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Rota do Mel no Sertão de Pernambuco 
recebe investimentos

A Rota será ampliada através de novos investimentos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (Codevasf) e com a aquisição de equipamentos para as unidades de extração e beneficiamento de mel, o arranjo 
produtivo da região será organizado e estruturado para levar alternativa de renda às famílias sertanejas. Pag. 5
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Obras do PAC vão beneficiar 
mais de 11 mil famílias de 
cinco cidades sertanejas Pág. 3
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T udo lá em casa 
tinha que come-

çar ou terminar ao re-
dor de uma mesa! Se a 

nossa mãe estava cozinhando, 
estávamos na mesa da cozinha; 
se tinha visitas, estávamos na 
mesa da sala! Com a evolução 
dos tempos, o ato de cozinhar 
deixou de ser uma atividade 
solitária e, ainda bem, deixou 
de ser uma atividade predomi-
nantemente feminina! Antiga-
mente, um pai não sentia or-
gulho se um filho dissesse que 
queria estudar gastronomia, 
ainda que na Suíça! Hoje, bas-
ta cozinhar legal, saber fazer 
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Fique por Dentro

V ivenciamos mais 
um final de ano, 

época de avaliar desempenhos 
e projetar rumos. Mais um 
ciclo de aprendizado com os 
obstáculos surgidos. Tivemos 
um ano de características atí-
picas; nele, a copa do mundo 
comemorada junto às festivi-
dades junina nas cores verdes 
e amarelas em referência ao 
evento. Em seguida, eleições 
presidenciais e parlamenta-
res. Esses fatores incidiram 
diretamente no quotidiano 
das empresas, obrigando-as a 
flexibilizar horários de acordo 
com os jogos do Brasil. Agora, 
pós eleições, aguardamos os 
eleitos serem empossados e, 
os rumos político/econômico/
social definidos, para que pos-
samos voltar à normalidade. 
Diante desse panorama, nos 
defrontamos com o escânda-
lo de desvio de dinheiro na 
Petrobrás. Temos a Operação 
Lava-jato como um marco da 
maturidade institucional do 
Brasil, onde a maior empresa 
brasileira, a estatal Petrobrás 
vem sendo dissecada por uma 
centena de agentes federais, 
procuradores e peritos da jus-
tiça, impedindo que nenhum 
dos investigados lancem mão 
do poder financeiro e do com-
padrio político, para armar, 
como era de costume. Só em 
um país onde a democracia se 
implantou em sua plenitude a 
justiça tem poder de indepen-
dência para iniciar a investiga-
ção de um crime de lavagem de 
dinheiro restrito a uma única 
cidade, envolvendo um doleiro 
e alguns corruptos, e terminar 
com figurões do empresariado 
e da administração pública.   
De uma investigação iniciada 
em Londrina, no Paraná em 
2008, tocada por meia dúzia 
de policiais, a Lava-jato atin-
giu, em seis anos, as dimen-
sões de um escândalo bilio-
nário. Os eventuais acusados 
com direito a foro privilegiado, 
membros do Congresso Na-
cional e ocupantes de cargo de 
ministro, serão julgados pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF).  Boa leitura.

aquela harmonização com um 
bom vinho e, diz o pai: Meu fi-
lho é o máximo na cozinha! E, 
quem sabe, o pai até junta as 
poupanças e o manda estudar 
na Lê Cordon Bleau! Falando 
em viajar, tem coisa melhor do 
que experimentar os sabores 
de novos locais? E onde quer 
que se vá, sempre encontra-
mos ela, a mesa! Redonda, re-
tangular, tipo banquete! Qual-
quer uma serve, basta somar à 
ela algumas cadeiras, bancos e 
amigos! É sabido que o prazer 
proporcionado pela comida, 
para a maioria das pessoas, é 
um dos fatores mais importan-

tes da vida depois da alimen-
tação de sobrevivência. Assim, 
a gastronomia nasce desse 
prazer e constitui-se como a 
arte de cozinhar e associar os 
alimentos para deles retirar o 
máximo benefício. Sendo uma 
cultura muito antiga, pode-se 
dizer que a gastronomia esteve 
na origem de grandes trans-
formações sociais e políticas. 
De modo geral, a alimenta-
ção passou por várias etapas 
ao longo do desenvolvimento 
humano, evoluindo desde o 
nômade caçador ao homem 
sedentário, quando este desco-
briu a importância da agricul- Marília Paes Cesário
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tura e a domesticação dos ani-
mais. Então, a fixação à terra 
trouxe uma maior abundância 
de comida, o que provocou um 
aumento demográfico que por 
sua vez levou a um esgotamen-
to dos recursos e à consequen-
te migração para novos locais 
a explorar. E assim, surgem os 
deslocamentos, onde podemos 
identificar um pequeno tra-
ço para o desenvolvimento da 
atividade turística. E para não 
perder o ritmo, vamos vivendo 
em torno da mesa! Seja ela de 
casa, dos bares, ou dos restau-
rantes do mundo todo!

Serra Talhada na onda
do Novembro Azul

Cadastramento 
Biométrico em 

Iguaraci até 
junhoE m todo o país, o mês de novembro é 

conhecido como o mês da campanha 
"Novembro Azul", que tem como um dos 
seus objetivos principais alertar os homens 
para a prevenção e combate ao Câncer de 
próstata, que é uma das principais causas 
de morte do sexo.

Em Serra Talhada, as ações com esses 
objetivos aconteceram na Academia das 
Cidades do bairro do Ipsep. Os moradores 
da cidade puderam contar com palestras 
e serviços de aferição de pressão, teste de 
glicemia, testes rápidos de HIV e Hepati-
tes Virais e distribuição de preservativos e 
panfletos educativos.

J á foi iniciado e segue até o mês de junho o 
cadastramento biométrico para os eleitores 

do município de Iguaraci, no Sertão do Pajeú. 
Os eleitores devem comparecer ao Cartório 
Eleitoral de Afogados da Ingazeira, que fica 
situado na Rua 15 de Novembro. Os eleitores 
devem ir munidos dos documentos: carteira de 
identidade, CPF, comprovante de residência e o 
antigo título de eleitor.

A implantação do sistema biométrico tem 
como principal objetivo tornar mais segura a 
verificação da identidade do eleitor durante o 
processo de votação e eliminar as fraudes. Para 
2014, a meta do Estado de Pernambuco é insta-
lar o novo sistema em 57 cidades.
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A primeira cidade a utilizar o sistema será Jatobá

Obras do PAC levarão água 
ao sertão de Pernambuco

A Companhia de Desen-
volvimento dos Vales do 

São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf) já iniciou as obras 
dos sistemas de abastecimen-
to de água de comunidades 
rurais do Sertão de Pernam-
buco. Mais de 11 mil famílias 
de Cabrobó, Itacuruba, Pe-
trolândia, Tacaratu e Jatobá 
deverão ser beneficiadas com 
a construção. Cerca de R$ 11 
milhões do Programa de Ace-
leração ao Crescimento (PAC), 
repassados pelo Ministério da 
Integração Nacional, serão in-
vestidos no projeto.

De acordo com o gerente 
regional de revitalização de 
bacias da Codevasf, Elijalma 
Beserra, serão construídos 
sete sistemas, com seis cap-
tações flutuantes, 21 mil me-
tros de adutora, uma estação 
de tratamento convencional e 
quatro compactas. Além disso, 

a obra prevê 37 mil metros de 
adutora de água tratada, oito 
reservatórios em concreto ar-
mado e cinco metálicos, com 
capacidade para receber 1,2 
mil metros cúbicos de água.

