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Na eleição caracterizada como a mais rica de ataques, a disputa da Presidência do Brasil entre Dilma Rousseff (PT) e 
Aécio Neves (PSDB) foi a mais vexatória e acirrada da história do país. Mas Dilma levou a reeleição. Com 100% das 

urnas conferidas, a petista venceu com 51,64% dos votos, 54,5 milhões de eleitores brasileiros elegeram a presidente 
para governar por mais 4 anos. Aécio levou 51 milhões de votos, o equivalente a 48,36% do total. Pág 20



www.facebook.com/Jornaldosertao - Jornal do Sertão - Outubro de 2014 / Edição 1042

Fique por Dentro

Editorial

desde 2006

Ano VIII N° 104
Outubro 2014

Distribuição gratuita

O  jornal do Sertão  é uma  
publicação mensal da Edicom Editora 
Comunicação Ltda.
Rua, Cornélio Soares, 403/03 
Cep: 56903.440 Centro Serra Talhada – PE

Editor
antonio@jornaldosertaope.com.br
Antônio José Bezerra de Melo
Redação 
redação@jornaldosertaope.com.br
Dayane Albuquerque
Luciana Passos
Depto. Marketing
Hélida Enes
marketing@jornaldosertaope.com.br 
Representante Comercial
Bernardino  Magalhães
Tel. 87 9919 0102

Os textos, e as fotos ou ilustrações 
nos espaços das colunas são da inteira 
responsabilidade dos respectivos co-
laboradores.

Depto. Financeiro
José Bezerra 
financeiro@jornaldosertaope.com.br
Produtor Gráfico
Daniel Sigal
Dayana Denise
Colaboradores:
Alberto Ursulino, Marília Isidro,  Helena 
Conserva,  Dárcio Rabelô,  Antônio Faria, 
Francys Maya, José Artur Paes, Jussara  
Pereira . 
E-mail: jornaldosertaope@
jornaldosertao.com.br
       www.facebook.com/Jornaldosertao

Morre Didácio Ferraz, político de Serra 

Dia do Nordestino comemorado em outubro

Observatório JS Ditando é que se aprende

O s ditos 
populares, 

dependendo das 
circunstâncias, 

podem conter um cabedal 
de sapiência que devemos 
sempre analisar e, como 
se diz atualmente,curtir. 
São pensamentos, palavras 
e obras de cérebros privile-
giados que ao comentarem 
o nosso cotidiano delegam 
ensinamentos em frases cur-
tas, mas plenas de filosofias. 
Com a devida vênia dos edi-
tores deste magnífico instru-
mento de comunicação geral 
e irrestrita que é o JORNAL 

DO SERTÃO, gostaria de divulgar 
algumas sínteses do pensamen-
to inteligente mundial para que 
possamos aprender e ensinar às 
gerações futuras os conceitos de 
vida plena que herdamos de cé-
rebros privilegiados. E estes são 
guerreiros que não temem en-
frentamentos e chegam a copiar o 
grego Épicuro que afirmou: “Os 
grandes navegadores devem 
sua reputação aos temporais 
e às tempestades”. Ou nos dão 
uma lição de como a autocrítica 
deve ser aplicada: “Errar é hu-
mano, mas quando a borracha 
gasta mais do que o lápis, você 
está positivamente exageran-

do”, afirmou o norte americano 
J. Jenkis. Temos também uma 
lição insofismável do pensador 
S. Brown quando afirma que “O 
nosso caráter é aquilo que fize-
mos quando achávamos que 
ninguém estava olhando”. Certa-
mente você, leitor do JORNAL DO 
SERTÃO, não usa este paradigma 
do caráter deturpado na sua luta 
cotidiana, porém para que não nos 
descuidemos do enfrentamento 
das vicissitudes da vida, pense-
mos no seguinte: “Há três coisas 
que não podem ser recuperadas: 
a flecha que foi lançada, a pala-
vra dada e a oportunidade perdi-
da”. Mas, se estamos conversando 

sobre o nosso comportamento 
na vida terrena que tal pensar-
mos no que disse Puiseux, um 
astrônomo tão respeitado que 
teve uma cratera lunar batiza-
da em sua homenagem: “A 
inveja é a homenagem que a 
inferioridade tributa ao méri-
to”. Finalizando, sem perder 
o foco, vou copiar Alexander 
Laowen: “Preocupe-se mais 
com a sua consciência do que 
com a sua reputação, pois a 
sua consciência é o que você 
é, e a sua reputação é o que 
os outros pensam de você. 
E o que os outros pensam, é 
problema deles”.

José Artur

F aleceu nesse mês de ou-
tubro, aos 88 anos de 

idade, uma das grandes ex-
pressões da sociedade ser-
ratalhadense, Didácio Ferraz. 
Ele deu o último suspiro em 
sua casa, no dia 15 de outubro, 

rodeado de filhos, parentes e 
amigos. Didácio já vinha de-
bilitado a quase 10 anos e mor-
reu de causas naturais.

Político, ocupou por seis 
mandatos uma cadeira na 
Câmara de Vereadores de Ser-

ra Talhada, tendo sido tam-
bém por seis vezes presidente 
da casa e vice-prefeito do en-
tão prefeito Sebastião Oliveira.

Também uma das referên-
cias no empresariado local, 
Didácio comercializou com 

máquinas, peças automoti-
vas, empresas de prestação de 
serviços e hotel, além de atuar 
também na agropecuária.

Didácio era casado com 
dona Maria Esther, com quem 
teve 11 filhos.

N esse mês de outubro, no 
dia 8, foi comemorado 

o Dia do Nordestino. A data 
comemorativa foi criada em 
2009, no estado de São Paulo, 
quando foi comemorado o cen-
tenário do nascimento de Antô-
nio Gonçalves da Silva, mais 
conhecido como Patativa do 
Assaré, poeta popular, com-
positor e cantor cearense. 
A homenagem é mais do que 
merecida: a região é uma das 

mais importantes do Brasil e tam-
bém o local de origem de muito 
artistas da cultura brasileira.

No Estado paulista, 
onde a população nordesti-
na fora da região Nordeste 
é expressiva, a data virou 
a Lei 14.952/2009 criada 
pelo vereador Francisco 
Chagas (PT). A intenção 
é celebrar as raízes e as 
tradições culturais dos nor-
destinos, além de relem-
brar a vida e obra do autor 
cearense.

Entre os nordestinos 
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N esta edição, como não 
poderia deixar de ser, 

trazemos na chamada de capa 
o resultado da eleição presiden-
cial do segundo turno, em que 
a presidente Dilma Russef (PT)  
foi reeleita com 51.64% con-
tra 48,36 de seu adversário,  o 
Senador Aécio Neves (PSDB).  
Essa eleição foi caracterizada 
como a disputa presidencial 
mais apertada dos últimos 25 
anos, quando o Brasil voltou 
a ter eleições diretas. Definida 
as eleições para governadores, 
senadores, deputados e Presi-
dente da República, a vida tende 
a voltar ao normal com a ex-
pectativa de que as promessas 
de campanha sejam cumpridas. 
Na coluna meio ambiente, 
vocês poderão contemplar o 
grande aniversariante deste 
mês. O Velho Chico, como é 
conhecido o rio São Francis-
co, personagem essencial na 
história e desenvolvimento de 
cidades do vale, como Petroli-
na (PE) e Juazeiro (BA), com-
pletou 513 anos no dia 4 de 
outubro.  Mas nem tudo é fes-
ta. Vítima da degradação e as-
soreamento, o rio pede socorro.  
Ainda neste mês de outubro foi 
realizada a 9ª edição da Feira do 
Empreendedor de Pernambuco. 
O evento, que contou com in-
vestimentos de R$ 2,4 milhões, 
neste ano ocupou um espaço 
de 12.000 metros quadrado. 
Evento realizado pelo SEBRAE 
PE, teve espaços divididos para 
orientação empresarial; tendên-
cias e oportunidade de negócios.  
Ainda na coluna de economia 
vocês poderão ler sobre os in-
vestimentos feitos pelo Banco 
do Nordeste do Brasil em proje-
tos de combate a desertificação. 
Cinco projetos pernambuca-
nos foram pré-selecionados no 
edital de Apoio a Pesquisa 
e Difusão de Tecnologia de 
Combate a Desertificação / ou 
Convivência com o Semiárido. 
Em literatura, o município 
de Salgueiro (PE) realizou a 
1ª Bienal do Livro do Sertão 
entre os dias 12 e 19 deste 
mês de outubro. Boa Leitura!

Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral

que fizeram história no nos-
so país estão o sanfoneiro 
Luíz Gonzaga; o primeiro 
Presidente do Brasil, Mare-
chal Deodoro da Fonseca; o 
ex-Presidente, Luiz Inácio 
Lula da Silva; Ariano Suassu-
na; Jorge Amado; Graciliano 
Ramos; Dominguinhos; Dja-
van; Elba Ramalho; Gal Cos-
ta; Gilberto Gil; Chacrinha; 
Chico Anísio; Maria Betânia 
e Raul Seixas.
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agrônomo mostrou 
como é desenvolvido 
o trabalho da empre-
sa líder em biotecno-
logia e melhoramento 
genético. “Maximizar 
o potencial de pro-
dutividade de cada 
hectare requer um 
sistema de tecnolo-
gias, estudos e par-
cerias – em todas 
as esferas, inclusive 
com empresas que 
atuam no mesmo 
ramo, para que as 
pesquisas possam 
ter menor duração de 
tempo e menor custo também”, avalia 
Geraldo Berger.

 O Fórum tem como objetivo ser-
vir como um espaço de debates sobre 
o tema por instituições empresariais 
para que sejam apresentadas aos for-
muladores de políticas, governos e à 
sociedade, soluções duradouras desen-

Seca

Alternativas para o cultivo do milho em áreas de 
seca são apresentadas em Recife

N o mês passado, em setembro, o 
Fórum Permanente de Convivên-

cia Produtiva com as Secas realizou a 
4a reunião, que teve como tema “Os 
avanços do melhoramento do milho 
no mundo para tolerância às secas”. 
O debate, que ocorreu no Centro de 
Educação Empresarial do Sebrae em 
Pernambuco, no Recife, apresentou 
alternativas para aumentar a produ-
tividade em plantações sem irrigação. 

 Segundo Pio Guerra, presidente 
do Sebrae em Pernambuco, o encontro 
trouxe informações sobre as pesquisas 
que estão sendo desenvolvidas e as 
principais tecnologias utilizadas para 
modificar geneticamente a semente 
do milho e, com isso, aumentar a pro-
dutividade. Adubação, tratamento do 
solo, combate a ervas daninhas, en-
tre outros aspectos para o sucesso da 
colheita foram abordados durante a 
reunião. “Os esforços são para que, a 
longo prazo, Pernambuco deixe de ser 
importador de milho e passe a ser ex-
portador. São avanços que podem ser 

aplicados ao estado e a outras regiões 
do Nordeste que convivem com as 
mesmas características nos períodos 
de seca”, relata Pio Guerra.

