem preenchidas. Desse modo, 
quanto maior for a quantidade de votos 
nulos e brancos, menor será o quociente 
eleitoral e mais fácil será para o candi-
dato conquistar a vaga.

Deixando mais claro para o leitor do 
Jornal do Sertão, o voto de legenda é 

aquele em que o eleitor não manifesta 
sua vontade por um candidato específi-
co, mas pelo partido (digitando apenas 
os dois primeiros dígitos). O voto é con-
siderado válido e entra para o cálculo 
eleitoral da mesma forma que os votos 
nominais (para os candidatos). Esse 
tipo de voto ocorre nas Eleições Pro-
porcionais, para deputados federais, 
estaduais, distritais e vereadores.

É por isso que às vezes um candidato 
se elege com menos votos do que outro, 
quando o mais importante para a eleição 
de um candidato é o total dos votos re-
cebidos pelo partido ou pela coligação 
(os dois primeiros números que o eleitor 
digita na urna). É assim: quanto mais vo-
tos o partido ou a coligação do candidato 
receber, mais vagas terá direito. Com um 
número maior de cadeiras, o partido ele-
ge a sua lista de candidatos mesmo que, 
em outra legenda, haja alguém com mais 
votos. Temos o caso do humorista Tiri-
rica (PR), que tentou e conseguiu uma 
vaga na Câmara Federal, em 2010. Com 
1,3 milhão de votos, ele conseguiu de ser 
eleito “puxar mais três candidatos” do 
seu partido. 
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FORMATURA
O Polo Objetiva/UNOPAR em Ar-

coverde realizou no Democrático a 
sessão solene de colação de grau dos 
formandos de sete cursos ofertados 
na modalidade de ensino à distância. 
Parte da cerimônia foi gerada em Lon-
drina e transmitida via satélite para os 
Polos Presenciais de todo o País.

Em uma cerimônia cheia de emo-
ção e alegria, que contou com a par-
ticipação de familiares e colaborado-
res da instituição de ensino superior 
cerca de 130 titulados celebraram o 
encerramento de mais uma etapa em 
suas vidas. Para os diretores Jorge 
Henrique e Higor Matias.

COMIDA DE BOTECO
O I Concurso Comida de Boteco 

no CECORA, em Arcoverde, foi uma 
ação das mais louváveis de Welington 
Araújo. O concurso que aconteceu en-
tre os dias 1 a 10 de setembro contou 
com 10 bares/restaurantes partici-
pantes. O ganhador saiu de uma deci-
são compartilhada entre o julgamento 
popular e os votos de um júri com-
posto por 4 pessoas (Dárcio Rabêlo, 
Enaldo Cândido, Mih Valério e Aildo 
Bezerra). Os restaurantes participan-
tes foram avaliados nos quesitos de 

criatividade, beleza do prato, inova-
ção, qualidade, tempero, temperatura 
da bebida, a higiene do ambiente e o 
atendimento.

Em 1º lugar o grande campeão 
de 2014 foi o Self Service Arapongas, 
com o delicioso Rubacão, o 2º lugar 
ficou para o prato Galinha de Capoei-
ra com Cuscuz do Restaurante El Roy 
e o 3º lugar ficou para o prato Bode 
com Cuscuz do Restaurante Sabor Re-
gional.

CASAMENTO COLETIVO
A sétima edição do projeto Col-

méia – Feira de Saúde e Cidadania, 
realizada pelo Sesc Arcoverde, terá 
mais um “Casamento Comunitário”, 
que acontecerá no dia 30 de outubro, 
às 15h, com efeito civil para os casais 
que desejam oficializar ou efetivar  
sua união gratuitamente. Os interes-
sados deverão seguir recomendações, 
cujas inscrições serão até o dia  06 de 
outubro de 2014 pelos telefones: (87) 
3821-0864 ou 8821-8443 falar com 
Talita Ferreira.

A ação acontece nos dias 29 e 30 
de outubro na Praça Winston Siqueira 
(Praça Virgínia Guerra), no centro de 
Arcoverde,

SÃO JOÃO APROVADO
A Secretaria de Turismo de PE e a 

EMPETUR divulgaram o resultado da 
pesquisa do perfil socioeconômico dos 
visitantes do São João de Pernambu-
co. O resultado foi extremante positi-
vo para Arcoverde, que demonstrou 
um grau de satisfação de turistas e ex-
cursionistas superior a 94%, conside-
rando os serviços de transportes, hos-
pedagens, gastronomia e outros, além 
de atrativos turísticos, hospitalidade 
dos habitantes, programação, infraes-
trutura, manifestações culturais, etc. 
Um dado interessante da pesquisa é 
que, além de avaliar o evento propria-
mente dito, também avalia a cidade 
que o organiza.

DELIVERY
A nutricionista Luciana Galin-

do em parceria com o Chef Elsinho 
Simões, lançaram o Eleve Sabor e o 
serviço já começou a cair no gosto dos 
seguidores arcoverdenses que buscam 
uma alimentação saudável.

O cardápio é variado, conta com o 
apoio da nutricionista Luciana, e ofe-
rece 15 opções de saladas: Frango, Ca-
marão, Carne de sol, Kani, Carpaccio, 
Atum, Salmão e Peito de Peru entre 
outros. Os valores variam de R$ 12 a 

R$ 19 acrescido de um valor simbólico 
referente à taxa de entrega, a partir de 
3 encomendes o serviço de entrega é 
grátis. O Eleve saladas funciona ape-
nas no sistema de delivery, de segun-
da a sexta, no horário do almoço. Os 
pedidos são feitos através de telefone 
3822-3920.

HIP HOP
Interessados em participar do Edi-

tal para o Prêmio Cultura Hip Hop 
2014 devem ficar atentos ao cronogra-
ma de oficinas preparatórias. A cidade 
de Arcoverde entra na rota das ativi-
dades oferecidas gratuitamente em 
Pernambuco na Casa da Juventude do 
São Miguel.

CUPIDO RONDA...
Casal separado - ambos já estavam 

em outros relacionamentos -,voltou às 
boas. Ainda estão se encontrando às 
escondidas para ver se engrena. Será?

XAXADO
“No Xaxado com Os Cabras de 

Lampião a construção de uma identi-
dade e uma memória social do  can-
gaço” é a Monografia de Amanda Ca-

CULTURA O Multiartista Cacau Arcoverde e os 
seus tradicionais instrumentos na Maracatudo.

BELO CENÁRIO Betina Vidal e Victor 
Padilha para emoldurar o amor do jovem casal

CIRCULANDO João e Dulcilma Freire 
Isidro Curtindo os encantos de Veneza/Itália

UMA FLOR  Alaide Padilha conferindo todas 
as novidades da Expô Verde & Flor, ramo que ela 
entende como ninguém em Arcoverde.

SELFIE  A talentosa e bela cantora 
Genelva Souza, que estréia nossa 
nova seção aqui na coluna e vai 
trazer todos os meses Selfies de 
gente badalada. Para aparecer 
marque a gente em #darciorabelo



Dárcio Rabélo 
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

O primeiro olhar do outro sempre 
verá em você aquilo que ele quer, 
depois vem a oportunidade de você 
revelar que você é.
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ao Departamento de História 
do Instituto de Ciências Huma-
nas da Universidade de Brasília 
para a obtenção do grau de ba-
charel em História.

TÍTULO NOTA
A situação de Aécio Neves 

nas pesquisas está regulando 
com a do time do Palmeiras no 
Brasileirão: já esteve pior, mas 
melhor do que isso todo mundo 
sabe que não fica. É rezar para 
não ser rebaixado.