“Esta é uma das principais 
obras na área de infraestru-
tura hídrica que a Codevasf 
vem executando em sua área 
de atuação em Pernambuco. 
Uma ação de grande impor-
tância para as comunidades 
beneficiadas”, disse o gerente 
regional.

Ainda segundo Beserra, es-
tão previstas sete estações ele-
vatórias de água tratada, mais 
de 102 mil metros de redes de 
distribuição e 1,9 mil ligações 
domiciliares.

O primeiro município a ter 
o sistema pronto será Jatobá, 
na comunidade de Santa Rita, 
onde cerca de 360 famílias se-
rão beneficiadas.

Jornal do Sertão - Novembro de 2014 / Edição 105  —         www.facebook.com/Jornaldosertao
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AMMA integrará Fórum permanente de discussão 
sobre a revitalização do Rio São Francisco

Workshop de Educação Contextualizada
no Semiárido Brasileiro em dezembro

A Agência do Meio Ambiente de 
Petrolina (AMMA) vai fazer par-

te das discussões permanentes sobre 
ações de revitalização do Rio São Fran-
cisco através de um Fórum que será 
criado com o objetivo de reunir repre-
sentantes de diversas instituições, além 
da comunidade em geral, para a defesa 
de um dos maiores patrimônios natu-
rais do país: o Velho Chico. A iniciativa 
foi definida nesse mês de novembro, 
durante a realização de uma audiência 
pública provocada pela Câmara de Ve-
readores do município e a Central Úni-
ca de Bairros de Petrolina (CUBAPE).

O Fórum Permanente deve contar 
com a participação de representantes 
de instituições como AMMA, Universi-
dade Federal do Vale do São Francisco, 
Faculdade de Ciências Sociais e Apli-
cadas de Petrolina, IF Sertão, CREA, 
Câmara de Vereadores, Comitê da 

meio ambiente

Bacia Hidrográfica do São Francisco, 
Assembléia Legislativa de Pernambu-
co, Ministério Público de Pernambuco, 
dentre outras.

Durante a Audiência, o diretor 
presidente da AMMA, Gleidson Cas-
tro, destacou a importância da união 
de toda a sociedade organizada para, 
de fato, os resultados concretos na 
preservação e manutenção do rio São 
Francisco surtirem o efeito desejado. 
“É importante a gente unir forças para 
debater esse assunto, mas precisamos 
concretizar as idéias. Não se pode cul-
pabilizar apenas uma ou outra insti-
tuição pelo fato do Velho Chico estar 
sofrendo com assoreamento, poluição, 
dentre outros fatores. Cada um tem que 
fazer sua parte para que a gente possa 
ter esse Rio sempre perto da gente, aju-
dando-nos a consolidar cada vez mais 
a nossa história”, enfatizou Castro. Fórum pretende reunir representantes de instituições para a defesa do Velho Chico

Evento acontecerá entre os dias 17 e 19 de dezembro, na Universidade do Estado da Bahia (Uneb)

M esas redondas, conferências e 
apresentação de artigos são al-

guns dos atrativos do “IV Workshop 
Nacional de Educação Contextualizada 
para a Convivência com o Semiárido 
Brasileiro” que acontecerá entre os dias 
17 e 19 de dezembro, na Universidade 
do Estado da Bahia (Uneb), Campus 
III, em Juazeiro, Sertão do Estado. 
Este ano o evento traz o tema “Contex-
tualidade, Territorialidades e Intercul-
turalidade: Movimentos em Torno da 
Educação Contextualizada”.

Para participar do Workshop é 
necessário preencher a Ficha de ins-
crição, encontrada no site do evento 
(4workshopeccsbuneb.wix.com) e 
efetuar o pagamento da taxa. Os inte-
ressados em submeter trabalhos têm 
até o dia 1º de dezembro para realizar 
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a inscrição e devem ficar atentos às 
normas. Já os que desejam participar 
como ouvintes podem se inscrever 

até o dia 17 de dezembro- conforme o 
preenchimento das vagas disponíveis. 
A ficha e o comprovante de pagamen-

to deverão ser encaminhados para o 
e-mail: 4workshopeccsbunebdch3@
gmail.com.

O pagamento pode ser efetuado 
através de depósito em nome de Lu-
zineide Dourado Carvalho, no Banco 
Bradesco, Conta corrente nº 38191-8, 
Agência: 3516-5, ou pessoalmente na 
Câmara de Pós-Graduação, no Depar-
tamento de Ciências Humanas (DCH-
-III), da Uneb.

O Workshop é uma realização da 
Uneb, através do Programa de Pós-
-Graduação em Educação, Cultura e 
Territórios Semiáridos (PPGESA) e do 
Núcleo de Estudos, Pesquisa e Exten-
são em Educação Contextualizada com 
o Semiárido Brasileiro (NEPEC-SAB).

A programação completa está no 
site do evento. 
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agricultura

Serão beneficiados diretamente apicultores de Moreilândia e PetrolândiaUm dos objetivos é aumentar a capacidade de produção e processamento do mel
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Rota do Mel em Pernambuco recebe 
investimentos da Codevasf

A Rota do Mel no Sertão de Per-
nambuco será ampliada através 

de novos investimentos da Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf). 
Com a aquisição de equipamentos para 
as unidades de extração e beneficia-
mento de mel, o arranjo produtivo da 
região, neste caso o da apicultura, será 
organizado e estruturado para levar 
alternativa de renda às famílias serta-
nejas.

As ações da Codevasf irão benefi-
ciar associações de apicultores familia-
res como as de Moreilândia e Petrolân-
dia, municípios que serão contempla-
dos com equipamentos para estruturar 
suas unidades de extração e beneficia-
mento de mel. Em Moreilândia, no Ser-
tão do Araripe, que é considerado um 
dos maiores produtores de mel do esta-
do, a associação de apicultores do mu-
nicípio receberá da Codevasf diversos 

equipamentos, como centrífuga extra-
tora de mel, três tanques decantadores, 
duas mesas desoperculadoras, duas ba-
lanças eletrônicas, uma com capacida-
de para 30 kg e outra para 300 kg.

A lista inclui ainda cinco bandejas 
de aço, baldes e garfos desopercula-
dores. O presidente da associação dos 
apicultores de Moreilândia, José Luiz 
Rodrigues Peixoto, explica que os pro-
dutores locais começaram a se organi-
zar em 2005 quando foi criada a enti-
dade, visando fortalecer a atividade. 
Ele afirma ser de grande importância 
a presença da Codevasf nesse processo 
de estruturação do APL da apicultura 
no sertão pernambucano.

“Com esses equipamentos, aumen-
taremos nossa capacidade de produção 
e processamento do mel. No primeiro 
semestre houve uma redução da pro-
dução de mel devido à última seca, mas 
mesmo assim entre janeiro e junho, fo-

ram produzidas mais de 10 toneladas. 
Com os equipamentos e estrutura ade-
quada, a nossa expectativa é aumentar 
esse número para mais de 15 toneladas, 
dependendo da florada”, afirmou seu 
Zé Luiz.

O grupo também pretende formar 
uma cooperativa para facilitar a comer-
cialização do produto. “Estamos nos 
capacitando para a formação de nossa 
cooperativa Mel Pernambuco. Temos 
interessados em nossos produtos tan-
to no mercado interno como de paí-
ses como os Estados Unidos, portanto 
precisamos estar preparados para esse 
mercado. Com os equipamentos que 
conseguimos junto à Codevasf, a capa-
cidade de processamento da produção 
do mel tende a aumentar, melhorando 
a comercialização e o lucro de todos os 

apicultores de nossa associação”, deta-
lhou o presidente José Luiz Rodrigues.