 Atualmente, Pernambuco produz 
700 kg de milho por hectare. Em outras 
regiões do Brasil, o número chega a duas 
toneladas por hectare. Nas áreas que 
utilizam o milho híbrido (o cruzamen-
to de um tipo de semente com outro), 
a colheita atinge quatro toneladas por 
hectare. E dados já apontam para uma 
produção de 18 toneladas de milho por 
hectare em plantações que utilizam a 
semente geneticamente modificada. 
“As sementes melhoradas aumentam 
e muito a produtividade. E se Per-
nambuco pode produzir mais, por que 
não melhorar a qualidade da semente 
plantada?”, questiona o presidente do 
Sebrae no Estado.

 Geraldo Berger, da Monsanto do 
Brasil, apresentou algumas das tec-
nologias utilizadas pelo centro de 
pesquisas que fica em Petrolina, no 
Sertão do São Francisco. O engenheiro 

volvidas para a convivência produtiva 
com os períodos de forte estiagem que 
possam ser aplicadas em Pernambuco 
e também no Semiárido brasileiro.  Até 
dezembro, ocorrerão debates periódi-
cos com especialistas brasileiros e do 
exterior, bem como apresentadores e 
debatedores especializados. 
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Até dezembro, acontecerão debates com especialistas do assunto



www.facebook.com/Jornaldosertao - Jornal do Sertão - Outubro de 2014 / Edição 1044

Com 2,83 mil quilômetros de extensão, Velho Chico corta os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas

Meio Ambiente

Velho Chico aniversaria e população petrolinense 
trabalha para preservar o rio

C onhecido como o Rio da Inte-
gração Nacional, o São Francisco é 

o aniversariante deste mês de Outubro 
(celebrado no dia 04), chegando 
aos seus 513 anos. Para os ribeirinhos, 
é o querido Velho Chico, personagem 
essencial na história de construção e 
desenvolvimento de cidades do Vale, a 
exemplo de Petrolina e Juazeiro (BA). É 
o rio conhecido por propiciar a irrigação, 
por banhar as ilhas turísticas da região. 
Mas nem tudo é festa: vítima desenfrea-
da da degradação e do assoreamento, 
em muitas regiões o São Francisco está 
praticamente inexistente. E é por isso 
que a Agência Municipal do Meio Am-
biente (AMMA) de Petrolina, chama a 
população a reunir esforços e lutar pela 
preservação de um dos maiores patrimô-
nios naturais do país.
“A participação de cada cidadão é im-
portante, seja com atitudes diárias de 
preservação, seja através de denúncias 
aos órgãos competentes de situações de-
preciativas ao meio ambiente”, explica o 
diretor presidente da AMMA, Gleidson 
Castro.

Uma das medidas adotadas para 
preservar o São Francisco foi a criação do 
Programa de Recuperação de Áreas De-
gradadas, com a implantação de espécies 
como mulungu, caraibeira, juazeiro, in-
gazeira, dentre outras, típicas do bioma 
caatinga. Essas mudas foram colocadas 
às margens do Rio, nas imediações da 
Orla II. Além de suprimir algarobas, a 
iniciativa pretende recompor a mata 
ciliar. Implantadas este ano, após su-

perarem as adversidades iniciais, as 
espécies devem ganhar porte e visibili-
dade em até dois anos.
“A responsabilidade pelo rio São Fran-
cisco é de todos. O esforço tem que ser 
conjunto para que a gente consiga man-
tê-lo vivo, com toda a riqueza de fauna e 
flora que está à sua volta. Queremos que 
as gerações futuras também o conheçam 
e se beneficiem prudentemente dele. 
Logo, a data de hoje nos leva a uma re-
flexão profunda do que ainda podemos 
fazer para manter esse Rio com toda a 
sua pujança e história”, defende Gleidson 
Castro.
Rio

O Velho Chico, que leva esse nome 

por ter sido descoberto no dia de São 
Francisco de Assis, atravessa cinco es-
tados e brasileiros e é de grande im-
portância econômica, social e cultural 
para os estados que percorre. É através 
das suas águas que regiões se integram e 
lugares áridos são irrigados. Muito cita-
do em músicas e também usado para 
o turismo, lazer, irrigação, transporte, 
tem águas verdes, frias e abundantes 
e 2,83 mil quilômetros de extensão. 
Em seu caminho, corta os estados de 
Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ser-
gipe e Alagoas, abastecendo os sistemas 
de irrigação que permitem o cultivo de 
frutas em pleno semi-árido.

Em seu percurso, corta relevos, sen-

do utilizado como fonte hídrica para a 
geração de energia em cinco usinas hi-
drelétricas. Percorre regiões semiáridas, 
com pouca chuva e afluentes temporári-
os, mesmo assim é perene (não seca em 
nenhum período do ano), porque seu 
volume é mantido por afluentesnes) no 
centro do estado de Minas Gerais.

Em extensão, o São Francisco conta 
com um total de 168 afluentes, sendo 90 
na margem  direita do rio e 78 na mar-
gem esquerda. Em diversos trechos, o rio 
oferece condições de navegação, desse 
modo, as principais cargas transportadas 
são de cimento, sal, açúcar, arroz, soja, 
madeira e gipsita, incluindo o transporte 
de pessoas, sobretudo de turistas.
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Agricultura

A s inscrições para a segunda 
chamada do Edital de Apoio a 

Propostas de Gestão do Conhecimen-
to em Zonas Semiáridas do Nordeste 
do Brasil seguem abertas até o dia 
1º de dezembro de 2014. As propos-
tas selecionadas serão executadas a 
partir de março de 2015. O edital e 
os documentos complementares de-
vem ser acessados no Portal Semear, 
seção Oportunidades: www.portalse-
mear.org.br.  A inscrição é gratuita.

Promovido pelo Programa Se-
mear, o Edital tem o objetivo de fa-
cilitar o acesso da população rural 
a um conjunto de conhecimentos 
e inovações que contribuam para 
melhorar suas condições de vida, 
coexistir com as condições semiári-
das e tirar maior proveito das pos-
sibilidades de desenvolvimento do 
Semiárido nordestino brasileiro.

A coordenadora do Programa 
Semear, Ângela Brasileiro, explica 
sobre essa iniciativa. “Visamos con-
tribuir para preencher a lacuna exis-
tente no apoio às organizações com 
atuação no Semiárido nordestino 
para implementação de propostas de 
gestão do conhecimento que possam 
contribuir para o desenvolvimento 
rural e aumentar a visibilidade de 
organizações com potencial para im-
plementar ações que agreguem novos 
saberes, novas práticas e inovações 
no Semiárido.”

Serão apoiadas propostas com 
valor até R$ 40.000 que se enqua-
drem nas categorias Estudos Temáti-
cos, Sistematizações de Experiências, 
Inovações e Boas Práticas e Visitas 
de Intercâmbio, que contemplem, 
pelo menos, uma das seguintes áreas 
temáticas: Inovações produtivas e 

Inscrições para a segunda chamada do 
Projeto Semear seguem abertas até dezembro

tecnológicas, Recursos naturais e 
adaptação às mudanças climáticas e, 
por fim, Negócios Rurais.

Apenas na categoria Estudos 
Temáticos, poderão participar tam-
bém Pessoas Físicas, como pesqui-
sadores, professores, técnicos, espe-
cialistas, agricultores, dentre outros. 
O interessado pode participar com 
quantas propostas quiser, entretanto, 
só poderá ter uma proposta apoiada 
por chamada.

As propostas selecionadas deverão 
ser implementadas em até seis meses 

e em municípios que compõem as zo-
nas semiáridas dos estados de Alagoas, 
Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, 
conforme indicado em anexo do Edital.

Áreas temáticas:
Inovações produtivas e tecnológicas: 

identificação e promoção de inovações 
produtivas e/ou tecnológicas apropria-
das para a convivência com o Semiárido, 
respeitando a cultura e as característi-
cas bioclimáticas da região.
Recursos naturais e adaptação às mu-

danças climáticas: experiências de 
manejo de recursos naturais, ener-
gias alternativas, de recuperação de 
áreas degradadas e outras formas de 
adaptação às mudanças climáticas.

Negócios rurais: 
Identificação e disseminação de 

experiências exitosas de negócios 
rurais, agrícolas e não agrícolas, 
que contribuam para a melhoria 
das condições socioeconômicas da 
população rural do Semiárido Nor-
destino.

Programa quer facilitar o acesso da população rural a conhecimentos que contribuam para uma boa convivência com o Semiárido

D
iv

ul
ga

çã
o



www.facebook.com/Jornaldosertao - Jornal do Sertão - Outubro de 2014 / Edição 1046

COLUNA GASTRONOMIA

Agricultura

Ilha do Vinho de Petrolina 
começa a sair do papel

#nutriçãoemfoco

“Muito prazer, eu sou Marília Isidro, nutricionista. A partir 
desta edição estarei com vocês, leitores, trazendo muito 

conhecimento e novidades sobre alimentação e Nutrição”.

Dra. Marília Isidro - CRN 5379

Dietas de emagrecimento “mi-
lagrosas” podem ser prejudi-
ciais!

Dieta dos pontos, da lua, da 
sopa, dentre outras encontradas em 
revistas e blogs de saúde, prometem 
resultados rápidos para perda de 
peso, atraindo muitos que sofrem 
com o excesso de peso. Esses “mi-
lagres”, na verdade, podem trazer 
sérios riscos à saúde. 

E porque não funcionam?
Inicialmente, essas dietas po-

dem até provocar a perda de peso, 
pois impõem uma restrição alimen-
tar. Porém, boa parte dessa perda 
de peso é de líquido e massa magra 
(músculo) ocasionada pelo dese-
quilíbrio de nutrientes, não sendo, 
portanto, um verdadeiro emagreci-
mento.

As restrições impostas por es-
sas dietas são impossíveis de serem 
sustentadas por muito tempo, pois 
promovem constante sensação 
de fome, irritação e dificuldade 
de concentração. Após perderem 
seus “quilinhos” a mais, as pessoas 
tendem a retornar aos seus velhos 

hábitos e a recuperar o peso per-
dido.
Quais os perigos das dietas “mi-
lagrosas”?

A maioria dessas dietas são 
desequilibradas, ou seja, não são 
capazes de oferecer todos os nu-
trientes necessários ao organismo, 
podendo causar prejuízos à saúde 
como alteração da função intesti-
nal, aumento do colesterol, queda 
de pressão e ainda facilitar o apa-
recimento de infarto, derrame e 
câncer. 

Qual a solução? 
A solução é a reeducação ali-

mentar, que visa mudança de hábi-
tos, fazendo melhores escolhas e 
incluindo alimentos saudáveis ao 
seu cotidiano, sem restrição de ali-
mentos, de forma gradativa, até o seu 
organismo se adaptar. 

A receita para o seu emagreci-
mento pode estar contida em uma 
alimentação equilibrada associada 
à prática de exercício físico. Tenha 
paciência e emagreça com saúde. 
Lembre-se: não há mágica e nem 
milagres.

Mestre em Nutrição
O projeto-piloto de uma Ilha do  

Vinho em Petrolina está saindo do 
papel. O secretário municipal de Ciên-
cia e Tecnologia, Newton Matsumoto, 
visitou nesse mês de outubro, uma 
área na Ilha do Massangano onde a 

as recomendações da área, que servirá 
como exemplo para outros agricul-
tores. 