ANIVERSARIANTES
Os aniversariantes em des-

taque de outubro são os amigos: 
Sandra Barbosa (07), Socorro 
Pacheco (09), Isabelle Fonseca 
(13), Alda Fonseca (14), Dineia 
Rabelo (20), Ragnar Leal (25), 
Zé Ivan Vidal (26), Milana Cur-
sino (27), Marcelo Pacheco (27), 
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Saminina Comunicação e Promo comemora 5 anos de sucesso
Com uma equipe composta por 14 colaboradores apaixonados por 
comunicação e uma carta com mais de 30 clientes (entre comunicação e 
promo), a Saminina colhe os frutos de um trabalho de 5 anos.

Cintia  Valões da Acessório 
Essencial. Serra Talhada -PE



D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

12

Capacidade do Vianão agora está dobrada

Corrida do Vinho movimenta Lagoa Grande

O Estádio Municipal Valdemar Via-
na de Araújo, em Afogados da In-

gazeira, foi reinaugurado no dia 31 de 
agosto, agora com uma capacidade de 
público duplicada, suportando 1.800 
pessoas sentadas. O popular “Vianão” 
foi entregue à população pelo Presi-
dente da Federação Pernambucana de 
Futebol, Evandro Carvalho, e pelo Pre-
feito da cidade, José Patriota.

Agora, o estádio conta com novas 
arquibancadas e bilheterias, uma nova 
fachada e um novo acesso principal ao 
estádio, além do novo gramado. Nas 
palavras do Presidente Evandro Car-
valho, não há em Pernambuco nenhum 
outro gramado igual ao do Vianão. 

T ambém conhecida como a cidade 
da uva e do vinho, Lagoa Grande, 

município do Sertão pernambucano, 
sediou nesse mês de setembro a quar-
ta edição da Meia Maratona Wine Run 
(Corrida do Vinho). Esta foi a segunda 
vez que o Vale do São Francisco sediou 
o evento e a primeira vez da cidade per-
nambucana.

De acordo com os organizadores do 
evento, a corrida contou com 700 par-
ticipantes que se dividiram, para com-
petir, em três categorias: individual, 
dupla e trio. Eles percorreram 21 Km 
e nesse percurso passaram pela casa 
utilizada nas gravações da Minissérie 

A quarta edição da Meia Maratona Win Run empolga atletas

“Nem a arena Pernambuco tem um 
gramado com essa qualidade. É um dos 
estádios mais bonitos de Pernambuco”, 
afirmou o Presidente da FPF, com a au-
toridade de quem conhece e comanda o 
futebol em Pernambuco.

As obras foram feitas através de 
uma parceria entre a prefeitura de 
Afogados da Ingazeira e o Governo do 
Estado. Na inauguração estiveram a 
primeira dama de Afogados, Madalena 
Leite, os vereadores José Carlos, Rai-
mundo Lima, Luiz Bizorão, Igor Maria-
no, Reinaldo Lima, Augusto Martins, 
Cícero Miguel e Franklin Nazário, além 
de diversos desportistas do município.

Após a cerimônia de inauguração, o 

Amores Roubados, da rede Globo, e 
pelo rio São Francisco, que testemu-
nhou o esforço dos atletas.

esportes

Estádio agora suporta 1.800 torcedores
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Afogados da Ingazeira 
Futebol Clube enfren-
tou e mandou o Olinda 
pra casa com um placar 
de 3 a 1, coroando com 
chave de ouro a reinau-
guração do novo “Via-
não”.

“O nosso povo é 
apaixonado por futebol. 
Fico feliz em poder en-
tregar uma praça des-
portiva bonita, com um 
gramado que não fica 
atrás de nenhum gramado dos grandes 
clubes da capital. O Estado entrou com 
recursos para duplicação das arquiban-

A prova não 
ofereceu dinheiro 
como premiação, 
mas mesmo assim 
teve a presença de 
atletas conhecidos 
no cenário nacional, 
como o campeão da 
Meia Maratona do 
Rio, Giomar Pe-
reira, que também 
levou o título em 
Lagoa Grande, na 

categoria individual masculino.
Confira o tempo dos vencedores nas 

principais categorias:

cadas, mas todo o resto foi feito com di-
nheiro 100% do município,” declarou o 
Prefeito José Patriota. 

Individual Masculino

1- Giomar Pereira (CAIXA/Cruzeiro) 
- 1h12min16

2- Mércio Ferreira da Silva (CAIXA/
Cruzeiro) - 1h12min28

3- Edson Amaro (APA/Mineração 
Caraíba) - 1h12min34

Individual Feminino
1- Simone Daiane Alves (APA) - 

1h30min26
2- Geralda Adriana Venanciio (ENAC) 

- 1h44min44
3- Lorena Apoliana de Souza - 

1h49min59 
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Juazeiro-BA vai ganhar 
curso de Medicina

Prefeito Isaac Carvalho reunido com o Secretário Estadual da Casa Civil, Rui Costa

O município de Juazeiro, no Sertão 
baiano, foi contemplado, dentro 

do programa ‘Mais Médicos’, do Go-
verno Federal, com um curso de Medi-
cina, conforme edital do Ministério da 
Educação (MEC), de 22 de outubro de 
2013. O anúncio foi feito oficialmente 
pelos Ministérios da Saúde e Educa-
ção no início desse mês de setembro. 
O prazo para início das aulas ainda não 
foi divulgado, mas o MEC comprome-
teu-se em publicar brevemente o edital 
para seleção pública das instituições 
que instalarão o curso na cidade.

De acordo com o secretário de Saú-
de da cidade, Cássio Garcia, o curso vai 
permitir que os profissionais permane-
çam no município e região. “Como um 
dos principais problemas no Brasil é a 
falta de médicos em postos de saúde, o 
enfoque dos estudos será a Atenção Bá-
sica”, declarou Garcia.

O MEC analisou vários critérios, 
entre eles o número de leitos disponí-

veis pelo SUS (mínimo 250); a existên-
cia de leitos de urgência e emergência 
ou Pronto Socorro; adesão do municí-
pio no Programa Nacional de Melhoria 
do Acesso e da Qualidade na Atenção 
Básica (PMAQ); existência de hospital 
com mais de cem leitos exclusivos para 
o curso; além da avaliação da estrutura 
dos equipamentos públicos e progra-
mas de saúde existentes no município.

Em maio deste ano, o município 
recebeu a visita de representantes do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) e 
do MEC, para avaliar a implantação 
do curso de graduação em Medicina 
através de instituição de educação 
superior privada. Juazeiro foi um dos 
municípios aprovados na pré-seleção. 
O objetivo do governo federal é im-
plantar 39 faculdades de Medicina no 
país, sendo seis na Bahia. Na região 
Norte, apenas Juazeiro preencheu as 
condições necessárias para instalação 
da faculdade. 
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Fis Apoia Pesquisa, 
Extensão e Promove 

Eventos que Agregam a 
Comunidade Acadêmica e 

Sociedade em Geral

C onsolidada como uma das me-
lhores instituições de ensino 

superior do Nordeste a Faculdade de 
Integração do Sertão (FIS), vem ao 
longo de sua história fomentando o 
apoio à pesquisa e aos projetos de ex-
tensão, além disso, em seu calendário 
acadêmico estão instituídos eventos 
que promovem o debate interdisci-
plinar e estimulam alunos e profes-
sores a apresentarem trabalhos.

No primeiro semestre deste ano 
a FIS promoveu a VI Semana Aca-
dêmica, que teve como tema geral: 
“O papel da academia na formação 
humana: profissional versus profis-
sionalização”, ocorrido entre os dias 
12 e 16 de maio. O evento tem por 
intuito agregar todos os cursos da 
instituição fazendo com que haja um 
intercâmbio entre as várias áreas das 
ciências. Ainda no primeiro semes-
tre, por meio da coordenação de En-
fermagem, realizou-se o III Encon-
tro de Acadêmicos em Enfermagem 
(Enaenf) que ocorreu entre os dias 
26 e 28 de maio. 