Segundo o analista em desenvolvi-
mento regional da Unidade de Desen-
volvimento Territorial da Codevasf em 
Petrolina, Antônio Paulo Lopes, para 
receber os equipamentos as entidades 
de produtores precisam estar com a 
documentação em dia, organizados, e 
dentro dos critérios estabelecidos pelo 
Plano Brasil Sem Miséria, eixo inclusão 
produtiva.

As associações que receberão os 
equipamentos doarão como contrapar-
tida 18 kg de mel anuais a uma insti-
tuição pública de ensino local durante 
o período de vigência do instrumento, 
para serem utilizados na composição 
da merenda escolar da instituição be-
neficiada.
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Codevasf é quem decide os beneficiados

Programa Água para 
Todos beneficia mais de 

449 famílias em Arcoverde

agricultura
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A Secretaria de Agricultura do mu-
nicípio de Arcoverde está traba-

lhando em parceria com a Companhia 
de Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco (Codevasf) para habilitar 
mais 449 famílias da zona rural a rece-
berem cisternas de PVC com capacida-
de para 16 mil litros de água.

A secretaria está trabalhando para 
identificar os moradores mais carentes 
e repassar uma relação para a Code-
vasf, que por sua vez, visita cada famí-
lia e avalia se ela está dentro dos crité-
rios exigidos pelo Programa Água para 
Todos, do Governo Federal.

Os critérios exigidos pelo Programa 
são: as famílias têm que morar em áreas 
rurais; estar em situação de pobreza ou 
extrema pobreza associada à carência de 
acesso à água; com renda per capita de 
até R$ 140,00; ser inscritas no Cadastro 
Único (ou seja, ter o Número de Inscri-
ção Social – NIS); ou aposentados que, 
mesmo possuindo renda per capita fa-
miliar acima de R$140,00, vivam exclu-
sivamente de sua renda previdenciária.

É a própria Codevasf que decide 
quem serão os beneficiados. Nesse mês 
de novembro, a Companhia esteve na 
zona rural de Arcoverde fazendo a ha-
bilitação. Quando o processo for con-
cluido, a instituição envia as cisternas 
para o município e depois, contrata 
uma empresa para fazer a instalação 
no campo.  

Para garantir o perfeito funciona-
mento e uso adequado das cisternas, 
são promovidos cursos de Gestão da 
Água com as famílias beneficiadas. 
Nessas capacitações os participantes 
são orientados quanto à utilização da 
água sem desperdício e instruções para 
a manutenção dos reservatórios.

Esta é a segunda etapa do Progra-
ma em Arcoverde e poderá haver outras 
fases com novas habilitações. No ano 
passado foram entregues 694 cisternas, 
que já estão instaladas e sendo usadas, 
garantindo às famílias melhores condi-
ções para enfrentar os longos períodos 
de estiagem armazenando a água da 
chuva captada dos telhados das casas.

Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição

A nossa vida é feita de escolhas. Será que você faz boas escolhas no seu 
dia a dia?

Você pode comprar produtos que te tornem mais saudável ou você pode 
encher o seu corpo de toxinas e verdadeiros venenos disfarçados de alimen-
tos. 

Para fazer melhores escolhas, são necessários três fatores determinantes:
1) Informação
É importante que tenhamos algum conhecimento sobre as característi-

cas nutricionais dos alimentos. Em outras palavras: é preciso saber o que 
faz bem e o que faz mal à nossa saúde. Sem essa noção fatalmente faremos 
escolhas equivocadas. Mas muitas vezes, mesmo sabendo que nos fará mal, 
colocamos em nosso carrinho uma garrafa de um refrigerante qualquer. Por 
que fazemos isso?

2) Autoestima
Não basta ter informação. Quem se gosta mais, cuida melhor de si! Na 

hora de escolher o que iremos comer, quanto mais saudáveis nos sentimos, 
mais queremos preservar a nossa saúde e sentimos prazer em nos oferecer 
alimentos frescos e que contenham bons nutrientes.

3) Maturidade
Só quando agirmos como adultos seremos capazes de resistir às tenta-

ções. A criança em nós irá desconsiderar as informações nutricionais conti-
das nas embalagens e estará pouco preocupada com o bem-estar. A criança 
se foca apenas no prazer! Você avaliou as consequências de sua escolha? Está 
feliz com elas? Essa escolha o levará na direção que quer seguir ou lhe dará 
apenas um prazer momentâneo?

Pare um pouco a leitura e pense nas escolhas que tem feito na vida. Use 
então essa fórmula: Informação/autoestima/maturidade.

É preciso que você olhe além, que sua escolha faça você se sentir bem, e 
não culpa, ou medo. Talvez consiga seguir com mais paz, leveza e criar uma 
vida mais saudável e feliz para você!

Uma questão de Escolha

Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição - Especialista em Nutrição Clínica

Especialista em Obesidade e Emagrecimento
Nutricentro – Fone: (87) 3821 4187 - Arcoverde –PE
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Supermix 2015 já começou a venda de stands
A 10a edição da Feira das 

Indústrias, Atacadistas, 
Distribuidores e Supermerca-
distas de Pernambuco, a Su-
permix 2015, foi lançada nesse 
mês de novembro em Reci-
fe, Capital do Estado. Com o 
lançamento, vieram algumas 
novidades como uma nova 
presidência para comandar o 
evento, mudanças na estrutu-
ra para acomodar melhor os 
visitantes e lançamentos de 
sorteios.

Para esta edição da feira, 
que é uma vitrine para as mar-
cas, produtos e serviços ofe-
recidos no setor supermerca-
dista, foi eleito um novo presi-
dente para liderar a Supermix, 
José Luiz Torres (presidente 
eleito da Aspa-Associação Per-
nambucana de Atacadistas e 
Distribuidores).

A outra novidade é a mon-
tagem de um auditório visan-
do acomodar melhor os visi-
tantes e/ou participantes das 

palestras que o evento vai ofe-
recer. Já para os expositores, 
a novidade é que eles poderão  
concorrer a um final de sema-
na no Enotel Resort & SPA, em 
Porto de Galinhas.

De acordo com Sebastião 
Rodrigues, diretor executivo 
da Aspa, um dos objetivo do 
evento é promover a capaci-
tação do público varejista, em 
especial empresários e pro-
fissionais do pequeno e mé-
dio varejo e abrir espaço para 
divulgação das marcas, como 
estratégia para impulsionar as 
vendas.

Na programação da Su-
permix sempre são inclusos 
palestras, minicursos, centros 
de treinamento e workshops, 
o que promove um  centro de 
debates, através da troca de 
ideias e ensinamentos direcio-
nados à gestão e atendimento. 

De modo geral, os temas 
que serão abordados na feira, 
entre os dias 22 e 24 de ju-

lho, estarão ligados ao geren-
ciamento de pessoas, suces-
são familiar, recuperação de 
créditos, controle de perdas, 
gestão de estoque, layout de 
loja, vendas, promoções e 
merchandising. O evento vai 
ser realizado no Polo Caru-
aru, que fica às margens da 
BR – 104.

A realização do evento é 
da Associação dos Atacadistas 
(Aspa) e Associação dos Su-
permercadistas de Pernambu-
co (Apes).

Stands
Para garantir um espaço na 

feira,  interessado deve entrar 
em contato pelos números (81) 
3465.3400, (81) 9621.7568 ou 
ainda pelo e-mail feirasuper-
mix@aspa.com.br.