A exploração de uma agroindústria 
de beneficiamento da uva será um in-
cremento financeiro e um incentivo à 
agricultura familiar, já que esses tra-
balhadores poderão atuar no sistema 
agrícola, como produtores rurais. For-
talecidos pelo cooperativismo, irão se 
organizar e transformar a economia 
local, que não será apenas proveniente 
da piscicultura, mas também da pro-
dução de frutas, geleias, vinhos e su-
cos. A implantação da unidade agroin-
dustrial permitirá que todo excedente 
da fruta seja processado e transforma-
do em produtos, dentro dos padrões 
de qualidade que o mercado exige 
para a comercialização dentro e fora 
do Estado.

iniciativa começará a ganhar forma. 
De acordo com Matsumoto, o projeto 
tem como objetivo ressaltar o poten-
cial turístico, cultural, gastronômico 
e econômico da localidade.

O projeto da ilha do vinho procu-

ra meios de ampliar a geração de ren-
da dos agricultores familiares da ilha, 
sem que eles precisem sair de sua co-
munidade para encontrar emprego na 
cidade.
“Procuramos algo que associasse via-
bilidade econômica e o turismo, pois 
como todos sabem o enoturismo está 
em ascensão. O Vale do São Francisco 
tem crescido muito com a uva e o vinho, 
então pensamos na implantação de uma 
pequena área de uva na ilha, sem falar 
que já existe um projeto, para a insta-
lação de uma agroindústria de benefici-
amento da uva na Ilha do Massangano, 
agregando ainda mais valor”, declarou 
o prefeito de Petrolina, Júlio Lóssio.Se-
gundo Matsumoto, o primeiro passo foi 
dado. Já foi colhida terra para análise 
e, a partir do resultado, serão coletadas 
amostras de solo para começar a fazer 

Projeto procura meios de ampliar a geração de renda dos agricultores familiares
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Economia

Feira do Empreendedor 2014 ofereceu educação 
empreendedora para inovação nos negócios

A conteceu nesse mês de outubro, 
a 9ª edição da Feira do Em-

preendedor, com mais de 300 
atividades gratuitas de educação 
empreendedora, no Centro de Con-
venções de Pernambuco, em Olin-
da. Com o tema “A oportunidade 
está nas suas mãos”, o evento realiza-
do pelo Sebrae Pernambuco, entre os 
dias 8 e 11, ofereceu orientação em-
presarial e educação empreendedora 
para inovação nos negócios, em mais 
de 40 horas de programação gratuita. 

O evento é um momento ideal para 
quem pretende montar um negócio 
ou para quem já é empresário ou 
quer investir no segmento, que é 
responsável por mais de 98% das 
empresas no estado. Na abertura do 
evento, o comunicador Marcelo Tas 
fez uma palestra-magna “Inovação: 
a criatividade na era digital”.

Para a Feira do Empreendedor 
2014, o Sebrae realizou um levan-
tamento inédito junto a especialis-
tas, para identificar as principais 
tendências no estado em termos de 
bens e serviços e de oportunidades 
de negócios. O resultado pode ser 
visto no espaço Tendências e No-
vas Oportunidades, que concentrou 
informações sobre o que deseja o 
consumidor do futuro, nas áreas de 

alimentação, bem-estar, educação, 
entretenimento, mobilidade, mora-
dia, sustentabilidade e tecnologias. 
Realizada a cada dois anos, a Fei-
ra oferece em um só lugar vários 
produtos e serviços do Sebrae e de 
entidades parceiras destinados a 
pequenos negócios, que podem ser 
Microempreendedor Individual, mi-
cro ou pequena empresa.

Este ano, a feira ocupou 12 mil m² 
do pavilhão de feiras e mezanino do 
Centro de Convenções e teve um in-
vestimento de R$ 2,4 milhões. O lo-
cal esteve dividido em espaços para 
orientação empresarial; tendências 
e novas oportunidades de negócios; 
exposição de empresas de máquinas 
e equipamentos, franquias, porta a 
porta, serviços e produtos, negócios 
digitais; instituições bancárias e de 
microcrédito; espaço para Micro-
empreendedor Individual; tecnolo-
gia de informação e comunicação; 
oportunidades de investimento nos 
grandes polos de desenvolvimento 
do Estado; gestão de políticas públi-
cas; e ações de inovação e economia 
criativa. 

 No Centro de Convenções, em-
presários interessados em ampliar 
ou diversificar seus negócios, MEI, 
produtores rurais, estudantes univer-

sitários e de cursos profissionalizantes, 
pessoas que buscam empreender e 
complementar sua renda ou investi-
dores  puderam visitar  20 bancadas de 
Orientação Empresarial e tirar dúvidas 
sobre abertura de negócios, gestão em-
presarial, escolha do ponto do negócio, 
tributação, entre outros assuntos. 

Além disso, estavam a postos 100 

estandes com oportunidades de negócios 
na área de máquinas e equipamentos, fran-
quias, porta a porta, serviços e produtos, 
microcrédito, negócios digitais, serviço de 
microcrédito e de instituições empresariais. 
Mais 18 salas para capacitação com pro-
gramação de todos os setores que envolvem 
gestão, oportunidade, empreendedorismo, 
tecnologia, e outros temas.

Evento reuniu 300 atividades gratuitas de educação empreendedora
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Advogado (antoniofaria@antoniofaria.com.br)

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

Economia

Banco do Nordeste investe 
R$ 3 milhões em projetos que 

combatem a desertificação“ A Louvável condução da OAB/PE no Triênio 
2013/2015”

Apesar de atuar na causa do Direito há quase 02 (duas) 
décadas, apenas nos últimos 05 (cinco) anos comecei a 
me envolver com a questão político-partidária da Ordem 
dos Advogados do Brasil em nosso Estado, o que se tornou 
ainda mais forte quando assumi cadeira em seu Egrégio 
Conselho, bem como pela atuação nas Comissões de Defe-
sa, Assistência e Prerrogativas dos advogados e do Direito 
Empresarial.

Esta proximidade com o Órgão de Classe, me fez 
crescer muito enquanto profissional e também como pes-
soa, principalmente no que toca à divergência de opiniões, 
sempre tão importante em qualquer colegiado, sendo esta 
uma vivência que superou todas as minhas expectativas.        
A maneira em que a Ordem dos Advogados do Brasil em 
Pernambuco vem sendo capitaneada, pelo líder-nato Dr. 
Pedro Henrique Reynaldo Alves, é motivo de orgulho a to-
dos nós, por atender aos anseios da classe, buscando, in-
cansavelmente, o aperfeiçoamento da Justiça e a melhoria 
de vida dos advogados pernambucanos, inclusive de forma 
destemida, sem receio de desagradar quem quer que seja.
    Outro aspecto que vem chamando muito minha atenção 
é a forma que as finanças da OAB/PE vem sendo gerida 
pelo Diretor Tesoureiro, Dr. Bruno Baptista que, de forma 
abnegada, tem dado enorme contribuição a toda categoria, 
por atuar exatamente numa das mais delicadas e impor-
tantes searas da nossa Seccional, que é a gestão dos recur-
sos financeiros.

 Isso porque, sem recurso financeiro nenhuma entidade 
alcança os fins institucionais a que se predispõe, não sendo 
diferente com a OAB, que muito embora não persiga o lu-
cro, necessita de ativos para custear a defesa dos interesses 
dos advogados em todo Estado, sendo esta uma condição 
sine qua non.

Por isso, necessárias medidas foram adotadas neste par-
ticular, como o corte severo de despesas e enrijecimento da 
cobrança dos advogados inadimplentes, providências estas 
que, apesar de impopulares, acarretou num fato histórico na 
nossa Seccional, consubstanciada na obtenção da Certidão 
Negativa de Débitos – CND da OAB/PE, o que não acontecia 
há cerca de 03 (três) décadas.

Finalmente, na pessoa do Dr. Bruno Baptista parabenizo 
o Dr. Pedro Henrique, demais Diretores, Conselheiros Es-
taduais e Federais, bem como todos os demais que fazem a 
OAB/PE, pois juntos vamos cada vez mais avançar em prol 
da advocacia do nosso amado Brasil.

C inco projetos pernam-
bucanos foram pré-sele-

cionados no edital de Apoio à 
Pesquisa e Difusão de Tecno-
logia de Combate à Desertifi-
cação e/ou Convivência com 
o Semiárido, cujo resultado 
está disponível na página do 
banco, na internet (www.bnb.
gov.br). Em todos os estados 
da Região, e ainda em São 

Paulo e Minas Gerais, foram 
aprovados 23 projetos, que 
serão beneficiados com um 
montante de R$ 3 milhões.

Os temas e linhas de 
pesquisa destes projetos con-
tribuem para o desenvolvi-
mento do semiárido bra-
sileiro e para a mitigação de 
riscos de operações de crédi-
to realizadas nessa região 

prioritária para as aplicações 
do Banco. Os recursos, não 
reembolsáveis, são oriundos 
do Fundo de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (Funde-
ci), que é gerido pelo Escritório 
Técnico de Estudos Econômicos 
do Nordeste (Etene), órgão vin-
culado ao BNB.

Alguns dos projetos pré-sele-
cionados em Pernambuco foram:

Potencial nanobiotecnológico do óleo de semente de abóbora no desenvolvimento de formulações 

de ivermectina para uso veterinário (Fundação Universidade de Pernambuco);

Indicação de cultivares de amendoim rasteiras para a região semiárida do Nordeste brasileiro 

(Centro Nacional de Pesquisa do Algodão - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária);

Inserção de produtores de queijo de coalho artesanal do Agreste Meridional do Estado de Per-

nambuco na IN 30 como fonte de renda agregada (Associação Instituto de Tecnologia de Per-

nambuco);

Tecnologias para uma agricultura de baixa emissão de carbono para o semiárido brasileiro 

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico 

Semiárido)

Melhoramento do maracujazeiro-do-mato para sistemas de cultivos no Sertão do Moxotó-PE (Insti-

tuto Agronômico de Pernambuco)

Fortalecimento de arranjos produtivos locais da caprinocultura leiteira no semiárido de Pernam-

buco Universidade Federal Rural de Pernambuco

Produção e distribuição de material propagativo de mandioca com qualidade genética e fitossani-

tária para agricultores familiares de dois Territórios de Cidadania no Semiárido Brasileiro

Uso de variedades locais e fertilização com silício visando reduzir os efeitos negativos do 

déficit hídrico sobre a produtividade da mandioca no semiárido

Sistemas de cultivo para clones de palma forrageira tolerante à cochonilha do carmim (Dacty-

lopius opuntiae) Instituto Agronômico de Pernambuco

Palma Forrageira e Silagem de Sorgo: Opções Forrageiras para o Rebanho Leiteiro na Região 

Semiárida

Compostos bioativos da flora da Caatinga no desenvolvimento de nanomateriais para uso em dis-

positivos médicos: uma proposta genuinamente brasileira universidade federal de pernambuco

Confira resultado completo do edital no link: http://bit.ly/1sH9u11.
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Outubro Rosa

Serra Talhada abraça Outubro Rosa
O utubro, mundialmente conhe-

cido como o mês da luta contra 
o câncer de mama, foi abraçado pela 
cidade de Serra Talhada, que, em par-
ceria com Marias Artesãs, Avon, Mãe 
Coruja, Secretaria da Mulher e alunos 
do curso de Fisioterapia da FIS ( Facul-
dade de Integração do Sertão), ocupou 
a Praça Sérgio Magalhães para levar à 
população serviços e produtos  durante 
um mês dedicado à saúde da mulher e 
à prevenção do câncer. 