Nos dias 27, 28 e 29 de agosto 
aconteceu o “I Congresso de Direito 
Público e Privado (CESDUPP)”, no 
qual foram discutidos temas voltados 
à ética, diversidade, direitos huma-
nos, políticas públicas, entre outros 
assuntos pertinentes ao universo do 
Direito. 

Este mês, dias 16, 17 e 18, a FIS 
promoveu a quarta edição do Encon-
tro de Contabilidade e Administração 
(Econad) a temática geral do evento 
centra-se no “Lucro e Responsabili-
dade Socioambiental: repensando a 
empresa e os direitos do cidadão”. 
Este evento tem como característica 
fomentar a criatividade e o espírito 
empreendedor dos alunos, para tan-
to, uma feira de negócios foi criada 
no intuito dos discentes simularem 

empresas dos mais variados segmen-
tos. Além disso, o Econad tem sido 
uma vitrine para que os empresários 
de Serra Talhada socializem as expe-
riências de sucesso, fazendo com que 
o aluno consiga visualizar na prática 
o que os professores demonstram 
através da teoria.

Ainda este ano será realizado o 
IV Encontro Acadêmicos de Fisiote-
rapia (Enafisio) promovido através 
da coordenação de Fisioterapia, que 
este ano traz para o debate “Evidên-
cia científica na abordagem terapêu-
tica: perspectivas e atualizações” . O 
evento acontecerá entre os dias 08 e 
09 de outubro.

No mês de novembro, dois even-
tos encerram o calendário de eventos 
da FIS em 2014. O primeiro deles 
foi planejado e está sendo executado 
pelos alunos do curso de Logística, 
tendo como tema geral “A logística 
no sertão: desvendando os paradig-
mas: mais estratégia, melhor opera-
ção”, e acontecerá nos dias 14 e 15 
de novembro no intuito discutir a 
importância da Logística no desen-
volvimento econômico do Sertão. E 
ainda acontecerá na FIS a “III Se-
mana da Consciência Negra”, entre 
os dias 19 e 21, evento que tem por 
objetivo contribuir com as discussões 
acadêmicas e sociais ligadas a cultu-
ra, religiosidade, saúde e segurança 
pública.

“Estes eventos idealizados e rea-
lizados pela FIS são de suma impor-
tância para a formação complemen-
tar dos discentes, uma vez que tra-
zem para o debate temas pertinentes 
da atualidade, com foco na interdis-
ciplinaridade”, ressalta o diretor-
-presidente da FIS, professor Luis 
Pereira de Melo Júnior. 

Núcleo de Comunicação e Marke-
ting (NUCOM/FIS)
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Por Helena Conserva
E-mail hconserva@gd.com.br

blog: http://escrevehelena.blogspot.com

IF-Sertão abre 1.395 vagas 
em cursos técnicos

1ª Feira de Livros do Vale lança 
contos de estudantes

educAção

E stão abertas até o dia 9 de 
outubro as inscrições para 

os cursos técnicos do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sertão Pernambu-
cano (IF Sertão-PE) com ingresso 
em 2015. Estão sendo oferecidas 
1.395 vagas, distribuídas entre os 
campi Petrolina sede, Petrolina 
Zona Rural, Floresta, Salgueiro, 
Ouricuri, Serra Talhada e Santa 
Maria da Boa Vista.

Os cursos técnicos são ofereci-
dos em três modalidades: Médio 
Integrado, para os concluintes do 
9º ano (antiga 8ª série) do Ensino 
Fundamental; Subsequente, para 
os egressos do Ensino Médio; e 
Proeja, para quem concluiu ou 

está concluindo o ensino funda-
mental ou 4ª fase da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA).

Na modalidade Médio In-
tegrado são 460 vagas para os 
cursos técnicos de Agropecuá-
ria, Edificações, Eletrotécnica, 
Informática e Química. Para 
o Subsequente, são 750 vagas 
em Agricultura, Agroindústria, 
Agropecuária, Edificações, Ele-
trotécnica, Informática, Logísti-
ca, Refrigeração e climatização 
e Zootecnia. No Proeja, são dis-
ponibilizadas 185 vagas para os 
cursos de Agroindústria, Edifi-
cações, Eletrotécnica e Informá-
tica. Os cursos do Médio Integra-
do e do Proeja possuem duração 

pela jornalista e pesquisadora de 
cultura popular, Cristiane Ama-
dor, além da participação do artis-
ta plástico Murilo Silva, que colo-
riu e fez a arte final das ilustrações.

O livro começou a ser desen-
volvido em novembro de 2013, 
quando aconteceram uma série de 
oficinas realizadas com as crian-
ças, após o projeto ser aprovado 
pelo Funcultura. Todo o processo 
foi registrado em vídeo, que será 
integrado como encarte ao livro.

“Com a parceria dos professo-
res de língua portuguesa e artes, 
registramos as histórias que cir-
culam na vida do homem ribei-
rinho e daquele que sobrevive na 

Da morte

Não temo nenhum medo
Para quê?
Nem saudade
Para quê?
Talvez eu devesse ter feito mais bem
Só o bem que se faz se leva
e eleva
O resto, de resto, nada soma
Talvez eu quisesse fazer um último poema
diante de tantos, ainda por escrever
mas, como se o tempo fosse pouco
escrevo sem estrutura
sem a preocupação dos sonetos

Poema de Helena Conserva

(legenda da tela) O Beijo. Óleo sobre tela de Gustav 
Klimt - Um dos quadros mais famosos do mundo

de quatro anos. Na modalidade 
subsequente são dois anos.

As inscrições poderão ser rea-
lizadas pela internet no endereço 
(http://www.ifsertao-pe.edu.br/
processoseletivo/) ou presencial-
mente, em cada campus. A taxa 
de inscrição é R$ 10 e deverá ser 
paga por meio de Guia de Reco-
lhimento da União (GRU) gerada 
no ato da inscrição.

As provas serão aplicadas no 
dia 16 de novembro, das 13h às 
17h (horário local), e o resultado 
final será divulgado em 22 de de-
zembro.

Mais informações www.ifse-
rao-pe.edu.br. As informações 
são da assessoria. 

seca, através dos contos, lendas e 
causos da oralidade criativa e fan-
tástica destas crianças”, adiantou 
Cristiane.

De acordo com a organizado-
ra, a obra articula textualidade e 
a tradição oral do universo cul-
tural de Petrolina e do sertão de 
Pernambuco, passados de pai 
para filho. “Verdadeiras ou não, 
as histórias aqui não têm o propó-
sito de serem, necessariamente, 
críveis. Engraçadas, curiosas, as-
sombrosas, encantadas, elas dão 
continuidade à transmissão oral. 
Como disse um aluno: “Lobiso-
mem existe. Se não existe é por-
que não acreditam nele”. *  Helena Conserva é Professora e Jornalista

O livro ‘Contos de Sequeiro e 
Ribeirinhos: Mapeamento 

de histórias orais’ foi lançado nes-
se mês de setembro, na 1ª Feira 
de Livros do Vale do São Fran-
cisco. A obra reúne 16 histórias, 
entre ela a do pescador que casou 
com a mãe do mato, a da serpente 
do rio São Francisco, a do menino 
do olho de fogo e a do homem que 
duvidava.

'Contos de Sequeiro e Ribei-
rinhos' foi escrito e ilustrado por 
crianças do 6º ano de escolas dos 
distritos de Rajada e Uruás, além 
das localidades de Pau Ferro, Pe-
drinhas, Tapera e Caatinguinha 
(todos em Petrolina), e organizado 
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mento da Educação Básica (IDEB) 
referente ao ano de 2013 foi divulgado 
no dia 5 de setembro, pelo Ministério da 
Educação. Na lista, Pernambuco subiu 
12 posições e obteve o maior crescimen-
to no ensino médio entre todos os esta-
dos da Federação. O estado alcançou a 
nota 3,6 e empatou com Santa Catarina, 
Rio de Janeiro e Minas Gerais na quarta 
colocação, ficando apenas 0,2 pontos a 
menos que Goiás, primeiro lugar no ín-
dice atual. Pernambuco ainda teve cres-
cimento de 16,1% em comparação com 
o IDEB anterior, sendo o estado com a 
maior evolução do País.