O valor, por metro, custa 
R$ 250. Também haverá uma 
equipe montando o stand. 
Quem quiser o serviço, o valor 
é reajustado para R$ 350.
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Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado  (antoniofaria@antoniofaria.com.br)

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

Coluna 
Jurídica

A VALIDADE JURÍDICA DO 
CONTRATO ELETRÔNICO

A expect Evento acontecerá entre 11 e 13 de dezembro ativa é que em 3 meses, a fábrica gere 180 empregos
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A Exposal 2014 – Feira 
de Negócios, Arte e Cul-

tura de Salgueiro, no Sertão 
Central de Pernambuco, está 
marcada para acontecer entre 
os dias 11 e 13 de dezembro. O 
evento, que já está em sua 9a 

edição, ajuda a promover a ex-
posição de produtos e serviços 
de empresas de pequeno, mé-
dio e grande porte, escolas e 
entidades públicas e privadas 
de todo interior de Pernam-
buco. Além de desenvolver a 
cultura do empreendedorismo 
e fortalecer a cultura através 
de apresentações de grupos de 

danças de teatro, apresenta-
ções artísticas e musicais.

Os visitantes poderão vi-
sitar exposição de produtos e 
serviços, expostos em aproxi-
madamente 100 estandes; fei-
ra de artesanato; parque de di-
versão; e atrações musicais. A 
expectativa da organização do 
evento é receber uma média de 
20 mil visitantes.

Esse ano, a Exposal será 
montada num só espaço. De 
um lado, a área da feira. Do 
outro, a área dos shows. A pro-
gramação terá início às 18 h, 
com palestras, apresentações 

artísticas e culturais. A partir 
das 21 h terão início os shows. 
A visitação aos estandes será 
até à meia noite.

A feira  está sendo realiza-
do pelo Raízes Instituto Cul-
tural com apoio do Sebrae e 
OK! Promo e tem patrocínio 
do Governo de Pernambuco, 
AD Diper, Fundarpe, Chesf, 
Santander, Câmara de Vere-
adores de Salgueiro, deputa-
do federal Gonzaga Patriota, 
Banco do Nordeste, Cerveja 
Itaipava, Cachaça 51, Vida 
FM, Asa Branca AM e Sal-
gueiro FM.

Exposal 2014 quer 
desenvolver a cultura do 

empreendedorismo na região

economia

Com a natural expansão da tecnologia da informação em 
todo o mundo, houve o crescimento incalculável do uso do 
Contrato Eletrônico pela sociedade brasileira e, naturalmen-
te, a necessidade do Direito posto em se adequar e se atuali-
zar a essa nova e imutável realidade fática.

Em verdade, a celeuma criada derredor deste tipo de 
contratação paira, exatamente, na sua validade jurídica, já 
que muitos experts defendem, com veemência, que tais 
contratos não podem ser equiparados como documentos 
jurídicos propriamente ditos.

Isto porque, neste tipo de contratação, realizada de for-
ma virtual, existem várias possibilidades da existência de 
vícios legais, tanto no que pertine à identidade das partes 
contratantes - já que mais fácil de haver a contratação por 
incapazes ou com falsidade ideológica etc. - e, principalmen-
te, em relação à sua segurança, face à ausência de assinatura 
escrita por parte dos contraentes, bem como pela sua enor-
me vulnerabilidade, já que neste tipo de contrato existe uma 
maior facilidade de adulteração do seu teor, sem se deixar 
rastros visíveis.

Para empiorar esse quadro, existe um vazio legislativo 
na regulamentação específica deste tipo de contratação, fi-
cando a cargo do juiz, através das regras gerais de Direito e 
Processo Civis, julgar cada caso concreto, inclusive aprovei-
tando, ou não, tal contratação como meio de prova, o que 
gera, ao nosso ver, uma considerável insegurança jurídica 
aos contraentes.

Destarte, não raramente os contratos eletrônicos se en-
contram como uma frágil prova processual e, muitas vezes, 
acabando por não servir para tal fim ouse prestando, apenas, 
como indício de início de prova.

Portanto, somente após regulamentação legislativa acerca 
da criptografia e da assinatura digital, disciplinando específica 
e expressamente essa matéria, poderemos ter a segurança ju-
rídica necessária aos contratos eletrônicos, tornando-os como 
forte matéria probante junto aos pretórios nacional.
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Dia 11 de dezembro
●	 Jameckson	e	Banda
●	 Xote	Federal
●	 Pablo

Dia 12 de dezembro
●	 Mano	Walter
●	 Kinho	Callou
●	 Neto	LX	(Luxúria)

Dia 13 de dezembro
●	 Forró	Detalhes
●	 Fábio	e	Nando
●	 Forrozão	das	Antigas
●	 Tropa	dos	Plays

18 às 21h
Cursos	●	Seminários	●	Palestras 
●	Encontro	de	Oportunidades

21 às 5h
●	 Exposição	e	Venda	de	Pro-

dutos e Serviços
●	 Feira	de	Artesanato
●	 Apresentação	de	Grupos	de	

Dança e Teatro
●	 Desfiles	de	Moda
●	 Praça	de	Alimentação
●	 Parque	de	Diversões

Programação
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Incubadora PE Criativo promove bate-papo 
sobre o Modelo Canvas de Negócios

V isando capacitar e instru-
mentalizar profissionais 

das mais diversas cadeias cul-
turais e criativas de Pernam-
buco, na construção de rede 
parceiras ou na observação de 
cenários que tornem o empre-
endimento sustentável, a In-
cubadora PE Criativo está com 
inscrições abertas para o bate-
-papo criativo, que promoverá 
entre os dias 4 e 5 de dezem-
bro, das 14h às 17h, no Centro 
de Convenções da UFPE, em 
Recife, com os consultores Gui-
lherme Santana e Breno Pare-
des sobre o Modelo Canvas 
de Negócios. Os interessados 
poderão se inscrever gratuita-
mente até o dia 2/12, através 
do e-mail: incubadorapecriati-
vo@fundarpe.pe.gov.br.

Conhecido como uma ferra-
menta de gerenciamento estra-
tégico, que permite desenvolver 
e esboçar modelos de negócio 

economia

novos ou existentes, o Business 
Model Canvas (Modelo Canvas 
de Negócios) é uma maneira 
inovadora de pensar, estruturar 
e desenvolver projetos. Graças 
ao caráter visual do mecanis-
mo, é possível relacionar as in-
formações de forma sistêmica, 
integrada e rápida.

“A modelagem 
de negócios pode 
proporcionar aos 
e m p r e e n d e d o r e s 
criativos e culturais 
(iniciantes ou com 
mais experiência) 
uma percepção mais 
clara de negócios ao 
propor uma série de 
métodos inovado-
res de gestão, com 
o intuito de reduzir 
complexidades e 
incertezas”, disse a 
gestora-executiva da 
PE Criativo, Patrí-

cia Reis, sobre o objetivo dos 
encontros. Ao todo, serão dis-
ponibilizadas 40 vagas para o 
evento – 20 para cada dia.

Palestrantes
●	 Guilherme	 Santana	 é	 con-

sultor e instrutor de Ciên-

cia, Tecnologoa, Inovação e 
Cultura da Incubatic. Além 
disso, é mestrando em Ci-
ência da Informação.

●	 Breno	 Paredes	 é	mestran-
do em Administração e 
consultor e instrutor de 

Ciência, Tecnologia, Inova-
ção e Cultura da Incubatic.

Inscrições
No ato da inscrição é pre-

ciso encaminhar os seguintes 
dados: Nome, CPF e CNPJ 
(se houver), endereço, telefo-
ne, e-mail e área de atuação, 
com o envio de um currículo. 
No assunto do e-mail, colocar 
“INSCRIÇÃO BATE-PAPO 
CRIATIVO SOBRE O MODE-
LO CANVAS DE NEGÓCIOS”.