Mulheres puderam fazer massagens, 
limpeza de pele, avaliação postural, 
avaliação respiratória, alongamento, 
aferição de pressão e glicemia, tudo 
oferecido pelos alunos da FIS, enquanto 
o CTA/SAE (Centro de Saúde do Mu-
nicípio/Serviço de Assistência Espe-
cializada) disponibilizou para popu-
lação testes de HIV, Sífilis, Hepatite 
A e B e mamografias.

Segundo a coordenadora da CTA/SAE, 
Rafaela Terto, cerca de 400 exames foram 
realizados e efetuadas mais de 60 mar-
cações de mamografia. “Estamos vindo de 
encontro à população, trazendo, sem buro-
cracias, serviços como a marcação de ma-

mografias para as mulheres. É importante 
o exame na prevenção do câncer de mama 
e, embora já atuemos assim durante todo 
o ano, neste mês de outubro, ou melhor, 
neste “outubro Rosa”, redobramos nossas 
ações, principalmente focados na saúde 
das mulheres”, declarou Rafaela.

Em Petrolina, as atividades da 3ª 
edição da campanha começaram ainda 
em setembro e se estenderam até dia 
18 de outubro. A população também 
contou com um mutirão de exames 
clínicos e consultas com mastologis-
tas. Paralelamente, foram promovidas 
atividades educativas, exames clínicos 
da mama e exame da citologia oncóti-
ca (Papanicolau). A programação in-
cluiu, ainda, palestras, caminhada e 
corrida e exposição fotográfica. 

Movimento
O Outubro Rosa começou nos Es-

tados Unidos, onde vários Estados 
tinham ações isoladas referentes ao 
câncer de mama ou mamografia no 
mês de outubro.  Em 1997, entidades 
das cidades de Yuba e Lodi, nos Esta-
dos Unidos, começaram efetivamente 

a comemorar e fomentar ações volta-
das à prevenção do câncer de mama, 
denominado como Outubro Rosa. To-
das ações eram e são até hoje direcio-
nadas a conscientização da prevenção 
pelo diagnóstico precoce. 

A ação de iluminar de rosa monu-
mentos, prédios públicos, pontes, te-
atros e etc. surgiu posteriormente, e 

não há uma informação oficial, de como, 
quando e onde foi efetuada a primeira 
iluminação. O importante é que foi uma 
forma prática para que o Outubro Rosa 
tivesse uma expansão cada vez mais 
abrangente para a população e que, 
principalmente, pudesse ser replicada 
em qualquer lugar, bastando apenas 
adequar a iluminação já existente.

Mais de 400 exames realizados durante o Outubro Rosa
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COMPETENTE E SIMPÁTICA Patrícia Cursino Padilha tem recebido 
muitos elogios pelo excelente trabalho que tem desempenhado a frente 
da Secretaria de Ação Social de Arcoverde

NATUREZA  Polyana Barros no cenário paradisíaco dos Lençóis 
Maranhenses

SELFIE DO MÊS Tallita Bezerra e a filha Maria mandando aquele bei-
jinho super carinhoso de paz e amor. Para sua foto sair na coluna use 
#darciorabelo

VOU DAR A VOLTA AO MUNDO  Arnoldo e Silvania Alencar, o casal 
arcoverdense que carimba o passaporte
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Dárcio Rabélo
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

“Precisamos passar pela 
experiência de que foi Deus 
quem nos amou primeiro..”

CIOSAC
A Companhia Independente de 

Operações e Sobrevivência na Área 
de Caatinga – CIOSAC, completou 
17 anos de atividade operacional no 
sertão pernambucano e, para cele-
brar, fez uma comemoração alu-
siva à data. O evento foi na sede da 
unidade, localizada no bairro Man-
dacarú, em Custódia.

TOP
A festa para celebrar os 40 anos 

de vida bem vividos de Evilasia Ar-
coverde foi o acontecimento deste 
semestre em Arcoverde. Tudo ab-
solutamente perfeito para receber 
uma legião de amigos que foram até 
o Restaurante Muiraubi dá aquele 
beijo nessa mulher querida de nossa 
sociedade.
Linda de viver e olhar, Evilasia re-

cebeu os convidados ao lado do esposo 
Eduardo Arcoverde.

FIM
A eleição passou, mas muitas 

amizades foram desfeitas, simples-
mente, pelo fato de gente mal educada 
eletronicamente não saber os limites 
estabelecidos pela boa convivência, e 
pela falta de respeito. Ora, se você não 
compartilha ou não curte a opinião 
alheia matenha-se afastado, o dono 
de cada Facebook tem o livre arbítrio 
de postar o que acha importante, isso 
chama-se livre arbítrio de pensamen-
to. Fica a dica!

FILMES
Até o dia 31 de outubro, a Fábrica de 

Criação Popular desenvolve o promove 
um projeto de cinema, o Cine Fábrica 

de Criação Popular, no Museu do Can-
gaço, em Serra Talhada. Serão exibidos 
filmes voltados para o público infantil, 
com duas sessões: 9h e 14h. A entrada 
é gratuita e aberta ao público.

FESTÃO
 A Gerência Regional de Educação 

de Arcoverde promoveu o 5ª Baile dos 
Seresteiros da Educação com o tema: 
Festa de Paz. A noite foi embalada 
pela Orquestra Super Óasis. Parabéns 
a gestora Elma do Santos pela organi-
zação.

APROVADO
A partir de 2015, a Autarquia do 

Ensino Superior de Arcoverde (AESA 
– CESA) vai oferecer o Curso de 
Bacharelado em Educação Física, o 
primeiro de toda a região. Atualmente, 

a instituição oferece o Curso de Li-
cenciatura. 

GUIA
A música da campanha de Dil-

ma Rousseff (PT) com 2 minutos 
de duração  e com muitos artistas 
famosos cantando tinha entre as 
estrelas o arcoverdense Lirinha 
(ex-Cordel do Fogo Encantado)  o 
primeiro a aparecer no Clip riman-
do versos.  O VT tinha também a 
participação de Antônio Pitanga, 
Elza Soares, Chico Buarque, Beth 
Carvalho e Carlos Dafé; a moçada 
do Dream Team do Passinho e Ra-
fael Mike;  o rap representado por 
Flávio Renegado e Gog; Otto,  Zeca 
Baleiro, Marina Lima,Teresa Cris-
tina, Serjão Loroza, Arthur Maia, 
Fred Zero Quatro e Chico César.
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Esportes

Estádio Fechado
A Secretaria de Esportes de Serra Tal-
hada fechou o Estádio Nildo Perei-
ra de Menezes, “O Pereirão” ,para 
serviços de manutenção. Segundo a 
secretária Vânia Melo, serão efetua-
dos trabalhos de recuperação de todo 
gramado e mais outros estruturais 
no estádio, acredita a secretária que 
no prazo máximo de 30 dias o está-
dio  será reaberto  oficialmente para 
o campeonato pernambucano da pri-
meira divisão que começa agora no 
início de dezembro.

Final do Serratalhadense sem 
data pra acontecer
Com a decisão da Secretaria de Es-
portes de Serra Talhada de fechar o 
estádio Nildo Pereira de Menezes, o 

Sertão
Esportivo

Presidente da liga desportiva Erival-
do Genuíno ainda não sabe quando 
realizará a final do campeonato Ser-
ratalhadense entre São Paulo da CO-
HAB e Cagep.

Serra Talhada se destaca no 
Open Fight Santa Cruz de 
Jiu-Jitsu
Com apoio da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer, Serra Talhada 
levou para Santa Cruz do Capibari-
be 20 atletas para participarem do 
Open Fight Santa Cruz de Jiu-Jitsu, 
e os atletas da “Capital do Xaxa-
do” representaram muito bem o 
Sertão. Dos 20 atletas da equipe 
“Peso Pesado Gold Team”, 18 con-
sagram-se campeões, com des-
taques para: Igor Felipe, Campeão 

da Categoria Adulto, Peso meio-pe-
sado; Caio Henrique, Campeão na 
Categoria Juvenil, Peso médio; 
Marcos Silva, Campeão Categoria 
Juvenil, Peso médio; Wanderson 
Eduardo, Campeão Categoria In-
fantil, Peso leve; Alexandro Plas-
sido, Vice-Campeão da Categoria 
Master I, Peso meio-pesado. Um 
salgueirense compôs o pódio do 
Campeonato Paraibano de Jiu Jitsu, 
realizado  na cidade de João Pes-
soa-PB. Integrante da equipe Fight 
Gym, o atleta Paulo Maia ficou em 
terceiro lugar na categoria “peso 
leve”.

 4º Campeonato Afogadense 
aberto de Futsal
A Prefeitura de Afogados da Inga-
zeira está realizado  a 4º edição do 
campeonato Afogadense  aberto de 
futsal.A disputa está acontecendo 
entre as equipes do CNA, Ran-
cho Fundo, Combinado Sobreira, 
Força Jovem, Mercantil Tavares 
F.C., Academia Vida Ativa F.C, São 
Borges, Real Sobreira e Grêmio da 
Alagoinha.A equipe campeã rece-
berá o trofeú em homenagem aos 55 
anos da Rádio Pajeú. Os jogos acon-
tecem  no Centro Desportivo Lúcio 
Luiz de Almeida.
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A  Faculdade de Integração do Sertão (FIS) em seus preceitos está sempre 
voltada a promover a pesquisa e extensão a todos os membros da comu-

nidade serra talhadense e de cidades circunvizinhas. Dessa forma, este mês de 
outubro em especial promoveu “Fisioterapia em Ação”, intervenções na área 
de saúde, apoiando o “Outubro Rosa” e doações de alimentos a instituições 
filantrópicas.

A coordenação de Fisioterapia da FIS em alusão às comemorações de 45 
anos da regulamentação da profissão de fisioterapeuta promoveu no dia 13 
de outubro, das 08h as 12h, o projeto “Fisioterapia em Ação”, realizado 
na praça Sérgio Magalhães, centro de Serra Talhada- PE. Na ocasião, do-
centes do curso e alunos do 4º e 8º períodos realizaram avaliações pos-
turais, avaliações cardiorrespiratórias, aferição de pressão, limpeza de 
pele, além de orientações sobre as áreas de atuação da fisioterapia. 

Juliana Pedrosa, professora e coordenadora do curso de Fisioterapia da FIS, 
afirmou que o objetivo do projeto foi o de mostrar à população a importância da 
fisioterapia nas suas diversas áreas de atuação. Juliana ressaltou ainda que em 
breve os atendimentos serão realizados na Clínica Escola de Fisioterapia da FIS.