"Desde 2007, fizemos um inves-
timento maciço em educação, com a 
construção e a reforma das escolas da 
rede estadual, o pagamento de bônus 
aos professores que atingissem as me-
tas pactuadas, o monitoramento das 
escolas e um grande Pacto Pela Educa-
ção. Foi uma decisão do ex-governador 
Eduardo Campos, que tinha a certe-
za de que só poderíamos avançar se a 

S alas super lotadas, falta de espa-
ço para ler, carga horária muito 

grande, salário defasado, violência 
verbal e física. Assim é o dia a dia do 
professor, profissional que tem o seu 
dia comemorado em 15 de outubro. 
E como forma de homenagear esses 
profissionais que transmitem conhe-
cimento, contribuem para a formação 
do cidadão e construção de um mun-
do melhor, o Jornal do Sertão fez essa 
reportagem sobre os desafios que eles 
encontram nas salas de aula.

Em uma conversa com a nossa 
equipe, Dione Vendas, professora há 
mais de 30 anos em uma escola de 
rede pública, fala que o maior desafio 
de um professor, além de conviver com 
uma sala super lotada, é sentir o des-
respeito, que às vezes se torna agressão 
verbal e até física por parte dos alunos. 
“O papel do professor, de formar cida-
dãos, passa a ser agora o de cumprir o 
papel da família que é ausente, omissa 
e conivente com as atidututes de al-
guns alunos”, desabafa Dione.

Dione também se sente mal com 

Sertão
No Sertão de Pernam-

buco, o município de Arco-
verde saltou do 70º lugar, 
para o 31º. Nas últimas 
avaliações de 2009 e 2011, 
o índice estagnou em 3,9. 
Em 2013, subiu para 4,7. 
Já em Petrolina, os núme-
ros do crescimento na rede 
municipal são os seguin-
tes: no 5º ano aumentou 
de 4,8 para 5,2. Já no 9º 

ano aumentou de 4,1 para 4,4. Tu-
panatinga alcançou uma nota padro-
nizada (Português e Matemática) de 
7,6. Porém, não foi capaz de manter 
a freqüência dos alunos em sala de 
aula, ficando com 0,85 (a nota má-
xima neste quesito é 1,00). O soma-
tório geral puxou o IDEB global para 
6,5, mesmo assim, foi a mais elevada 
de Pernambuco. Dormentes e Qui-
xaba também conseguiram manter a 
tradição de excelência no ensino fun-
damental (anos iniciais) atingindo o 

profissional e confessou ter o sonho de 
cursar Pedagogia e voltar para saula de 
aula, mas deseja muitas mudanças. “Os 
desafios são muitos, mas acredito que 
com amor e dedicação, conseguimos 
superar”, diz Danubia.

Para Antônio Dâmaso, professor 
universitário, o que mais o incomoda 
é a falta de interesse dos alunos. Ele 
convive com pessoas de idades entre 
18 e 30 anos e vê um grande proble-
ma nessa falta de motivação. “Traba-

questão da educação fosse enfrentada 
com seriedade. Em 2007, quando as-
sumimos, Pernambuco figurava na 21ª 
posição no IDEB. Portanto, o quarto 
lugar na educação de todo o País só 
reforça o nosso compromisso e o sen-
timento de que estamos no caminho 
certo, sobretudo por obtermos uma 
ascensão numa conjuntura em que 16 
estados apresentaram queda, o que 
mostra o quão delicada é a questão da 
educação do ponto de vista nacional", 
afirmou João Lyra Neto.

a falta de investimentos no professor. 
Ela reclama que os profissionais têm 
a carga horária muito grande e, por 
isso, não têm tempo para elaboração 
de bons projetos para desenvolver em 
sala de aula.

Para Danubia Delfino, que se for-
mou em magistério, o grande desafio 
foi trabalhar com falta de valorização, 
recursos e falta de estrutura familiar. 
Ela também vê a responsabilidade da 
família sendo repassada para o profes-
sor. “Eu trabalhei em uma escola que 
ficava em uma comunidade muito ca-
rente. Na minha sala, eu via crianças 
de 4 anos conversando naturalmente 
sobre drogas, bebidas e assaninatos. 
Aquilo fazia parte do dia a dia delas. 
Para agumas, era muito natural. Mas, 
para outras, era um trauma, o que im-
pedia o aprendizado e a relação com 
outras crianças”, diz Danubia.

Com 22 anos (tendo passado 4 em 
sala de aula) ela resolveu mudar de 
ramo por causa da remunerção, cur-
sou Administração. Agora, com 27, não 
se sente feliz por completo na carreira 

patamar de 6,4 e 6,2, respectivamen-
te. Serrita, mantendo a previsão, ras-
teja no IDEB com nota 3,8. A cidade 
de Cedro, fechou o Ideb global em 
4,9. Salgueiro obteu 4,9; Moreilân-
dia, 4,7; e Triunfo, 5,9.

IDEB
Criado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), o Ideb tem 
como objetivo medir a qualidade do 
aprendizado nacional e estabelecer 
metas para a melhoria do ensino. O 
índice é calculado a partir de dois 
componentes: a taxa de rendimento 
escolar (aprovação) e as médias de 
desempenho nos exames aplicados 
pelo Inep. Os índices de aprovação 
são obtidos a partir do Censo Escolar, 
realizado anualmente. As médias de 
desempenho utilizadas são as da Pro-
va Brasil, para escolas e municípios, e 
do Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb), para os estados e o País, 
realizados a cada dois anos. 

lho em uma falculdade 
particular e fico triste 
com a falta de com-
promisso dos alunos 
com os pais, o dinheiro 
está sendo jogado fora, 
um dinheiro que paga 
o melhor investimen-
to para uma pessoa, a 
educação”, desabafa 
Dâmaso.

Piso
O piso salarial dos 

professores da edu-
cação básica (ensinos fundamental e 
médio) é R$ 1.6697,37 para uma carga 
horária de 40 horas semanais. Nos úl-
timos cinco anos, o aumento do salário 
inicial dos professores foi de 65,6%. 
Veja abaixo a evolução do piso salarial 
dos professores no Brasil:

2010 - R$ 1.024,67
2011 - R$ 1.187,08
2012 - R$ 1.451,00
2013 - R$ 1.567,00
2014 - R$ 1.697,00 
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Pernambuco sobe 12 posições no IDEB
e conquista 4o lugar no país

Professores desabafam os desafios
que enfrentam em salas de aula
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Petrolina recebe mais um 
Telecentro / Inclusão Digital

Serra Talhada promove 
capacitação continuada 
sobre educação especial

O município de Petrolina 
inaugurou nesse mês de 

setembro a 7ª unidade de 11 
Telecentros/Inclusão Digital 
que serão entregues a popu-
lação. O objetivo da Prefeitura 
Municipal e da Secretaria de 
Cidadania é utilizar a informá-
tica e a internet para mudar a 
realidade social de cidadãos 
e comunidades do municí-
pio. O trabalho de inclusão 
digital desenvolvido nos Te-
lecentros tem como proposta 
transformar vidas e fortalecer 

A Prefeitura de Serra Ta-
lhada, através da Secre-

taria de Educação (SEST), 
realizou durante esse mês de 
setembro o encontro mensal 
de formação continuada. O 
evento aconteceu simultane-
amente na Câmara Municipal 
de Serra Talhada (CMST) e no 
Colégio Cônego Torres. Cerca 
de 450 professores da rede pú-
blica de ensino do município 
participaram.