As vagas são limitadas e 
confirmadas por ordem de 
inscrição. Só serão validadas 
as inscrições que contiverem 
todas as informações solicita-
das acima. O envio do e-mail 
não garante a inscrição. Após 
a análise de currículos, será di-
vulgada uma lista no dia 3/12, 
com os nomes dos 40 inscri-
tos, no Portal Cultura.PE e no 
site da UFPE.
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Ana Maria Estevam Maciel, formanda da turma de 
psicologia da FACISST - 2014. Com estágio na área 
de Terapia Cognitiva Comportamental, para adultos e 
crianças

GRANDE NOITE  O anfitrião Adilson Mendes recebendo em sua 
linda festa os colunistas sociais Dárcio Rabêlo e a alegre Teresa 
Madalena da Paraíba.

CASAL Genival	e	Claudete	Xavier	em	sintonia	total

QUARENTINHA  A socialite Evilasia Arcoverde absolutamente 
deslumbrante no dia de seu niver em Arcoverde

TRIO  Sandra Leite, Elma Santos e Rafaela Coelho sempre 
poderosas nos nossos eventos sociais

O MELHOR JEITO DE VESTIR Praça Nossa Sergio 
Magalhães 729 Tel. 3831 2894 
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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.

11

GRANDE NOITE
O colunista Social Adilson 

Mendes comemorou 19 anos 
de trabalho, mas quem ganhou 
o presente foi a sociedade Ar-
coverde com uma festa des-
lumbrante no Esporte Clube 
de Arcoverde. A nossa Super 
OARA deixou o dancing ani-
mado a noite inteira com um 
repertorio excelente. Adilson 
homenageou na Grande Noite 
gente de destaque em Arcover-
de e região.

Parabéns amigo!

DERMATOLOGIA
A dermatologista Rosân-

gela Gava  fazendo sucesso em 
suas clínicas em Arcoverde e 
Caruaru .

CIDADANIA
Foi lançado em Belo Jar-

dim, o Instituto Conceição 
Moura, braço social do Grupo 
Moura, com ações em favor 

da comunidade do municí-
pio. Será dirigido por Mariana 
Moura e terá lançamento no 
Recife em dezembro.

A organização pretende 
trabalhar de forma articulada 
e alinhada com governos, es-
colas, famílias e a comunidade 
disseminando valores como 
inovação, produtividade, va-
lorização da cultura local, res-
peito às diferenças, empreen-
dedorismo e sustentabilidade.

VESTIBULAR UNOPAR 2015
Acontece neste domingo, 

dia 30 de novembro, as provas 
do vestibular 2015.1 da Objeti-
va/Unopar, universidade que 
oferece mais de 20 cursos em 
Ensino a Distância (EAD) em 
Arcoverde.

Os cursos disponíveis são: 
Administração, Ciências Con-
tábeis, Pedagogia (Licencia-
tura), Educação Física, Socio-
logia, Serviço Social, Superior 

de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Siste-
mas, Superior de Tecnologia 
em Gestão Ambiental, Gestão 
Pública, Engenharia de Pro-
dução, Superior de Tecnologia 
em Gestão de Recursos Huma-
nos e Superior de Tecnologia 
em Gestão Hospitalar.

PRÊMIO
Com o título “Reestrutura-

ção do Cecora – Uma Alterna-
tiva para o Desenvolvimento 
dos Pequenos Negócios”, pro-
jeto de Arcoverde (PE),  de-
senvolvido por Aildo Bezerra 
conquistou o primeiro lugar 
na Maratona de Negócios Pú-
blicos.

Os três projetos vencedores 
conquistaram um pacote de 
prêmios oferecidos pelos orga-
nizadores e parceiros, que in-
clui 1 laptop para cada um dos 
3 primeiros colocados; con-
sultoria de até 60 horas para 

implementação do projeto; 
prêmios em dinheiro: R$ 5 mil 
para o 1º colocado, R$ 3 mil 
para o 2º e R$ 1 mil para o 3º.

NOTA 10
Um dos casais de maior 

prestigio, educação e elegân-
cia de Arcoverde chama-se 
Eduardo e Aracele Arcoverde.

EDILIMP VENCE
Como incentivo às ações 

de indústrias que unem a pro-
dução ao uso consciente dos 
recursos naturais, o Sistema 
FIEPE criou o Prêmio de Sus-
tentabilidade Ambiental e re-
alizou a quarta edição. Deze-
nove indústrias apresentaram 
suas práticas ambientais que 
tiveram resultados significa-
tivos na qualidade do meio 
ambiente, agregando valor ao 
negócio com reflexo na condi-
ção social da empresa e de seu 
entorno. Oito indústrias foram 

premiadas e receberam tro-
féu e certificado de reconhe-
cimento. Na categoria médio 
porte foi vencedora a indústria 
Edilimp, de Arcoverde, com o 
Consumo Consciente de reci-
clagem de embalagens.

LAOB DESDE 1959
Dr. Rui Bandeira, Olavo 

Bandeira, e Márcio Carvalho 
comemorando neste mês de 
outubro os 55 anos do LAOB 
em Arcoverde uma referencia 
no quesito exame laboratorial.

APLICATIVO DO MAIS 
ACESSADO

O Portal darciorabelo.
com.br maior portal de notí-
cias e entretenimento de Ar-
coverde e região agora pode 
ser baixado através de apli-
cativo nas versões Android e 
IOS. Baixe agora o seu e seja 
bem-vindo!
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O sucesso da Copa de Handebol
Serra Talhada sediou no período de 14 a 16 de novembro do corrente ano, 

no Ginásio Poliesportivo Egídio Torres de Carvalho, a 1ª Copa de Handebol 
Adulto do município. O evento contou com a participação de equipes de mais 
de dez municípios pernambucanos e de outros estados (Serra Talhada, Belo 
Jardim, Floresta, Belém do São Francisco, Petrolina, Afogados da Ingazeira, 
Petrolândia, Floresta, Trindade, Araripina, Salgueiro e Conceição-PB), totali-
zando, entre masculino e feminino, mais de 520 atletas da modalidade.

Sagraram-se campeões na I Copa Serratalhadense de Handebol Adulto:
No Masculino: Campeão – Serra Talhada; Vice Campeão – Clube Dom 

Bosco;
No Feminino: Campeão – Belo Jardim; Vice Campeão – Instituto Federal 

de Petrolina.

Ouro Pneus é ouro na Copa
A equipe da Ouro Pneus foi a grande campeã da Copa Rádio a Voz do Ser-

tão de Futsal, Troféu Zé Patú.Em uma final emocionante que só final decidida 
nas cobranças de  tiros livres da marca do pênalti, o time de Mauricio Melo 
venceu o Gabilônia e levantou a taça. Alan atleta do time campeão foi o arti-
lheiro da competição com 7 gols.

O mais chato
Se a organização da Copa Rádio a Voz do Sertão de Futsal disponibilizasse 

um prêmio para o torcedor mais chato, esse certamente seria para Betinho, o 
cara compareceu em todos os jogos com uma vuvuzela que mandou buscar na 
África e torrava a paciência de todos.

Em Afogados o troféu ficou com a Academia
A Prefeitura de Afogados da Ingazeira retomou a organização do campe-

onato afogadense aberto de futsal. Em sua 4ª edição, o torneio homenageou 
os 55 anos da Rádio Pajeú. Nove equipes disputaram o troféu: Real Sobreira, 
São Borges, Rancho Fundo, CNA, Força Jovem, Grêmio da Alagoinha, Mer-
cantil Tavares, Bangu e Academia Vida Ativa, estas duas últimas disputaram 
a finalíssima. Em um jogo inesperado – pois havia a expectativa de um equi-
líbrio tendo em vista a campanha das duas equipes – a Academia Vida Ativa 
dominou o Bangu e venceu por 5 x 1. O Prefeito José Patriota acompanhou o 
jogo e entregou, ao lado do comunicador Nill Júnior, o Troféu Rádio Pajeú ao 
treinador da Academia Vida Ativa, Eric Matias. Além dos troféus, a Prefeitura 
pagou R$ 1.800 em premiações (Campeão: R$ 1.200 – Vice: R$ 600). 