A coordenação de Enfermagem da FIS, em parceria com a Secretaria de 
Saúde de Serra Talhada, promoveram no dia 14 de outubro testagem de HIV, 
VDRL e Hepatites, verificação do tipo sanguíneo e glicemia. A ação fez parte do 
movimento “Outubro Rosa” e aconteceu na Instituição de Ensino Superior (IES).

Quanto aos eventos acadêmicos, os alunos de enfermagem promoveram o 
“II Simpósio de Ginecologia e Obstetrícia em Enfermagem”. E em novembro 
promoverá a “II Semana da Consciência Negra da FIS: Anti-Racismo e Políticas 
Públicas” que acontecerá entre os 19, 20 e 21 de novembro.

Alunos de Fisioterapia da 
Faculdade de Integração 

do Sertão apoia 
“Outubro Rosa”

2º Moto Fest reúne 
motociclistas nordestinos

Serra Talhada ganha 
restaurante com decoração 

nordestina

N esse mês de outubro, entre os dias 
10 e 12 , a cidade de Serra Talhada, 

no sertão pernambucano, foi palco do 
2º Moto Fest Metamorfose Ambulan-
te. O evento contou com a presença de 
motociclistas de várias cidades de Per-
nambuco e de outros estados nordesti-
nos como Alagoas, Ceará e Bahia. 

O festival, que é promovido pelo 
motoclube “Metamorfose Ambulante”, 
teve uma programação variada e ecléti-
ca. No primeiro dia (10), os motoci-
clistas foram recepcionados nas várias 
entradas da cidade.  À noite houve a 
abertura oficial do evento com shows 
da “Banda CHN”, “Forró Pé-de-Serra” 
e uma tenda com música eletrônica co-
mandada pelo “DJ Rincon”. 

No sábado (11), foi oferecida uma fei-
joada com show de “Renato Marinho” e 
os participantes puderam conferir shows 
de Acrobacias e ainda a escolha da Garota 
Moto Fest.  Os shows do período noturno 
ficaram a cargo da “Banda Reggaezona”, 
“Renato Marinho” e “DJ Rincon”. Para a 
despedida dos motociclistas foi oferecido 
um café da manhã.

Ramon Cavalcanti, um dos organi-
zadores do evento, ressaltou que o Moto 
Fest está se consolidando na região 

e que isto traz muitos benefícios para 
Serra Talhada, agregando valores cul-
turais e fomentando a economia do 
município. 

Eventos motociclísticos são mo-
mentos de congregação, nestes es-
paços se reúnem amigos e apaixo-
nados pelo esporte. É um encontro 
muito tranquilo, percebe-se um clima 
muito pacífico, assim é um evento 
para toda a família. Em 2015 estamos 
planejando uma festa ainda maior, 
melhor estrutura, mais shows, con-
vidados desde já os motociclistas de 
todos os lugares do Brasil para par-
ticipar”, afirmou Luis Pereira de Melo 
Júnior, também organizador do even-
to. 

C om a gastronomia e a decoração 
voltadas ao regional nordestino, 

Serra Talhada ganhou, no mês de ju-
lho, mais um restaurante, o Dicumê. 
Funcionando sob a administração da 
nutricionista e proprietária do estabe-
lecimento, Nilvânia Plácida, tem, por-
tanto, um foco na segurança alimentar.

Os pratos regionais, dentre eles, o 
mais comentado e pedido é o Cuscuz 
Dicumê (cuscuz recheado com charque 
e molho branco e gratinado com queijo 
coalho). Para sobremesa, o famoso é o 
Bolo de rapadura.

Como cidadã serrratalhadense 
e nutricionista, sempre senti a ne-
cessidade de contar um restaurante 
acolhedor e com um bom conceito e 
hoje tenho a receptividade e reconhe-
cimento esperado pela cidade,  turis-
tas, amigos e clientes em geral”, diz 
Nilvânia.

Localizado na Avenida Miguel 
Nunes de Sousa, 390, no bairro São 
Cristovão, em Serra Talhada – PE, o Di-
cumê conta com um ambiente espaçoso 
e climatizado, estacionamento amplo, 
acessibilidade com rampas e banheiros 
adaptados, além da decoração bem re-
gional do Sertão. O Dicumê conta ainda 
com um espaço para eventos e festas, 
além estar inserido nas redes sociais. Os 
clientes podem curtir o cardápio e dicas 
na Fan Page Dicumê Restaurante. 

Serviço:
Estilo da comida: Regional / Nortestina
Almoço : 11:30 às 14:30 h 
Capacidade : 65 lugares.
Contato: Nilvânia Plácida
Fone: ( 87) 3831 – 8710 / 
(87) 9999-1731
Email ( contato) : 
nilvania.nutri@hotmail.com.br
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Informe

Festival fomenta economia da cidade
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Literatura

I Bienal do Livro do Sertão 
em Salgueiro 

D e 12 a 19 de outubro, o mu-
nicípio de Salgueiro, numa 

iniciativa da Associação do 
Nordeste das Distribuidoras e 
Editoras de Livros – Andelivros, 
sediou a I Bienal do Livro do 
Sertão, homenageando o escri-
tor Raimundo Carrero. A Bienal 
faz parte do CLIPE - Circuito 
Literário de Pernambuco, proje-
to que propõe percorrer, anual-
mente, o Estado de Pernambuco, 
levando aos professores, estu-
dantes e ao público em geral o 
acesso a literatura, escritores, 
ilustradores e editoras.

O evento aconteceu no Giná-
sio Poliesportivo Francisco Tor-
res de Carvalho, ocupando uma 
área de 3.500 m². Além disso, 
mais de 100 editoras e distribui-
doras participaram, apresentan-
do-se em 25 estandes. O público 
contou ainda com palestras da 
sexóloga, Laura Muller; do poeta 

Jessier Quirino e dos jornalistas 
Evaldo Costa, Gilson Oliveira e 
Magno Martins.

No primeiro dia da Bienal, 
gestores e professores discutiram 
sobre o tema ‘Gestão Escolar e 
Docência’. Também, o filho de Sal-
gueiro, o escritor Raimundo Car-
rero, que no início deste ano fez 
lançamento de uma de suas obras, 
em Paris, recebeu leitores e admira-
dores para um bate-papo literário. 
O jornalista Marcelo Pereira, autor 
do livro ‘Raimundo Carrero: a frag-
mentação do humano’, também 
participou das discussões.

Dentre os participantes do 
evento, o ex-secretário estadual de 
Comunicação, Evaldo Costa, e o 
jornalista Gilson Oliveira, conver-
sam sobre o livro ‘Palavra Acesa – 
Memórias da Luta Camponesa’, que 
fala sobre a luta dos trabalhadores 
rurais na Paraíba, durante o perío-
do da ditadura militar. O jornalista e 

blogueiro, Magno Martins, também 
marcou presença no evento, profe-
riu palestra e  lançou a publicação 
‘Reféns da seca’, quarto livro de sua 
autoria.

Os visitantes puderam conferir 
a Bodega de Poesia Sertão do Pajeú 
- estande com vasto acervo da pro-
dução contemporânea local para ex-
posição e comercialização; o Coletivo 
Clube do Verso - 12 poetas e/ou escri-
tores e mais de 40 títulos entre CDs, 
DVDs, livros e cordéis; a Caravana 
Clube do Verso -  grupo de poetas e es-
critores, com recitais, contos, cantos, 
lançamentos e sessões de autógra-
fos; o Espaço do Professor - utilizado 
para debates e apresentações de tra-
balhos; a Casa do Escritor - local que 
divulgou os escritores da região; Vila 
da Criança - com atividades lúdicas, 
como contação de histórias; e o Es-
paço do Jovem - que abordou assun-
tos de interesse dos adolescentes e 
praça de alimentação.

Bienal homenageou escritor Raimundo Carrero 
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Reluz
De Vladimir Queiroz

Tenho a mesa posta:
Sobre a mesa a memória de nós dois,
Que agitando-se e tiembla ao meio da 
sombra,
Uma vaga sombra por sobre a humareda 
de a chama,
Uma auréola de luz em seu rosto, a penum-
bra do silêncio...
Assim
Passa um filme rebobinada de nós dois, 
entrecortada:
Faixas pretas nos acusam também, quadro 
a quadro acabado
De uma forma, de sua forma, do meu, ao 
acaso...

O chinchinear dos abrangidos leva-me, 
ouço teus passos
E o rasto de teus passos caminho a tus ojos
Tenho todo o prazer que posso e sonho: um 
sonho gémeo...

Essa luz de estrela que traes em seus olhos
Brilha dentro de mim como se fosse 
translúcido,
Me sinto radiante como se transbordase 
em luz
E iluminase as trevas:
Caminho sem medo à noite
Um ponto de luz feliz
Um farol pelo mar sem lua.

A luz manchada de cera chega ao fim
Corre mais rápida a fita, não se ouve mais 
o som,
Não é mais o rasto de sombra sob a luz,
Só a penumbra no quarto de nós dois.

O amor está no ar

* Helena Conserva é Professora e Jornalista

ARTE &LITERATURA
&

Por Helena Conserva
E-mail: hconserva@gd.com.br

Blog: http://escrevehelena.blogspot.com
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Educação

Graduada 1ª Turma de Psicologia da Faculdade de 
Ciências da Saúde de Serra Talhada 

Univasf oferece 505 vagas para cursos 
de especialização a distância

A Autarquia Educacional de Ser-
ra Talhada – AESET, através da 

Faculdade de Ciências da Saúde de 
Serra Talhada – FACISST, estará for-
mando no mês de dezembro de 2014 
a primeira turma do curso de Psico-
logia. Serão 37 alunos colando grau.  
“É com grande alegria que estare-
mos apresentando à sociedade ser-
ratalhadense os novos psicólogos; 
uma turma que vem buscando o 
aprimoramento contínuo através de 
atividades teóricas e práticas junto 
aos nossos professores, bem como, 
já estagiando na Clínica de Psicolo-
gia” afirma o Diretor Pedagógico da 
instituição, Sérgio Douglas. 

A primeira turma de psicologia da 
FACISST iniciou no ano de 2010. Foram 

cinco anos de estudos, divididos em 10 
períodos. Neste semestre, a faculdade 
conta com 280 alunos matriculados. O 
curso possui uma equipe de corpo do-
cente com especialistas, mestres e dou-
tores, onde estes desenvolvem atividades 
com foco em “pesquisa, ação e extensão”. 

Atualmente, os alunos vêm realizan-
do estágio junto às Secretarias Munici-
pais de Saúde e Ação Social, a partir de 
celebração de convênio entre os Órgãos 
Municipais e a FACISST. 

Vestibular 2015
A FACISST estará realizando in-

scrições para o vestibular de 2015 no 
início do mês de novembro, disponibi-
lizando 50 vagas para o primeiro se-
mestre. 

A Secretaria de Educação a Distância 
(SEaD) da Universidade Federal 

do Vale do são Francisco (UNIVASF) di-
vulgou edital de seleção para três cur-
sos de Especialização na modalidade 
a distância.  São 505 vagas distribui-
das para os cursos de Gestão Pública, 
Gestão Pública Municipal e Gestão 
Pública em Saúde, divididas entre os 
polos presenciais de Juazeiro, Paulo 
Afonso, Pintadas e Piritiba, na Bahia; 
e Petrolina, Ouricuri, Salgueiro e Trin-

dade, em Pernambuco. As inscrições 
seguem abertas até 03 de novembro.