A necessidade de aperfeiço-
amento do corpo docente para 
atender aos alunos portadores 
de necessidades especiais foi o 

as comunidades por meio da 
capacitação nas tecnologias 
da informação e comunicação 
voltadas à prática da cidadania 
e do empreendedorismo.

O bairro contemplado foi o 
Ouro preto, que recebeu a uni-
dade com 10 computadores, 01 
Servidor, 01 Lousa Interativa, 
01 Impressora a Laser, 01 TV 
LCD 42¨, 01 Data Show, 02 Ar 
condicionados, 10 estabiliza-
dores, 01 Nobreak, 01 Switch, 
11 cadeiras, 11 mesas, 01 Qua-
dro Branco, Armário MDF, 

que motivou o encontro deste 
mês de setembro. Os desafios 
para promover esta inclusão 
foram longamente debatidos.

“Ao longo deste ano nós 
viemos investindo na forma-
ção. Pelo menos uma vez por 
mês nos reunimos para discu-
tir sobre assuntos importantes 
para a comunidade escolar. 
Recentemente fizemos o fó-
rum de educação que foi im-
portante, e hoje tratamos de 
um tema muito pertinente que 
é educação especial, tudo isso 
caminha para o que mais que-
remos que é promover a edu-

Apple anuncia 
novos iPhone 6 e 

iPhone 6 Plus
A Apple anunciou no dia 9 de setembro dois novos iPho-

nes: o iPhone 6, com tela de 4,7 polegadas, e o iPhone 
6 Plus, com tela de 5,5 polegadas. A novidade já começa 
no lançamento, pois essa é a primeira vez que a empresa 
anuncia ao mesmo tempo smartphones com displays de ta-
manhos diferentes. Os aparelhos foram lançados em 19 de 
setembro nos Estados Unidos, totalizando 115 países até o 
final de 2014.

No mesmo evento foi lançanda outra novidade, um re-
lógio inteligente chamado de Apple Watch. Esse aparelho 
se comunicará com os smartphones e terá três modelos dis-
poníveis: um tradicional, um esportivo e um feito a ouro 18 
quilates.

Os primeiros países a receber os iPhones 6 e 6 Plus são: 
Suíça, Itália, Nova Zelândia, Suécia, Holanda, Espanha, 
Dinamarca, 
Irlanda, No-
ruega, Lu-
x e m b u r g o , 
Rússia, Áus-
tria, Turquia, 
F i n l â n d i a , 
Taiwan, Bél-
gica e Portu-
gal. 

N e n h u m 
detalhe so-
bre um lan-
çamento no 
Brasil foi es-
p e c i f i c a d o , 
mas, caso 
essa história 
de disponibilização mundial mais rápida não se cumpra 
por aqui, os novos smartphones da Apple chegarão somen-
te em dezembro, como já é de costume.

Enquanto aguardamos, vamos conhecer melhor as 
principais características da versão 6.

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

educAção

tecnologiA
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Rack Multidivisão pra TV.
“Essa unidade do Telecen-

tro em Ouro Preto vai render 
muitos frutos! Frutos de co-
nhecimento e aprendizado”, 
disse a Secretária Célia Regina 
Carvalho, no momento em que 
descerrou a placa de inaugura-
ção da 7ª unidade Telecentro /
inclusão Digital.

O Telecentro está localiza-
do na Rua 03 s/nº do bairro 
Ouro, dentro das dependências 
da Igreja Católica da Paróquia 
Nossa senhora das Dores. 

cação inclusiva”, disse Edmar 
Júnior, Secretário de Educa-
ção de Serra Talhada.

A Professora Luciane Pul-
ça, especialista em Educação 
Especial, conduziu palestra 
sobre o tema. O aluno Cláu-
dio Márcio da última turma 
do Pronatec apresentou o hino 
nacional na linguagem dos si-
nais e aconteceram apresen-
tações dos alunos da rede pú-
blica de ensino, da Escola de 
Referência Cornélio Soares e 
dos alunos do Bairro Vila Bela, 
com flautistas, sob a coordena-
ção do professor Agnaldo. 
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UPAE Serra Talhada aumenta número de especialistas

População de Trintade contará com UPA 24h

A partir desse mês de setembro, 
pacientes dos municípios cober-

tos pela XI Geres (Gerência Regional 
de Saúde) que utilizam os serviços 
da UPAE (Unidade Pernambucana 
de Atenção Especializada) de Serra 
Talhada passam contar com mais es-
pecialistas nos atendimentos diários. 
De acordo com com Gilson Gomes, 
Diretor Médico da unidade, com o au-
mento desses profissionais as metas de 
exames e consultas estão sendo alcan-
çadas.

Antes, a população contava com 
três oftalmologistas. Agora, são qua-
tro. Neurologistas, que antes era só 

A população do município de Trin-
dade, no Sertão do Araripe per-

nambucano, contará, em breve, com 
uma Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) 24 horas. Os recursos necessá-
rios para as obras da unidade de saú-
de, que será construída na entrada da 
cidade, sentido Ouricuri, à margem da 

um, agora são três. Até o mês pasado 
a UPAE só contava com um Dermato-
logista, agora são 2. O Gestor também 
comemora o fato de novos exames es-
tarem sendo implantados na unidade, 
como o ecocardiograma, um exame 
de ultrassom, no qual as imagens do 
coração, captadas por um transdutor 
colocado sobre o tórax do paciente, 
são transmitidas para um monitor; e o 
testo ergométrico, que avalia o funcio-
namento cardiovascular, quando sub-
metido a esforço físico gradualmente 
crescente, em esteira rolante.

A UPAE Serra Talhada foi inaugu-
rada em março desse ano e oferece à 

BR 316, já constam nos cofres do mu-
nicípio. As obras iniciaram no dia 8 de 
setembro.

De acordo com o prefeito Dr. Ever-
ton Costa, o valor disponível na conta é 
pouco mais de

R$ 1,7 milhões. “Começamos o mês 
de setembro com grandes notícias, a 
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população dos municípios de Betânia, 
Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flo-
res, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz 
da Baixa Verde, São José do Belmonte 
e Triunfo, especialistas em Neurolo-
gia, Oftalmologia, Otorrinolaringolo-
gia, Gastroenterologia, Cardiologia, 
Urologia, Nefrologia, Ginecologia, 
Colposcopia, Ultrassonografia, En-
doscopia, Dermatologia, reumatolo-
gia e Mastologia. Dentro da área não 
médica, tem também nutricionistas, 
fonoaudiólogos, assistentes sociais e 
fisioterapeutas.

Uma das propostas da unidade é 
preencher a lacuna da média com-

UPA já é uma realidade 100% garan-
tida. Esse dinheiro ajudará nosso mu-
nicípio na construção desta Unidade 
de Pronto Atendimento, o que, conse-
quentemente, irá diminuir as filas no 
nosso hospital, seja da cidade ou Re-
gional de Ouricuri”, disse o gestor.

A estrutura contará com raio-X, ele-

plexidade, ou seja, realizar exames 
específicos que antes não eram dispo-
nibilizados no município, e ao mesmo 
tempo, eram considerados simples 
para serem oferecidos em um grande 
hospital. Por seu perfil de atendimen-
to, a UPAE não dispõe de serviços de 
urgência, emergência e pronto-aten-
dimento, e as consultas são exclusi-
vamente aos pacientes encaminhados 
pela regulação. 