Velha guarda corre atrás da bola
Acontece em Afogados da Ingazeira a 9ª Copa Regional de Futebol Sênior 

– Troféu José de Arimatéria. A competição conta com 14 times do Sertão do 
Pajeú, Moxotó e da Paraíba. A Copa Regional de Futebol Sênior é uma promo-
ção da Associação Afogadense de Futebol – AAF. As partidas estão realizadas 
na Toca do Galo.

O matuto descobriu a Fórmula
O serra-talhadense e blogueiro Fábio Virgulino esteve em São Paulo, 

acompanhando o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos. Fábio 
viu Nico Rosberg disparar no campeonato e Felipe Massa no pódio.
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Atleta Clarissa Rodrigues
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Sertão
Esportivo

Pernambuco conquista 
21 medalhas nos Jogos 

Escolares da Juventude
O s campeões dos Jogos Escolares 

de Pernambuco deram show nas 
etapas Mirim e Infantil dos Jogos Es-
colares de Juventude 2014, realizados 
nas cidades de Londrina (PR) e João 
Pessoa (PB), respectivamente, tra-
zendo para o Estado 21 medalhas. Na 
etapa Infantil (15 a 17 anos), foram 14 
medalhas, sendo 05 de ouro, 03 de pra-
ta e 06 de bronze. Nas modalidades co-
letivas, o time de basquete do Colégio 
Salesiano e a equipe feminina de futsal 
do Colégio Ômega foram os grandes 
campeões. Já as garotas do handebol 
do Colégio Anglo chegaram muito per-
to da vitória, mas foram vencidas pela 
equipe tricampeã do Espírito Santo, 
garantindo a prata para Pernambuco.

Durante as competições das moda-
lidades individuais, Pernambuco obte-
ve um total de 11 medalhas, sendo três 
de ouro: duas na natação com a atleta 
Clarissa Rodrigues e uma no xadrez 
com Ramyres Coelho; duas de prata, 
sendo uma no judô na categoria Li-
geiro com o atleta Fábio Soares e uma 
no atletismo nos 100m octatlo com o 
atleta Anderson Silva; seis de bronze, 
sendo uma no ciclismo na prova por 
pontos conquistada pelo atleta Ander-
son Renato e 05 na natação, com 01 
bronze de Clarissa nos 50 metros bor-
boleta, 02 bronzes de Isa Galindo 
nos 100m e 50m costas, 01 bronze 
do atleta Daniel Zocoler nos 50m 
costas e um bronze para equipe no 
revezamento 4x50m medley.

Na fase Mirim (12 a 14 anos) re-
alizada em Londrina, no mês de se-
tembro, Pernambuco faturou 07 me-
dalhas. Apesar da pouca idade (12 a 14 
anos), os meninos e meninas trouxe-
ram para o Estado duas medalhas de 
ouro (Judô e Atletismo), três de prata 
(Atletismo, Futsal e Handebol) e duas 
de bronze (Natação e Judô). O judoca 

Leonardo Dagostim de Azevedo Santa-
na (Peso mais de 64) levou a de ouro 
assim como Erycles Lindomar da Sil-
va Souza, aluno da Escola de Referên-
cia em Ensino Médio (EREM) Maria 
Cavalcanti Nunes, de Petrolândia, no 
sertão pernambucano, que foi campeão 
no salto em distância, com a marca de 
6,30m.

As equipes, masculina de Futsal do 
Colégio 2001, e a feminina de Hande-
bol do Colégio Anglo Líder, faturaram 
medalha de prata na fase coletiva. Já 
Yasmim Gomes da Cruz, da Escola 
Estadual Professor Fernando Mota, 
do bairro de Boa Viagem, levou a pra-
ta no salto em altura, com a marca de 
1,51m. E a nadadora Luísa Marinho, do 
GGE, conquistou o bronze ao fechar a 
prova dos 100m peito, com o tempo de 
1min17s. Luísa ainda obteve o quinto 
lugar no revezamento Medley. Geórgia 
Mariana de Souza da Silva, do Colégio 
Virgem Imaculada, do Janga - Paulista, 
levou o bronze no Judô (48kg).

Os alunos atletas pernambucanos 
participaram dos Jogos Escolares da 
Juventude com as passagens e o supor-
te técnico da Secretaria de Educação e 
Esportes de Pernambuco e a hospeda-
gem e alimentação custeados pelo Co-
mitê Olímpico do Brasil. 
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Zona rural de Afogados 
da Ingazeira ganha 

mais uma escola

Segundo o prefeito, a previsão de entrega da obra é Julho de 2015

T eve início nesse mês de novembro 
a construção de mais uma esco-

la na zona rural do município de Afo-
gados da Ingazeira, no Sítio São João 
Velho. A nova escola terá 851,63m² de 
área construída, com seis salas de aula, 
laboratório de informática, sala de lei-
tura, sala de professores, sanitário, co-
zinha, despensa e vestiário. O valor da 
obra é de R$ 1.018.660,07. A primeira 
que está sendo concluída no povoado 
da Carapuça deve ser inaugurada até 
Dezembro.

A nova escola terá capacidade para 
432 alunos, divididos em dois turnos 
dos ensinos infantil e fundamental, e 

irá atender, além do São João Velho, 
as comunidades de Lajedo, São João 
Novo, Três Umbuzeiros, Boqueirão, 
Belém, Manoel Soares, Cachoeira de 
Dois Riachos e Dois Riachos.

Segundo o Prefeito da cidade, José 
Patriota, a previsão de entrega da obra 
é Julho do próximo ano. “Estamos tra-
balhando para garantir um ensino de 
qualidade não apenas na zona urbana, 
mas também para os nossos irmãos e 
irmãs que vivem e trabalham na zona 
rural. Esse trabalho já vem dando fru-
tos através dos inúmeros prêmios que 
temos recebido na área da educação,” 
destacou Patriota.
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Fis abre inscrições para 
Vestibular 2015.1 e 

amplia a estrutura física
A Faculdade de Integração do 

Sertão (FIS) está com inscri-
ções abertas para o vestibular 2015.1 
até as 22h do dia 28 de novembro, 
estão sendo feitas exclusivamente 
pelo site www.fis.edu.br. Outra novi-
dade na instituição foi a inauguração 
do Centro de Estudos e Biblioteca, 
instalados no Anexo 2 da FIS. 

Para o processo seletivo há mil 
duzentos e oitenta vagas, distribuídas 
em oito cursos: Administração 200 
vagas; Ciências Contábeis 100 vagas; 
Direito 160 vagas; Enfermagem 100 
vagas; Fisioterapia: 100 vagas; Far-
mácia: 140 vagas, Logística 240 vagas 
e Construção de Edifícios 240 vagas.

Para se inscrever o candidato 
deve preencher o formulário disponi-
bilizado no site da instituição infor-
mando os dados corretamente, após 
confirmação dos dados receberá um 
número de inscrição, imprimir o bo-
leto bancário e realizar o pagamento 
da taxa de inscrição (R$ 40,00). O 
boleto deverá ser pago até o dia sub-
sequente da inscrição. O candidato 
só pode fazer uma inscrição, no en-
tanto, pode fazer uma segunda opção 
de curso, desde que esteja informado 
no ato da inscrição.