A seleção será composta de duas 
etapas: Análise da Carta de Intenções, 
de caráter classificatório e eliminatório, 
e análise curricular de caráter classi-
ficatório. Para participar do processo 
seletivo, é necessário que o candidato 
seja portador de diploma, em qualquer 
curso de nível superior. Os cursos são 
gratuitos e terão duração de 18 meses, 
com previsão de início das aulas para o 

Cronograma 

Pagamento da Inscrição - Até 04/11/2014

Relatório parcial: Deferimento/indeferimento da inscrição - 07/11/2014

Recurso contra indeferimento de inscrição - Até 10/11/2014

Homologação das inscrições - 12/11/2014

Análise da documentação anexada (Carta de intenções e currículo) - 12 a 
18/11/2014

Divulgação do Resultado parcial - 19/11/2014

Prazo para Interposição de Recurso(s) - Até 21/11/2014

Julgamento recursos interpostos - Até 24/11/2014

Divulgação do Resultado Final - 24/11/2014

Matrículas - 24 a 28/11/2014

Previsão de início dos cursos - 1º/12/2014

mês de dezembro de 2014.
As inscrições devem ser feitas ex-

clusivamente pela internet, na página 
da Secretaria de Educação a Distância 
da UNIVASF, através do Sistema de 
Processos Seletivos da Sead (Sipss), 
na opção Seleções (http://www.sead.
univasf.edu.br/processoseletivo). No 
ato da inscrição, o candidato deverá 
anexar e conferir a documentação 
exigida no edital, seguindo as orien-
tações disponibilizadas na Sipss. A 

taxa de inscrição será de R$ 80,00 (oi-
tenta reais).

O Resultado parcial do Processo Sele-
tivo será disponibilizado no site da Sead, 
www.sead.univasf.edu.br, a partir do dia 
19 de novembro de 2014. O desempenho 
individual do candidato poderá ser con-
sultado na área “Acompanhamento de 
Inscrição”, no Sipss, cujo acesso deverá 
ser realizado por meio da página da SeaD 
(http://www.sead.univasf.edu.br/pro-
cessoseletivo).

Inscrições podem ser feitas até 3 de novembro
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Turma termina com 37 graduados
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Tecnologia

Rede federal de educação 
enviará professores para 
capacitação na FinlândiaA influência das redes 

sociais nas eleições

Alunos do IF Sertão PE Ouricuri 
apresentam projetos em Brasília

Tecnologia reutiliza 
água no Sertão de PE

N esse mês de outubro 
aconteceu a 11ª Semana 

Nacional da Ciência e Tecnolo-
gia, organizada pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e In-
ovação no Distrito Federal. 
Nesse período, três projetos de 
seis alunos do Instituto Feder-
al de Educao, Ciência e Tecno-
logia (IF Sertão-PE ) Campus 
Ouricuri foram apresentados na 
Capital do país.

Os projetos apresentados 
foram “Argila modificada com 
moringa para o tratamento de 
águas residuárias” (PIBIC), 
do aluno de Licenciatura em 
Química, Alexandre Marques, 
orientado pela professora 
Ana Danielle; “O uso do RFID 
(sigla em inglês para Identi-
ficação por Radiofrequência) 
no controle de frequência e 

patrimônio” (PIBIC JR), dos 
estudantes Igor Gabriel e Mar-
cos de Alencar, com a super-
visão do diretor-geral do cam-
pus Ouricuri, professor Jean 
Carlos; e “Os choros do Rei do 
Baião” (PIBEX), de Generson 
Eduardo, Italo Albuquerque e 

Weslley Aquino com o profes-
sor Ricardo Macedo.

A Semana Nacional da 
Ciência e Tecnologia ocorre si-
multaneamente em todo país, 
dos dias 13 a de 19 de outubro. 
O tema deste ano foi Desen-
volvimento Social. 

A internet está conectando cada vez mais as pessoas e a 
maioria está sempre atenta ao que acontece nas redes 

sociais. Para se ter uma ideia,  pesquisas apontam que os jo-
vens brasileiros, entre 15 e 32 anos, têm, em média, 7 perfis 
em redes sociais. A mais acessada é o Facebook, com 96% dos 
usuários. Depois vem o YouTube, com 79%; Google+, 67%; e 
Twitter, com 64%.

Grande parte do acesso às redes se dá através de smart-
phones. O aplicativo do Facebook, segundo pesquisa, está in-
stalado em 88% dos smartphones, seguido pelo e-mail (84%), 
YouTube (81%) e WhatsApp (79%). Devido a popularidade, 
as redes sociais se tornaram uma forma das pessoas se mani-
festarem na tentativa de influenciar outras pessoas, visto que 
muitos são instigados pelo que veem na internet.

Os candidatos perceberam seu poder como plataforma 
de discussão, organização social e disseminação das ideias e 
campanhas políticas, sem contar com a possibilidade de es-
treitar laços com os eleitores e a facilidade em enviar men-
sagens com dúvidas e discussões, tornando o debate ainda 
mais democrático. 

Contudo, as redes sociais devem ser utilizadas de forma 
inteligente para alcançarem os resultados pretendidos. Os 
candidatos precisam ter cuidado para a ação não ter o efeito 
contrário ao esperado, já que a propagação das informações é 
bastante rápida. Já o eleitor deve, antes de compartilhar, ob-
servar se a fonte é confiável no intuito de evitar que mentiras 
e ofensas sejam publicadas em seu nome. No mais, viva a de-
mocracia.

E stão abertas até 19 de no-
vembro as inscrições de 

projetos de desenvolvimen-
to científico, tecnológico e de 
inovação do país, a partir da 
seleção de professores para 
programa de capacitação na 
Finlândia. O processo integra 
chamada pública do programa 
Professores para o Futuro, da 
Secretaria de Educação Profis-
sional e Tecnológica (Setec) do 
Ministério da Educação e do 
Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq).

De acordo com a chamada 
pública, que prevê investimen-
to de R$ 2 milhões, profes-
sores de instituições da Rede 
Federal de Educação Profis-
sional, Científica e Tecnológi-
ca devem avaliar a atuação 
da unidade de ensino em sua 
região de influência e, a partir 
daí, propor estratégias de apoio 
ao desenvolvimento local, com 
ações de pesquisa aplicada, for-
mação e educação profissional, 
sempre em articulação com os 

aspectos do desenvolvimento 
local.

Na Finlândia, os projetos 
serão desenvolvidos nas uni-
versidades de ciências apli-
cadas Hamk, Haaga-Helia e 
Tamk. As propostas, com du-
ração máxima prevista de 12 
meses para execução, precisam 
estar relacionadas a uma das 
áreas estratégicas do governo 
federal em ciência, tecnolo-
gia e inovação, agropecuária, 
alimentos, automobilística, 
automação, biomédica, biotec-
nologia, construção civil e edifi-
cação, economia criativa, ener-
gia renovável, eletroeletrônica, 
energia, gastronomia, mecâni-
ca, nanotecnologia, petróleo e 
gás, recursos ambientais, tecno-
logia assistiva, tecnologias am-
bientais (florestas), tecnologias 
da informação e comunicação, 
tecnologias educacionais, in-
cluídas as baseadas em internet 
e educação a distância, tecno-
logias para sustentabilidade, 
transporte e turismo.

Financiamento - Os proje-

tos selecionados terão bolsa de 
desenvolvimento tecnológico 
e inovação no exterior júnior. 
Será destinada apenas uma bol-
sa por projeto pelo período de 
cinco meses. Todas as propostas 
aprovadas receberão recursos de 
9,6 mil euros para despesas com 
taxas escolares. Outras despesas 
serão de responsabilidade do au-
tor ou da instituição de execução 
do projeto, como contrapartida.

Além de ser professor, com 
vínculo efetivo em qualquer uni-
dade da rede federal, o autor do 
projeto deve comprometer-se a 
estar em efetivo exercício pelo 
mesmo período da capacitação, 
após a conclusão das atividades 
do projeto. Deve ainda ser o co-
ordenador do projeto, ter currí-
culo atualizado na plataforma 
Lattes e comprovar proficiência 
em língua inglesa.

Todas as propostas devem 
ser enviadas ao CNPq via inter-
net. Os autores devem preencher 
o formulário de propostas dis-
ponível na plataforma Carlos 
Chagas.

O s moradores do Sertao 
de Pernambuco agora 

contam com um sistema ca-
paz de duplicar o uso da  água. 
A nova tecnologia, chamada 
de Bioágua, aproveita a água 
que era jogada fora  após seu 
uso para irrigar as plantações 
na Caatinga e já está instalada 
em 10 sítios. Na região, agora 
é possível encontrar plantações 
verdes. 

Nos sítios do interior do 
Nordeste, onde não existe sa-
neamento básico, a água, de-
pois de usada pelas famílias é 
despejada no fundo do quin-
tal, sendo desperdiçada. Ago-
ra, a água que era jogada fora 
passa a ter uma nova função. 

Antes de chegar às plan-
tações, a água passa por um 
filtro de concreto de 1m de 

comprimento por 1,5m de 
diâmetro. Por dentro, existem 
cinco camadas de materiais 
para fazer a filtragem do sabão. 
De cima para baixo: humus de 
minhoca, raspa de madeira, 
areia lavada, brita e seixo. A 
água passa por essas camadas e 
segue para o tanque onde será 
bombeada para irrigação. 

A Bioágua foi imple-
mentada pela Organização 
Não-Governamental Caatin-
ga. Cada sistema custa em 
torno de R$ 3.200. Mas as 
famílias receberam de graça 
para testar a tecnologia mais 
do que aprovada. 

Com a nova tecnologia, 
agricultoras da região agora 
cultivam uma horta coletiva 
garantindo alimento para a 
comunidade.

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com
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Segurança

Consumo de álcool ao volante cai 45% com Lei Seca

O consumo de álcool por motoristas 
caiu 45% no Brasil desde 2007, 

um ano antes da adoção da primeira 
versão da Lei Seca, sancionada pelo 
governo federal e depois modificada em 
2012 para inibir o consumo de bebidas 
alcoólicas antes de dirigir, informou o 
Ministério da Saúde nesta terça-feira.

De acordo com pesquisa do 
ministério, que entrevistou 52,9 mil 
pessoas maiores de 18 anos duran-
te o ano de 2013, a porcentagem de 
motoristas que admite ter dirigido 
embriagado caiu de 2% em 2007 para 
1,1% em 2013.

A coordenadora de Vigilância de 
Agravos e Doenças Não Transmissíveis 
do Ministério da Saúde, Deborah Mal-
ta, explicou que essa redução significa-
tiva pode ser atribuída à aprovação de 
leis mais rígidas para punir o motorista 
que dirige alcoolizado.