A UPAE Serra Talhada funciona das 
7h às 19h e está localizada na Av. João 
Veras de Siqueira, S/N, às margens da 
BR-116. Sua administração é no Hospi-
tal do Tricentenário.  

trocardiografia, pediatria, laboratório 
de exames e leitos de observação. Nas 
localidades que contam com UPA, 97% 
dos casos são solucionados na própria 
unidade. As UPAs fazem parte da Polí-
tica Nacional de Urgência e Emergên-
cia, lançada pelo Ministério da Saúde 
em parceria com os municípios. 
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Fruticultura irrigada representa 30% da economia local
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Cidade é banhada pelo Rio São Francisco

Aniversário

Petrolina: Capital do Sertão faz aniversário
e comemora desenvolvimento econômico

T erra de solo fértil e altas tempera-
turas, o município de Petrolina, no 

Sertão de Pernambuco, comemorou, 
nesse mês de setembro, dia 20, 119 
anos. Conhecida pelo crescimento ace-
lerado, a cidade tem assumido nos últi-
mos anos posições de relevância no ce-
nário estadual e nacional. Atualmente 
ela mantém a quinta maior renda per 
capita do estado, superando cidades 
em crescente desenvolvimento como 
Olinda, Caruaru ePaulista, na Região 
Metropolitana do Estado.

Banhada pelo Rio São Francisco, o 
município tem na fruticultura irriga-
da sua principal fonte de riqueza, que 
representa 30% da economia local. De 
acordo com a Secretaria de Comércio 
Exterior  (SECEX), este setor é respon-
sável e 42% do total das exportações 
brasileiras, que equivalem a 700 mil 
toneladas/ano. A cidade é a 3º maior 
produtora de frutas e 20º maior expor-
tadora do mundo, segundo informa-
ções da secretaria deDesenvolvimento 
Econômico e Eventos do município.

Seguindo o curso do desenvolvimen-
to, Petrolina foi além da agricultura e 
hoje também é destaque em polos como 
educação, construção civil e serviços,  
setor responsável por 20% da empre-
gabilidade local. De acordo com dados 
do Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados - Caged - a cidade ocupa a 
7a colocação em admissões no Nordeste. 
Só em 2014 foram abertos aproximada-
mente 30 mil novos postos de trabalho.

Para o economista e professor do 
curso de Economia da Faculdade de 
Ciências Aplicadas e Sociais de Petro-
lina (Facape), Artur Cisneiros, esta 
pulverização do crescimento  gera um 
efeito multiplicador de oportunidade 
de negócios e empregos. “Uma região 
em crescimento demanda vários tipos 
de produtos e serviços, que faz com que 

surjam essas novas oportunidades, ga-
rantido um suprimento local e rápido”.

Segundo o secretário de Planeja-
mento, Urbanismo e Meio Ambiente de 
Petrolina, Geraldo Junior, esta diversi-
ficação é natural e se dá na medida em 
que a cidade cresce. “Isso é bom, pois 
esta dinamização das atividades econô-
micas cria colchões de amortecimentos 
a possíveis crises, que podem a vir a ser 
geradas pela fruticultura irrigada, que 
é a base da economia local”, declarou.

Em termos demográficos, segundo 
informações da secretaria Planejamen-
to, Petrolina cresce em média 3% ao 
ano, o dobro do crescimento da popu-
lação brasileira. O resultado desse in-
chaço são os problemas característicos 
dos grandes centros urbanos, como a 
falta de mobilidade urbana, saneamen-
to básico, impactos ambientais, segu-
rança, entre outros, que já refletem no 
dia a dia da população.
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O secretário Municipal reconhece 
que os desafios urbanos são muitos e 
afirma que o setor público não consegue 
acompanhar a velocidade dessa migra-
ção. “Estamos planejando e realizando 
ações como a redefinição do plano dire-
tor da cidade, elaboração do plano mu-
nicipal de saneamento, do de resíduos 
sólidos, plano de mobilidade, redefinin-
do o sistema de transporte público, de 
saúde, ampliando a educação, de forma 
que possamos acompanhar esta taxa de 
crescimento populacional que o muni-
cípio tem tido”, afirma Geraldo Junior, 
destacando que todo este planejamento 
é pensando a longo prazo.

Apesar dos desafios, Junior garante 
que Petrolina deve se tornar, nos pró-
ximos anos, um dos maiores centros 
logísticos do Nordeste, devido ao for-
talecimento da hidrovia pelo Rio São 
Francisco; do eixo rodoviário, que liga 
a cidade a todas as capitais; da malha 

aérea, através do aeroporto Internacio-
nal Senador Nilo Coelho, assim como 
o futuro ramal da Ferrovia Transnor-
destina, que vai interligar a cidade aos 
principais portos do nordeste, em Sua-
pe (PE), Pecém (CE) e Aratu (BA).

Com esse fortalecimento, o setor 
industrial, hoje concentrado na área 
litorânea do estado também deve ser 
modernizado. A cidade possui poten-
cialidades gigantescas para viabilizar 
uma modernização industrial. Ela pro-
duz mão de obra qualificada através 
das instituições de ensino, tem uma 
logística no fornecimento de insumos e 
além disso, o interior se destaca como 
um grande mercado consumidor”, de-
clarou Geraldo Junior, destacando que 
para estes planos se concretizarem será 
necessário um incentivo fiscal, pelos 
governos estadual e federal.

Com todo este crescimento previsto, 
as perspectivas são de que a cidade do 
interior com características de metró-
pole atraia mais moradores. Segundo 
informações da Prefeitura, em 2028 a 
população Petrolinense deve chegar aos 
500 mil habitantes.  “Somos destino de 
quem procura por melhoria na qualida-
de de vida, não encontrada mais nos in-
chaço dos grandes centros urbanos, onde 
impera o trânsito e a insegurança. Nacio-
nalmente ainda somos uma das 'cidades 
do futuro para morar e trabalhar, finaliza 
o economista Artur Cisneiros. 
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Cinco cidades de 
parabéns

A comunicação, seja ela verbal ou 
não, tem assumido um papel 

cada vez mais significativo em nossa 
vida. Hoje, com o excesso de infor-
mação que recebemos, passamos a 
processar de maneira mais superfi-
cial o conteúdo destas informações.

Dentro da Programação Neuro-
linguistica buscamos aprimorar nos-
sa comunicação interna e externa, 
usando o pressuposto de que a res-
ponsabilidade da comunicação é de 
quem emite e não de quem recebe.

Talvez algum de nós já tenha dito 
ou ouvido algo do tipo ‘não tenho 
culpa se você não entendeu...’. Na 
PNL é exatamente o contrário: A res-
ponsabilidade do entendimento é de 
quem emitiu e não de quem recebeu 
a informação, isso acontece porque 
de cada um tem uma representação 

interna de cada palavra, portanto, 
ao comunicar-se, certifique-se que o 
seu receptor realmente entendeu sua 
mensagem.

Palavras são elementos fundamen-
tais dentro da comunicação, mas não 
são únicos. O tom de voz e a expressão 
corporal fazem parte do que chama-
mos de comunicação não verbal.

É possível melhorar nossa co-
municação, certifique-se de que está 
emitindo uma mensagem clara, ob-
jetiva e adequada a cada situação e 
confirme se o seu receptor assim a 
recebe.

E a sua comunicação interna 
como está? Já parou para perceber 
como está comunicando consigo 
mesmo?

Comunique-se bem!
Entendeu?

Aniversário

N esse mês de setembro, mais cinco 
cidades comemoraram aniver-

sário no Sertão de Pernambuco: Ar-
coverde, Araripina, Cabrobó, Serrita 
e Flores. Esta última comemorou 122 
anos de emancipação política no dia 11 
de setembro. Todas as outras, celebra-
ram 86 anos de emancipação política, 
também no dia 11, com desfiles cívicos, 
shows musicais e cerimônias religiosas.

Em Arcoverde, os festejos começa-
ram no dia 7 de setembro e foram até 
o dia 11, data do aniversário. A cidade 
comemorou com assinatura da ordem 
de serviço, inauguração de um Posto de 
Saúde, missa e alvorada festiva. Tam-
bém aconteceu o desfile cívico com a 
banda do Exercito e mais cerca de 20 
apresentações.