As provas serão aplicadas na sede 
da FIS (rua João Luiz de Melo, 2110, 
Tancredo Neves, Serra Talhada-PE), no 
dia 07 de dezembro das 8h30 as 12h30. 
A prova é constituída de redação e cin-
quenta alternativas de múltipla escolha. 

O diretor-presidente da FIS, Luis 
Pereira de Melo Júnior, ressalta que o 
crescimento da instituição é bastante 
notório e trará certamente benefícios 
para a cidade, bem como toda a região 
do alto Pajeú.  “Com os novos cursos 
de graduação tecnológica: Logística e 
Construção de Edifícios, haverá cer-
tamente uma grande procura, pois 
além da graduação ser concluída em 
um menor espaço de tempo, o profis-
sional está habilitado para áreas em 
expansão”, observou o diretor.

Mais informações sobre o proces-
so seletivo e conteúdo programático 
podem ser obtidas no edital disponi-
bilizado através do site.

Biblioteca- Em área recém-inau-
gurada da FIS está em funciona-
mento a biblioteca “Profª Carmélia 
Ignácio de Mello”, local amplo, no 
ambiente há terminais de compu-
tadores para facilitar consultas a li-
vros e periódicos. No acervo há mais 
de dezesseis mil exemplares, deste 
montante são cerca de três mil títu-
los nas áreas de: Ciências Exatas e da 
Terra; Ciências Biológicas; Engenha-
rias; Ciências Agrárias; Ciências So-
ciais Aplicadas; Ciências Humanas e 
Linguísticas, Letras e Artes. Há ainda 
mil e vinte periódicos físicos; duzen-
tos e sessenta e cinco periódicos e li-
vros digitalizados e cento e quarenta 
e cinco vídeos.

Para o acesso ao acervo alunos e 
funcionários podem fazer a pesquisa 
via sistema da IES, no espaço virtual 
é possível realizar a busca por livros, 
fazer reservas e/ou renovações.

A homenageada - Carmélia Ig-
nácio de Mello, mãe do diretor-
-presidente da FIS, nasceu em Serra 
Talhada, cursou Pedagogia (UFPE) 
e Serviço Social na Faculdade de 
Pernambuco. Atuou como assisten-
te social, supervisora, professora de 
história, diretora, professora de Psi-
cologia da FAFOPST.

Em 1978 recebeu a Medalha do 
Mérito Educacional Classe Ouro, pe-
los serviços prestados à Educação de 
Pernambuco. Fez especialização em 
Didática (UFPE) e Psicologia da In-
fância e do Desenvolvimento.

Foi lotada no Departamento de 
Ensino da Educação e Cultura do 
Estado para orientar professores das 
escolas estaduais. Foi escritora, poe-
tisa, incentivadora da leitura e pes-
soa de elevado intelecto cultural.

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

Inscrições para Concurso 
Literário de Salgueiro até dia 12/12

literatura
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J á estão abertas e seguem até 
o dia 12 de dezembro as ins-

crições para o 5o Concurso Lite-
rário de Salgueiro. A Prefeitura de 
Salgueiro, por meio da Biblioteca 
Pública Municipal Francisco Au-
gusto, está promovendo o evento 
com o objetivo de estimular o in-
tercâmbio cultural das letras na 
região do Sertão Central, fomen-
tando a produção literária na área 
de contos e poesias.

Poderão participar poetas e 
contistas dos oito municípios do 
Sertão Central pernambucano:  
Salgueiro, São José do Belmonte, 
Cedro, Mirandiba, Parnamirim, 
Serrita, Terra Nova e Verdejante. 
Os interessados deverão enviar os 
textos impressos junto à ficha de 
inscrição (disponível no site www.
salgueiro.pe.gov.br) com seus da-
dos pessoais em um envelope.

Os interessados poderão optar 
por se inscrever nas categorias 
Poesias ou Conto. Para Poesias 
estão disponíveis três subtemas: 

Lenice Gomes, infanto-juvenil 
(até 16 anos), tema livre ; Alber-
to da Cunha Melo, aberta, tema 
livre ; João Cabral de Melo Neto, 
aberta, tema Sertão . Já para 
Conto, apenas uma: Raimundo 
Carrero, aberta, tema livre.

A documentação deverá ser 
entregue pessoalmente na Se-
cretaria de Cultura e Esportes 
de Salgueiro ou por via postal no 
endereço, Rua Maria Nogueira 
Sampaio, s/n – Nossa Senho-
ra das Graças, Salgueiro – PE, 
CEP: 56000-000.

De acordo com a chefe de 
Setor de Museus e Bibliotecas 
Municipais, Nivaneide Costa, “o 
Concurso Literário de Salgueiro, 
traz esse ano uma categoria a 
mais, homenageando o escritor 
salgueirense Raimundo Carrero, 
na categoria conto, ampliando 
ainda mais as possibilidades dos 
escritores do município mostra-
rem o seu trabalho”.

O resultado do concurso será 

20 de Novembro
Dia Nacional da Consciência Negra

Esta data foi estabelecida pelo projeto lei nú-
mero 10.639, no dia 9 de janeiro de 2003. Foi 
escolhida a data de 20 de novembro pois, foi neste 
dia, no ano de 1695, que morreu Zumbi, líder do 
Quilombo dos Palmares.

“Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus 
filhos julgados por sua personalidade, não pela cor 
de sua pele”. Martin Luther King

“Seja qual for o castigo que sua crença consi-
dera justo para me impor pelo crime pelo qual fui 
condenado ante esta corte, tenha certeza de que 
quando minha sentença for completada, ainda se-
rei compelido pelo o que os homens sempre são; 
pela consciência”. Nelson Mandela

“Acredito que um dia não precisaremos mais des-
se dia para termos consciência.” Helena Conserva

Nota de rodapé da imagem:
Foto Divulgação
Referencia: http://giocsch.blogspot.com.br

divulgado no dia 30 de abril de 
2015. A entrega dos prêmios será 
em maio do mesmo ano, no dia 12.

Tabela de premiação
Categoria Conto Raimundo 
Carrero
1° Lugar R$ 1000,00
2° Lugar R$ 500,00
3° Lugar R$ 300,00

Categoria Poesia Lenice Gomes
1° Lugar R$ 500,00
2° Lugar R$ 300,00
3° Lugar R$ 200,00

Categoria Poesia Alberto da 
Cunha Melo
1° Lugar R$ 1.000,00
2° Lugar R$ 500,00
3° Lugar R$ 300,00

Categoria Poesia João Cabral de 
Melo Neto
1° Lugar R$ 1.000,00
2° Lugar R$ 500,00
3° Lugar R$ 300,00. 

*  Helena Conserva é Professora e Jornalista
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Projeto vai abranger sete línguas

A Autarquia de Trânsito de Ar-
coverde – Arcotrans, está rea-

lizando uma campanha para doação 
de livros. Em parceria com Biblioteca 
Municipal, Secretaria de Educação de 
Arcoverde e do estado e rádios da ci-
dade, a Autarquia pretende montar um 
acervo de obras para ser implementado 
junto ao Projeto de incentivo à leitura 
nos transportes regulamentados como 
táxi, ônibus e lotações.

Com o nome: "Livro vai e vem: você 
lê e eu também”, o projeto oferta à po-
pulação que utiliza os transportes, op-
ções de leitura nas traseiras dos assen-

O Ministério da Educação (MEC) lançou nesse 
mês de novembro o Programa Idioma Sem 

Fronteiras, vinculado ao Ciência Sem Fronteiras e 
voltado para alunos e professores de línguas que de-
sejam elevar a proficiência em determinada língua.