A primeira Lei Seca, de 2008, foi 
endurecida em 2012 com o aumen-
to da vigilância por parte das auto-
ridades e maiores penas para os in-
fratores. A medida autoriza o uso de 
testemunhos, exame clínico, imagens 

e vídeos como meios de provas para 
confirmar a embriaguez de motoris-
tas.

Atualmente, quem é flagrado di-
rigindo sob efeito de álcool ou outra 
substância psicoativa tem a carteira de 
habilitação recolhida, e o veículo, reti-
do. O condutor pode pagar uma multa 
de até R$ 1.915,40, que é dobrado em 
caso de reincidência, e à suspensão do 
direito de dirigir por um ano.

Plano
No Brasil, os acidentes de trân-

sito são grande causa de morte, e o 
Ministério da Saúde lembrou que 
169.869 pessoas foram hospitaliza-
das em 2013 no Sistema Único de 
Saúde (SUS) como consequência de-
les. O governo iniciou em 2010 um 
plano integral para abordar o proble-
ma, que, entre outras coisas, incluiu 
campanhas de educação e atualização 
dos bancos de dados sobre acidentes 
para poder prevenir melhor suas cau-
sas. 
As informações são da Agência EFE 
Brasil/. A porcentagem de motoristas que admite ter dirigido embriagado caiu de 2% em 2007 para 1,1% em 2013
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Saúde

Lamed adquire novas máquinas para 
exames de hormônios

Hospital Regional do Sertão será construído em 
Serra Talhada 

C om 30 anos de carreira, o Labo-
ratório de Análises Médicas San-

tos (Lamed), referência na região ser-
taneja, não terceiriza mais os exames 
de hormônios. Desde setembro, com a 
compra de equipamentos para realizar 
esses tipos de exames, os materiais não 
são mais enviados para São Paulo ou 
Belo Horizonte. Com a novidade, os 
exames são realizados em Custódia, ci-
dade onde fica a matriz do Lamed.

Fundado por Ana Lúcia Santos, 
Farmacêutica, o Lamed procura levar 
sempre o melhor para custódia em 
nível de tecnologia e automatização, 
além de promover cursos e de incenti-
var a participação de funcionários em 
congressos. “Isso enriquece a nossa es-
trutura”, afirma Ana Lúcia.

Com uma filial em Betânia, o Lamed 
passa por controle de qualidade, sendo 
avaliado pelo Control Lab e pelo PNCQ 

(Programa Nacional de Controle de 
Qualidade), assim passando maior segu-
rança para os seus clientes que são das 
cidades circunvizinhas como Sertânia, 
Afogados da Ingazeira, Betânia, Fátima 
e Flores.

Com os setores de hematologia e 
bioquímica totalmente automatiza-
dos e interfaceado (faz com que não 
ocorra nenhum erro no seu processo 
nem de digitação), o Lamed realiza, 
entre outros exames, hemograma, 
leucograma, vsh, glicose, colesterol, 
triglícerídios, uréia, creatinina, bilirru-
bina, urina, fezes. Agora, com os equipa-
mentos de hormônio, os marcadores da 
tireóide: t3, t4, tsh, psa livre e tota, vi-
tamina b12, zinco, quantitativo (exame 
de hormônio da gravidez). E se o Lamed 
não fizer, o material é enviado para outros 
laboratórios parceiros, mas o cliente não 
sai sem fazer o exame.

O município de Serra Talhada, con-
siderado o quarto polo médico de 

Pernambuco, vai ganhar, em breve, 
mais um hospital, o Hospital Re-
gional do Sertão. É um ideal do fa-
lecido e ex-Governador de Pernam-
buco, Eduardo Campos, e a obra está 
no programa de governo de Paulo 
Câmara, eleito Governador do Esta-
do, e será uma das primeiras ações 
da Secretaria Estadual de Saúde. 

O Hospital Regional do Sertão 
terá uma área de 45 mil m² e estará 
localizado às margens da BR 232. 

O terreno já foi doado 
pela Construtora Du-
arte. De acordo com 
o diretor da XI Geres 
(Gerência Regional de 
Saúde), o médico Clóvis 
Carvalho, o hospital 
será de alta complexi-
dade e terá residência 
médica.

 
Hospam 

Enquanto isso, o Hos-
pital Professor Agamenon 

Magalhães (Hospam), que atende os 
habitantes do Sertão do Pajeú, será 
transformado em maternidade de alto 
risco e terá UTI e UCI Neonatal.

Faculdade de Medicina
Já na Faculdade de Medicina da 

UPE, Campus Serra Talhada, o cur-
so já conta com duas turmas. Tur-
ma de medicina. A seleção é feita 
uma vez por ano,, no primeiro se-
mestre. Quando ao corpo docente, 
é composto por professores serra 
talhadenses.Obra está no programa de governo de Paulo Câmara
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Laboratório tem uma filial em Betânia
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Programação
Neurolinguística

Por Jussara Pereira

Ressignificação

V ocê sabe o que é? As técnicas da 
Programação Neurolinguísti-

ca têm ajudado milhões de pessoas 
por todo o mundo a lidarem melhor 
com suas questões e a atingirem 
os melhores resultados. Dentro da 
PNL, definimos resignificação de 
maneira clara e direta como: ‘dar um 
novo significado para uma experiên-
cia vivida ou a um comportamento’.

Exemplo: uma pessoa tropeça, 
cai na rua e machuca o joelho, com 
isso, sente-se envergonhada por ter 
sido vista por várias pessoas e mes-
mo com o passar do tempo, quando 
se lembra da situação tem senti-
mentos idênticos aos do momento 
do acontecido, sente vergonha e às 
vezes, sente até a dor do machuca-
do, mesmo depois de curado!

A sugestão para ressignificar 
uma simples situação como essa, 
é substituir o sentimento de ver-
gonha e dor, por um novo signifi-
cado, como perceber a força que 
teve para levantar-se rapidamente 
e rápida cicatrização do machucado. 

O desafio é encontrar o significado 
que mais nos é útil e aquele que 
nos pode levar à sensação de que, 
simplesmente está ou vai ficar tudo 
bem.

Talvez você já tenha ressignifica-
do algum acontecimento e nem tenha 
se dado conta. Que tal relembrar e 
ressignificar algum fato ocorrido? 
Lembre-se de alguma situação que 
tenha sido desagradável para você, 
perceba quais sentimentos afloram, 
que significado isso teve em sua vida, 
em seguida atribua outros significa-
dos positivos para o fato relembrado.

Faça isso sempre que quiser dar 
um novo significado para um acon-
tecimento passado, em que se sinta 
desconfortável!

Jussara Pereira
Empresária Medshop, Coach Profis-
sional, Practitioner em Programação 
Neurolinguística, atual presidente 
FACEP-Federação das Associações 
Comerciais e Empresarias de Per-
nambuco.

Agreste
240 Festival de Teatro do 

Agreste: dez dias de 
apresentações em Caruaru

N esse mês de outubro, entre os dias 
15 e 25, aconteceu a 24ª edição 

do FETEAG (Festival de Teatro do 
Agreste) no município de Caruaru. Os 
espetáculos, totalizados em 25, foram 
apresentados nos palcos dos Teatros 
Rui Limeira Rosal/SESC e João Lyra 
Filho e trouxe como tema “Ao Olhar 
Delas - a poética feminina em cena”. 

O Feteag foi idealizado por Fabio 
Pascoal e Chico Neto que, inspirados 
nos ideais de Pascoal Carlos Magno, 
buscavam disseminar o estudo e a 
prática do teatro no meio estudantil, 
expandindo as ações de formação e 
sensibilização para as artes, desen-
volvidas pelo TEA – Teatro Experi-
mental de Arte, grupo fundado em 
1962 pelo casal Argemiro Pascoal e 
Arary Marrocos, considerado hoje 
Ponto de Cultura e Patrimônio Vivo 
do Estado. A primeira edição do Fes-
tival aconteceu em 1981, também em 
Caruaru.

Das 25 apresentações, 15 foram 
da Mostra Profissional e 10 da Mos-
tra Estudantil, contando ainda com 
duas  oficinas de formação: Oficina 
para atores, bailarinos e performers, 
ministrada pela diretora israelense Yael 
Karavan; e a Oficina de fotografia 
para teatro, ministrada pela fotogra-
fa Renata Pires. Todas as sessões 
foram gratuitas e abertas ao publico 
em geral.

Na Mostra Profissional, foram 
apresentadas: Estética de Via Crucis 
(Roberta Nascimento – Salvador/BA); 
A Árvore Seca (Ester Laccava – São 
Paulo/SP); A Dona da História (Duas 
Companhias – Recife/PE); Guandu 

(Aline Vila Real, Dani Scopin e Luana 
Gonçalves – Belo horizonte/MG); O 
Não Lugar de Agada Tchainik (LUME 
Teatro – Campinas/SP); Hysteria 
(Grupo XIX de Teatro – São Paulo/
SP); Cor de Chumbo (Núcleo Toada 
– São Paulo/SP); Negrinha (Sara An-
tunes – São Paulo/SP); Sonhos Para 
Vestir (Sara Antunes – São Paulo/
SP); Tentativa (Teatro do Arquipélago 
– São Paulo/SP); Espelho (Cia. Tem-
porária de Investigação Cênica – São 
Paulo/SP); e In Between (Yael Kara-
van – Londres/ENG).

Homenagem
Esse ano, o Festival trouxe como 

homegeada Ivonete Melo. Pedago-
ga, bailarina, atriz, arte-educadora e 
presidente do Sindicato dos Artistas e 
Técnicos em Espetáculos de Diversão 
(SATED/PE), natural do Recife (PE). 
Com formação clássica em dança des-
de pequena, atuou como bailarina e 
professora no Ballet Municipal, o cor-
po de baile do Teatro de Santa Isabel, 
sendo ainda professora de artes de es-
colas ligadas à Prefeitura do Recife e 
em diversos projetos culturais. Como 
atriz, participou de dezenas de espe-
táculos apresentados em quase todos 
os estados do Brasil e em Portugal, 
além de atuações na TV e no cine-
ma. Seus maiores destaques cênicos 
foram no Grupo de Teatro Vivencial e 
em peças como “A Revolta dos Brin-
quedos”, “Salto Alto” e “Abelardo e 
Heloísa”. Também atua como diretora 
de produção em espetáculos de dança, 
teatro e circo, envolvida há 49 anos 
com o mundo cênico.
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“A felicidade não é deste mundo”, curta exibido na abertura do festival
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Eleições 2014

Acre AÉCIO 63,68

Alagoas DILMA 63,62

Amapá DILMA 61,45

Amazonas  DILMA 64,96

Bahia DILMA 70,15

Ceará DILMA 76,7

Distrito Federal AÉCIO 61,9

Espírito Santo AÉCIO 53,85

Goiás AÉCIO 57,11

Maranhão DILMA 78,6

Mato Grosso AÉCIO 54,69

Mato Grosso do Sul AÉCIO 56,33

Na eleição mais acirrada da história, Dilma vence em 
15 estados com 51,64% dos votos

50% 60% 100%

Minas Gerais DILMA 52,41

Pará DILMA 57,12

Paraíba DILMA 64,26

Paraná AÉCIO 60,98

Pernambuco DILMA 70,25

Piauí DILMA 78,22

DILMA
PT PSDB

AÉCIO
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Rio de Janeiro DILMA 54,94

Rio Grande do Norte DILMA 69,96

Rio Grande do Sul AÉCIO 53,53

Rondônia AÉCIO 54,94

Roraima AÉCIO 57,97

Santa Catarina AÉCIO 64,59

São Paulo AÉCIO 64,3

Sergipe DILMA 67,01

Tocantins DILMA 59,48

U ma eleição caracterizada como po-
bre de propostas e rica de ataques, 

a disputa da Presidência do Brasil en-
tre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves 
(PSDB) foi a mais vexatória e acirrada da 
histórioa do país. Com 100% das urnas 
conferidas, Dilma venceu com 51,64% 
dos votos, o mesmo que dizer que 54,5 
milhões de eleitores brasileiros elegeram 
a presidente para governar por mais 4 
anos.  Aécio levou 51 milhões de votos, o 
equivalente a 48,36% do total. 