Em Serrita, a programação come-
çou com o hasteamento da bandeira 
da cidade, seguida de uma missa. Tam-
bém houve desfile cívico pelas princi-
pais ruas. Durante a noite, a festa foi 
animada pelos cantores Ranieri & Ban-

O poder da comunicação

da, Wander e grupo na Pegada e a du-
pla Simone e Simaria.

Em Araripina, os festejos também 
começaram com o hasteamento da ban-
deira e desfile. Uma cavalgada percorreu 
as ruas da cidade, seguindo até o Parque 
3 Vaqueiros, onde foi celebrada uma 
missa campal. No parque, o público assi-
tiu apresentações de músicos da região.

Em Serrita não foi diferente: haste-
amento da bandeira, seguido de uma 
missa e desfile. A festa foi animada, à 
noite, pelos cantores Ranieri & Banda, 
Wander e grupo na Pegada e a dupla 
Simone e Simaria.

Em Flores, na praça Dr. Santana 
Filho, houve exposição dos projetos, 
ações, obras e serviços realizados pela 
Prefeitura. A Secretaria de Infraes-
trutura exibiu a planta do projeto ar-
quitetônico do novo Pátio de Eventos 
– “Complexo Esportivo de Cultura e 
Lazer Governador Eduardo Campos” – 
maior obra a ser realizada nos últimos 
12 anos, segundo a prefeitura. 
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Marcelo Jeneci fez show na Praça Padre Otto Sailer

Taquaritinga do Norte recebeu Festival 
Pernambuco Nação Cultural

D urante seis dias desse mês de se-
tembro (entre 9 e 14), o municí-

pio de Taquaritinga do Norte, cidade 
do Agreste de Pernambuco, recebeu o 
circuito do Festival Pernambuco Na-
ção Cultural (FPNC), evento que acon-
teceu paralelamente à 15a Festa das 
Dálias. Com o objetivo de promover a 
descentralização dos eventos culturais 
e contribuir para o fomento da produ-
ção artística, a organização do Festival 
levou para a cidade oficinas culturais, 
cinema, espetáculos de artes cênicas, 
exposições, shows, entre outras ações.

Dentro da programação, aconteceu 
a Caminhada do Patrimônio, ação que 
trabalha o olhar crítico dos estudantes 
em relação ao Patrimônio Cultural de 
sua cidade. “O circuito de festivais Per-
nambuco Nação Cultural vai além da 
programação de shows. É uma grande 
culminância das políticas de cultura 
desenvolvidas pela Secretaria de Cultu-
ra e pela Fundarpe em todos os setores 
da Cultura, cinema, teatro, dança, cir-
co, literatura, fotografia. Assim forta-
lecemos a cultura em seus territórios, 
democratizamos o acesso e também 
promovemos uma circulação maior 
dos artistas por Pernambuco”, avalia o 
secretário de cultura de Pernambuco, 
Marcelo Canuto.

Teatro, dança e circo estiveram com 
presença forte na programação. Du-
rante os dias 11, 12 e 13 de setembro, 
a cidade recebeu espetáculos de gru-

pos das cidades de Limoeiro (Agres-
te), Cabo de Santo Agostinho (Litoral 

Sul) e Recife (Capital), visando assim 
promover um intercâmbio entre os 

 www.facebook.com/Jornaldosertao   —   Jornal do Sertão - Setembro de 2014 / Edição 103

grupos que atuam no cenário das artes 
cênicas de Pernambuco. Os moradores 
e visitantes puderam apreciar o Baca-
marte – Pelotão de Leninha, o Grêmio 
Recreativo Boi Pavão, os bois Dourado 
de Limoeiro, Carinhoso, Leão, da Cara 
Branca, a Calus Frevança e Bonecos Gi-
gantes.

Nos dias 12 e 13 de setembro, na 
Praça Padre Otto Sailer, no centro de 
Taquaritinga, aconteceram shows que 
fomentam a produção musical fazendo 
uma mescla entre atrações tradicio-
nais e mais contemporâneas. O público 
conferiu as apresentações de artistas 
já consagrados da música regional e 
nacional como Maciel Melo, Marcelo 
Jeneci, Marrom Brasileiro e Geraldo 
Maia e, ainda, nomes que vêm despon-
tando na cena musical pernambucana 
como Allexa, Diego Cabral e o carua-
ruense Almério.

O público ainda pôde conferir as ex-
posições do ‘7º Concurso de Fotografia 
Pernambuco Nação Cultural’ e ‘Aves-
so’, do fotógrafo natural de Taquari-
tinga, Léo Lima. Além da cidade de 
Taquaritinga, Passira (também cidade 
do Agreste)foi incluída na programa-
ção desta edição com ações especiais 
na Comunidade Quilombola Chã dos 
Negros, através da Coordenadoria de 
Povos Tradicionais. Houve apresenta-
ções do Balé Afro Raízes e do Coco de 
Roda de Chã dos Negros, além de ofici-
nas culturais. 
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Faculdade funciona na Avenida Afonso Magalhães – 380, Centro de Serra Talhada

educAção
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Autarquia Educacional de Serra Talhada 
Implanta Clínica de Psicologia

V isando atender as demandas 
existentes no curso de Psico-

logia e possibilitar  aos alunos aces-
so a aulas práticas, a Faculdade de 
Ciências da Saúde de Serra Talhada 
– FACIST, implantou uma Clínica 
de Psicologia, que iniciou as ativi-
dades desde o início do mês de se-
tembro. 

A partir dessa iniciativa, a insti-
tuição passa a oferecer atendimento 
psicológico à comunidade na mo-
dalidade  individual e grupal. Para 
isso, as consultas estarão sendo re-
alizadas de segunda à sexta-feira no 
período de 8h às 20h. 

Para o atendimento, será cobra-
do o valor de  R$ 15 por sessão. Po-
rém, esse valor não impede o acesso 
de atendimento a pacientes que não 
disponham de condições de desem-
bolsar o referido valor. Neste caso, o 
paciente que não puder pagar, será 
encaminhado para o setor de assis-
tência social, onde será submetido 
a uma triagem para definir o valor 

que poderá ser pago dentro de sua 
condição financeira.

Para marcação de consulta, o in-
teressado poderá entrar em contato 
de segunda à sexta-feira pelo telefo-
ne (87) 9621-1734 e falar com Tatia-
na, ou ir pessoalmente à Autarquia 
Educacional de Ensino de Serra Ta-
lhada AESET, localizada na Avenida 
Afonso Magalhães – 380 – Centro, 
e se dirigir à Clínica de Psicologia da 
FACIST. 

A Faculdade de Ciências da Saú-
de de Serra Talhada – FACIST, faz 
parte da Autarquia Educacional 
de Serra Talhada - AESET, como 
também, a Faculdade de Formação 
Professores de Serra Talhada – FA-
FOPST, e a Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais de Serra Ta-
lhada – FACHUSST. A Autarquia 
é formada por um corpo docente 
formado por especialistas, mestres 
e doutores, que estão em constante 
busca de melhorias para formação 
dos alunos. 
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Pernambuco investe mais de R$ 22 mi em cultura

Interior do Estado recebe oficinas 
para o Prêmio Cultura Hip Hop 2014

O resultado do Edital Funcultura 
Independente 2013/2014, anun-

ciado no dia 12 de setembro, mostra 
que mais R$ 22 milhões serão inves-
tidos na cadeia produtiva da cultura 
em Pernambuco. O valor é destinado 
a iniciativas de artistas e produtores 
independentes pelo Fundo Pernam-
bucano de Incentivo à Cultura (Fun-
cultura), mantido pelo Governo do 
Estado, por meio de gestão compar-
tilhada da Secretaria de Cultura, Fun-
darpe e entidades da sociedade civil. 

E ntre os dias 25 de setembro e 2 de 
outubro, cinco municípios do In-

terior de Pernambuco recebem oficinas 
para o Prêmio Cultura Hip Hop 2014: 
Ouricuri e Arcoverde, no Sertão; Ca-
ruaru e Garanhuns, no Agreste; e Pau-
dalho, na Zona da Mata. As atividades 
serão gratuitas.