No Nordeste, a presidente venceu 
nos nove estados com mais de 60% de 
aprovação em cima do candidato Aécio 
Neves, o que vem gerando xenofobia 
contra nordestinos e nortistas. Nas re-
des sociais circula até uma proposta de 
divisão do país. Contabilizando as por-
centagens, a petista alcançou 62,19% 
dos votos em Alagoas, 69,90% na Ba-
hia, 76,73% no Ceará, 78,71% no Mara-

nhão, 64,26% na Paraíba, 78,28% Piauí, 
70,21% em Pernambuco, 69,96% no Rio 
Grande do Norte e 67,01% em Sergipe.

No Sudeste, Dilma venceu em Minas 
Gerais e no Rio de Janeiro. Em Minas, 
terra natal dela e do senador Aécio Neves, 
a presidente obteve 52,41% dos votos vá-
lidos, contra 47,59% de Aécio Neves. Já 
no Rio de Janeiro a candidata à reeleição 
ficou com 54,94% e o senador 45,06%.

Já no Sertão de Pernambuco, Dilma 
Rousseff teve uma votação expressiva. Em 
Salgueiro, venceu com 78,79%. Em Petro-
lina, com 72,45%. Parnamirim, 88,96%. 
Cabrobó, 78,57. Floresta, 87,13%. Serra 
Talhada, 80,96%. Arcoverde, 65,54%.  
Sertânia, 80,94%. Nas principais cidades 
do Agreste de Pernambuco, Dilma tam-
bém venceu. Em caruaru, 59,03%. Gra-
vatá, 67,63%. Garanhuns, 81,32%. Santa 
Cruz do Capibaribe, 54,20%. Vertentes, 
55,95%

Salgueiro 
(78,79%)

Cabrobó 
(78,57%)

Serra Talhada 
(80,96%)

Petrolina 
(72,45%)

Arcoverde 
(65,54%)

Caruaru
(59,03%)

Garanhuns
(81,32%)

Gravatá
(67,63%)
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Cultura

Festival Edésio Santos com incrições abertas 
até 13 de novembro

Festival Pernambuco Nação Cultural movimenta 
Arcoverde e Betânia

C ompositores, interpre-
tes, cantores e músicos 

da região e do país têm até 
o dia 13 de novembro para 
se inscrever na 17ª edição 
do Festival Edésio Santos 
da Canção. A grande festa 
da música popular do Vale 
do São Francisco e uma das 
maiores do interior do Nor-
deste será realizada de 04 
a 06 de dezembro na Orla – 
Vaporzinho de Juazeiro. 

O Festival, que esse ano 
tem como tema “A Negritude 
de Edésio”, é uma promoção 

da Prefeitura Municipal de Jua-
zeiro (BA) através da Secretaria 
de Cultura e Juventude e con-
siste numa mostra competiti-
va de composições inéditas e 
shows musicais com atrações 
de abrangência local e nacio-
nal. Serão R$ 33 mil em prê-
mios distribuídos em 1º, 2º e 
3º lugares, entre as categori-
as: melhor canção, júri popu-
lar, melhor música e melhor 
interprete. 

As inscrições são gratuitas 
e devem ser efetuadas pessoal-
mente das 08h às 12h e das 

14h às 18h ou pelos Correios.
 O edital e a ficha de in-

scrição estão disponíveis no 
site www.juazeiro.ba.gov.br. 
Depois de preenchida a ficha 
de inscrição, os participantes 
deverão entregar ou enviar 
com aviso de recebimento (AR) 
para o seguinte endereço: Sec-
retaria de Cultura e Juventude, 
Avenida Carmela Dutra, Nº 
683, Centro, Juazeiro/Bahia, 
CEP – 48.903 -530. No caso 
das inscrições via correio, a 
data de postagem não pode ul-
trapassar o prazo. 17a edição do Festival vai distribuir R$ 33 mil em prêmios
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A rcoverde, a terra do sam-
ba de coco no Sertão de 

Pernambuco, recebeu nesse 
mês de outubro o Festival 
Pernambuco Nação Cultural 
(FPNC). Pelo terceiro ano, o 
evento aporta na cidade com 
uma intensa programação 
artística com shows, espetácu-
los de dança e teatro, cultura 
popular, ações de literatura, 
cinema, entre outras lingua-
gens. E como já é uma carac-
terística do FPNC, o público 
também participa de ações de 
Formação Cultural, como ofi-

cinas, workshops e palestras.
Celeiro de grandes artistas 

da música pernambucana, 
Arcoverde recebeu, no 
Palco Nação Cultural, os 
grupos Em Canto e Poe-
sia, Fim de Feira, Quin-
teto Violado, Banda Café 
Preto, Lirinha e Ângela Rô 
Rô. Houve ainda apresen-
tações de Lucas e Orques-
tra dos Prazeres e da can-
tora cearense Amelinha, 
entre outros artistas.

Durante a semana em 
que foi realizado o evento, o 
FPNC trouxe atividades para o 
público de várias faixas etárias. 

O Cine Rio Branco abriu as por-
tas para a Mostra do Cinema 
Pernambucano que, além de 
exibições gratuitas de filmes, 
levou para a cidade debates com 
diretores e produtores dos re-
spectivos longas exibidos. Já no 
SESC Arcoverde, houve apre-
sentação de teatro e dança no 
Teatro Geraldo Barros e na área 
externa do espaço. A cidade re-
cebeu ainda ações de Literatura, 
Patrimônio e Cultura Popular 
com encontros de bois e de gru-
pos que valorizam a tradição 
da região.

O Festival também fez para-
da em Betânia, no distrito Qui-
lombo de São Caetano. A co-
munidade quilombola recebeu 
a exposição “Afro-Moderna”, 
do artista plástico e fotógrafo 
betaniense Zé Pau. Composta 
por pinturas em telas que retra-
tam o universo afro-brasileiro, 
através de elementos físicos 
como a força e a musculatura, 
as obras transmitem sintonia 
direta com a sensualidade da 
cor, focando em características 
que geralmente passam desper-
cebidas em diversas situações

Peça Cavaco e sua Pulga Adestrada abriu a 
programação do FPNC 
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Turismo

Cachaça Triumpho: passo a passo da produção 
de bebidas sertanejas premiadas

N o mês de julho, o Licor de Cana-
de-Açúcar Triumpho, da Cachaça 

Triumpho, um empreendimento do 
Sertão de Pernambuco, ganhou um 
certificado pela premiação do concur-
so Produtos – Prêmio da Economia 
Criativa de Pernambuco. O Engenho 
Triunpho foi criado no início do século 
passado, na cidade de Triunfo, como já 
sugere o nome da empresa. O engenho 
faz parte de um complexo rural junto 
com o Águas Parque e a Pousada Baixa 
Verde, que formam uma propriedade 
histórica. Foi daí também que surgiu 
a Cachaça Triumpho, carro chefe do 
estabelecimento e batizada em home-
nagem ao munícipio de sua sede. E é 
por isso que esta edição do Jornal do 
Sertão mostra aos leitores um pouco 
sobre o local e o passo a passo da pro-
dução das bebidas.

Em Triunfo, cidade serrana, de 
terras altas, são plantados canaviais 
que seguem preceitos orgânicos de 
condução agrícola e de onde vem a 
matéria-prima para a produção da pre-

miada bebida. Todo o processo produti-
vo segue preceitos ecológicos. A cachaça 
preza por uma filosofia de sustentabili-
dade, de trabalhar com a integração de 
atividades, diversificação de culturas e o 
mínimo de perdas energéticas.

Existe um compromisso com a 
preservação do meio ambiente. No cam-
po não se utiliza agrotóxico, venenos ou 
fertilizantes químicos. A nascente e a 
vegetação local também são protegidas. 
Todo o corte da cana é realizado sem 
queima da palha, que é utilizada tam-
bém para a proteção do solo. Após a 
colheita, a matéria-prima segue para a 
moagem, que é feita no mesmo dia do 
corte para evitar a inversão da sacarose. 
Surge o caldo de cana, que após ser 
processado é imediatamente transferi-
do para dornas. Começa então o pro-
cesso de fermentação conduzida por 
componentes naturais, em tempera-
tura e características especiais ideais, 
que só são possíveis alcançar em uma 
região serrana acima de mil metros de 
altitude, onde a variação anual é entre 

12 e 26 graus centígrados. 
A alimentação da caldeira do en-

genho segue preceitos “verdes” na qual 
utiliza-se o bagaço da própria cana 
como combustível. Já a destilação é 
realizada em alambique misto de cobre 
e inox, observando-se as temperaturas 
ideais aferidas durante todas as fases 
do processo para a obtenção de um 
produto premium. 

Por fim, a cachaça triumpho é 
levada para descansar em barris de 
freijó, que é uma madeira neutra (não 
deixa gosto ou cheiro) e envelhecida 
em barris de carvalho por até dois 
anos a fim de conquistar característi-
cas singulares de aroma e sabor. Este 
processo produtivo de respeito à na-
tureza proporciona melhor qualidade 
de vida a quem elabora e para quem 
a degusta. Como resultado a este es-
forço e reconhecimento do mercado, 
após rigorosas auditorias, a Cachaça 
Triumpho foi a primeira do Brasil a 
receber a certificação de qualidade do 
Inmetro. 

A capacidade de produção do 
engenho é de até 20 mil litros de 
cachaça por ano, que são colocados 
em vasilhame revestido com resina 
à base de cerâmica e bagaço de cana, 
que gera um diferencial expressivo e 
único. São produzidas a cachaça ar-
tesanal, que descansa seis meses em 
barris de freijó, envasada em garrafa 
de vidro de 960 ml, revestida com re-
sina à base de argila e bagaço de cana; 
e a cachaça artesanal envelhecida, 
armazenada por dois anos em barris 
de carvalho a fim de ganhar complex-
idade e estrutura, engarrafada em 
vidro de 500 ml e também revestida 
com resina à base de argila e bagaço 
de cana. A cachaça triumpho produz 
ainda o licor de cana de açúcar, que 
leva diversas especiarias regionais. 

Serviço
Cachaça Triumpho - Rua Manoel Paiva 
dos Santos, 114 - Centro -  Triunfo/PE 
– Brasil
Telefone (87) 38461103 / 38461229 