De acordo com Laura Antunes, as-
sessora da Coordenadoria de Música 
da Secult-PE, o objetivo das oficinas é 
orientar concorrentes da premiação, 
com instruções que vão desde o pre-
enchimento do formulário de inscri-
ção, até esclarecimentos de dúvidas 
relacionadas a participação no prêmio. 
“Iremos apresentar para os participan-
tes das oficinas, como é que funciona o 
prêmio, além de sugerir dicas que faci-
litam o preenchimento do formulário”, 
explicou.

Serão contemplados 289 projetos de 
diversas linguagens artísticas e áreas 
culturais.

São 23 projetos de dança; 16 de cir-
co; 3 de ópera; 32 de teatro; 24 de fo-
tografia; 23 de literatura; 40 de músi-
ca; 24 de artes plásticas, artes gráficas 
e congêneres; 37 de cultura popular e 
tradicional; 14 de artesanato; 34 de pa-
trimônio; 14 de artes integradas; e 5 de 
gastronomia.

Anualmente, por meio de dois 
editais, são viabilizados com os re-

Para participar da oficina, não é ne-
cessário fazer a inscrição. Basta chegar 
ao local indicado em cada cidade, com 
antecedência ao horário que a ativida-
de começa a ser realizada. Sendo uma 
iniciativa da Diretoria de Políticas Cul-
turais da Secult-PE, através da Coorde-
nadoria de Música em parceria com o 
Minc/Funarte, as oficinas também ser-
virão de parâmetro para a identificação 
e o fortalecimento da cultura Hip Hop 
no Estado.

Prêmio Cultura Hip Hop
Pela segunda vez, a FUNARTE – 

Fundação Nacional de Artes, em par-
ceria com a Secretaria de Cidadania e 
Diversidade Cultural do Ministério da 
Cultura, realiza o Prêmio Cultura Hip 
Hop. Composta por duas categorias, a 
premiação visa proporcionar para até 

cursos do fundo público: filmes, pro-
dutos de TV, cineclubes, espetáculos 
de teatro, dança e circo, óperas, sho-
ws musicais, CDs, DVDs, projetos de 
cultura popular, artesanato e patri-
mônio, exposições, festivais, livros, 
pesquisas, cursos e oficinas, entre 
outros produtos e atividades cultu-
rais.

A lista completa dos projetos se-
lecionados pode ser conferida no site 
da Secretaria de Cultura do Estado 
(http://www.cultura.pe.gov.br/).

20 instituições sem fins lucrativos o 
valor de R$ 20 mil cada. Já para 150 
pessoas físicas, o valor bruto individual 
da premiação é R$ 14,3 mil.

As inscrições o para o Edital, que se 
encerram no dia 9 de outubro, podem 
ser realizadas através do link: http://
www.funarte.gov.br/edital/edital-pre-
mio-cultura-hip-hop-2014/

Confira o cronograma das oficinas: 
●	 Ouricuri
 25.09 | 18h às 21h
 Local: Auditório SINDSEP
 Endereço: Rua Oscar Lins, nº 243, 

Centro
 (87) 3874-2160
●	 Arcoverde
 26.09 | 18h às 21h
 Local: Casa da Juventude
 Endereço: Rua José Leonardo Gui-
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Interior
Na seleção do Funcultura Indepen-

dente 2013/2014, houve um aumento no 
número de projetos aprovados de pro-
ponentes da Zona da Mata e do Sertão, 
demonstrando a tendência de interio-
rização do Funcultura. A Zona da Mata 
teve um aumento de 28% no número de 
projetos aprovados enquanto o Sertão al-
cançou um crescimento de 50% em rela-
ção ao edital anterior. Os dados indicam 
avanços na formação dos artistas e pro-
dutores do interior de Pernambuco. 

marães, 252, Bairro de São Miguel
 (87) 3821-3154
●	 Caruaru
 27.09 | 18h às 21h
 Local: MUBAC – Museu do Barro 

de Caruaru
 Endereço: Praça Cel. José de Vas-

concelos, 100, Centro
 (81) 3727-7839
●	 Paudalho
 01.10 | 14h às 18h
 Local: Auditório do Pátio da Feira 

de Paudalho, Centro
●	 Garanhuns
 02.10 | 18h às 21h
 Local: Auditório AESGA – Autar-

quia do Ensino Superior de Gara-
nhuns

 Endereço: Av. Caruaru, 508, Bairro 
São José

 (87) 3761-1596 
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Cultura Armorial representa Pernambuco
em Feira de Turismo do Brasil

A nova identidade visual de pro-
moção turística do Governo do 

Estado será em homenagem ao escri-
tor Ariano Suassuna e ao Movimento 
Armorial, criado por ele. O material 
promocional foi elaborado pela Secre-
taria de Turismo de Pernambuco, por 
meio da Empetur. A novidade foi apre-
sentada oficialmente na 42ª Feira das 
Américas, promovida pela Associação 
Brasileiras das Agências de Viagem 
(ABAV), entre os dias 24 e 28 de se-
tembro, no Anhembi, em São Paulo. 
A feira é o principal evento do turismo 
brasileiro e recebe cerca de 40 mil pro-
fissionais do segmento.

Com uma área de 200 m², o estan-
de de Pernambuco na feira esteve todo 
decorado e caracterizado com elementos 
da arte Armorial. Figuras em xilogra-
vura adornaram o entorno do espaço, 
apresentando elementos criados a partir 
de obras de Ariano Suassuna. O público 
e o trade turístico  conferiram no espaço 
uma réplica da casa do escritor, onde o 
visitante teve contato com a vida e obra 

do romancista por meio da exibição de 
documentários e depoimentos. “A his-
tória de Ariano Suassuna e a beleza do 
Movimento Armorial são um diferencial 
que Pernambuco mostra aos participan-
tes da ABAV. Acreditamos, mais uma 
vez, que o Estado tem enorme destaque 
no evento”, avalia o secretário de Turis-
mo de Pernambuco, Romeu Baptista.

Em sintonia com 
o Movimento Armo-
rial, a Empetur con-
feccionou revistas, 
panfletos, mapas de 
bolso e Manual do 
Operador de Viagens. 
Tiveram destaques 
no espaço dedicado 
ao Estado os desti-
nos indutores Reci-
fe, Olinda Porto de 
Galinhas e Fernando 
de Noronha. O trade 
pernambucano tam-
bém teve um espaço 

destinado à rodada de 
negócios. Outra atração do estande fi-
cou por conta da gastronomia. A famosa 
tapioqueira olindense Dona Bia esteve 
presente preparandoa iguaria pernam-
bucana para os participantes.

Ariano Suassuna
Foi em Pernambuco que Ariano Su-

assuna viveu, se tornou dramaturgo, 

Ariano Suassuna foi o criador do Movimento Armorial
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romancista, ensaísta, poeta e encantou 
o país, não só com sua arte, mas com 
suas ideias e sua personalidade. Foi 
também em Pernambuco, aos 87 anos, 
no dia 23 de julho deste ano, que Aria-
no faleceu. O criador do “Movimento 
Armorial” definia a arte como “missão, 
vocação e festa”.

Movimento Armorial
O movimento Armorial, com ori-

gem na década de 70, tem como sua 
essência a criação de uma arte erudi-
ta, tendo como base as raízes da cul-
tura popular da região Nordeste do 
Brasil. 

No universo armorial, persona-
gens místicas e principescas coexis-
tem entre personagens sertanejos 
e outras figuras do Nordeste. Essas 
referências estão presentes em di-
versas artes – pintura, dança, arte-
sanato, arquitetura, cinema, música, 
gravura e teatro – e surgiram sob a 
inspiração e direção do romancista 
Ariano Suassuna. 