Serão sete línguas estrangeiras abrangidas: in-
glês, francês, espanhol, italiano, japonês, manda-
rim e alemão. Cada instituição brasileira que parti-
cipar ganhará um “núcleo de línguas”, responsável 
por gerir a concessão das bolsas e ministrar cursos 
presenciais nos idiomas que comporão o programa.

Os núcleos também poderão aplicar testes de 
proficiência para estudantes que desejam obter 
um certificado. A portaria esclarece que o novo 
programa será custeado por dotação orçamentária 

11h. Essa ação fará parte também da II 
Semana do Trânsito de Arcoverde, que 
acontece do dia 26 a 28 de novembro.

 
Programação

A semana do Trânsito começa no 
Receptivo de Lotações, dia 26, com o 
Dia da Saúde, direcionado aos lotei-
ros de Arcoverde e região. A equipe 
da Secretaria de Saúde fará aferição 
de pressão arterial, medição de peso e 
glicemia.

Já no último dia (28), acontece um 
Pit Stop na Praça da Bandeira, das 9h 
às 16h, onde os motociclistas terão gra-

tos, onde serão colocadas bolsas com 
livros para escolha do leitor.

“As pessoas podem levar para casa e 
devolver numa próxima viagem”, expli-
ca o presidente da Arcotrans, Vlademir 
Cavalcanti. Esse projeto é uma exten-
são do que a Biblioteca Municipal já 
desenvolvia o “Viajando com a leitura”. 
“Antes se resumia a alguns coletivos e 
agora, estendemos também para táxis 
e lotações”, enfatiza Cavalcanti.

O "Livro vai e vem: você lê e eu tam-
bém” será implementado oficialmente 
no próximo dia 27 de novembro, no ga-
binete da prefeita Madalena Britto, às 

da União, mas ainda não há valores exatos, uma 
vez que os editais serão lançados conforme a de-
manda e as parcerias que forem firmadas.

Alunos de qualquer disciplina de graduação 
poderão participar das aulas presenciais e on-line 
nos pólos das universidades credenciadas. Quanto 
às bolsas de estudo no exterior, só terão direito  os 
estudantes de licenciatura em Letras das línguas 
estrangeiras abrangidas no Idioma Sem Frontei-
ras. A ideia é que eles aprofundem o conhecimento 
imersos em países falantes da língua que estudam. 
Em contrapartida, os bolsistas ensinarão Portu-
guês para estrangeiros e promoverão a cultura 
brasileira.

Com informações de O Globo

tuitamente troca de óleo, revisão e in-
centivo à manutenção das motos. Tam-
bém está marcado o sorteio de bicicle-
tas doadas pela empresa Sinal Park que 
administra a Zona Azul do município.

Dentro das atividades educativas e 
preventivas, a cidade receberá atores, 
cenários e adereços em alusão a peque-
nos problemas do trânsito como: falar 
ao celular, beber e dirigir, crianças sem 
cinto. “A ideia é chamar a atenção da 
população para ações corriqueiras, que 
prejudicam o trânsito, podem ser evita-
das com simples atos e prevenir até aci-
dentes graves”, defende Vlademir.

Jornal do Sertão - Novembro de 2014 / Edição 105  —         www.facebook.com/Jornaldosertao

Arcotrans lança campanha de doação de livros

Idioma Sem Fronteiras vai permitir alunos e 
docentes de Letras estudarem línguas no exterior
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Programa permite ação 
proativa da convivência

com a seca
A Agência Pernambucana 

de Águas e Clima de Per-
nambuco (APAC), em parceria 
com o Banco Mundial, anun-
cia a criação de um programa 
de computador que fornecerá 
dados que irão auxiliar o pla-
nejamento de ações para redu-
zir o impacto da falta de chuva 
em diversos setores estado.

O projeto Chamado de 
Monitor de Secas do Nordes-
te foi inspirado em um mapa 
de secas que existe nos Esta-
dos Unidos e funcionará da 
seguinte forma: através des-
se programa serão coletadas 
informações não apenas de 
dados técnicos, se choveu ou 
não, bem como a umidade do 
solo, como está o estado vege-
tativo da região, mas também 
o impacto causado na vida das 
pessoas, dos agricultores e re-
cursos hídricos.

De acordo com o Gerente 
de Meteorologia e Mudanças 
Climáticas da APAC, Patrice 
Oliveira, esse projeto irá cru-
zar informações entre secre-
tarias do estado, como as Se-
cretarias de Infraestrutura e 
a de Agricultura e o Instituto 

de Pesquisas Agronômicas de 
Pernambuco (IPA).

As informações colhidas 
nos diversos institutos de me-
teorologia do Nordeste serão 
reunidas em um mapa conten-
do cinco cores, com destaque 
para a vermelha, onde seriam 
os locais críticos que deman-
dariam maior atenção. Quanto 
mais grave a seca, mas escura 
é a cor. Os mapas com as in-
formações sobre a intensidade 
da seca no Nordeste vão ser 
atualizados a cada mês e serão 
divulgados na internet.

A ideia é produzir estes 
mapas semanalmente e am-
pliar o banco de dados com o 
diagnóstico da seca em todo 
o país. A partir destas infor-
mações serão adotadas ações 
específicas para minimizar os 
impactos da estiagem, de acor-
do com a gravidade da seca em 
cada município.

"Estas ações podem ser 
desde uma campanha para a 
redução do consumo até um 
rodízio ou um racionamento 
mais intenso. O importante é 
que você tenha as ações estru-
turadas e você possa atuar em 

Facebook atinge 1,32 
bilhões de usuário

no mundo
O Facebook é a maior rede social do planeta e já atinge 

a marca de 1,32 bilhão de usuário ativos no mundo, 
ou seja, aquelas pessoas que fazem login pelo menos uma 
vez por mês. 

Do total de usuários no mundo, 62,8% usam o Facebook 
diariamente, uma taxa considerada muito alta e representa 
829 milhões de pessoas. No Brasil, essa taxa é ainda maior, 
com 66,2% dos usuários brasileiros acessando o site pelo 
menos uma vez por dia.

Quando se trata de Brasil e Facebook, a rede social atin-
ge hoje cerca de 80% dos internautas do nosso país. Gran-
de parte dessas pessoas tem o smartphone como principal 
meio de acessar o serviço. Na verdade, os acessos mobile do 
Facebook no Brasil subiram 55% no último ano, enquanto 
no restante do globo esse aumento foi de 39% para usuários 
diários. Por mês, mais de 1 bilhão de pessoas acessam o Fa-
cebook pelo celular no mundo.

Levando em consideração a quantidade de usuários e 
acessos, o Facebook liderou também os resultados finan-
ceiros da rede social. Nos primeiros seis meses de 2014, a 
receita registrada foi de US$ 5,41 bilhões, algo em torno de 
13 bilhões de reais. A margem de lucro desse total, entre-
tanto, só será possível contabilizar no fim do ano fiscal, mas 
certamente Mark Zuckeberg (Proprietário do Facebook) 
terá uma surpresa bem interessante na sua conta bancária.

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

tecnologia
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tempo hábil, minimizando o 
impacto da seca para a popu-
lação ou outros setores, como 
é o caso da agricultura, pecuá-
ria, enfim, todos que precisam 
da água para a sua atividade", 
afirmou o presidente da Agên-
cia Pernambucana de Águas e 
Clima (Apac), Marcelo Asfora.

Um dos reflexos do mo-
nitor de secas é a gestão dos 
reservatórios, a retirada da 
água de cada barragem vai 
ser em função do monitor de 
secas, em função da sua se-
veridade em relação à inten-
sidade, em relação à duração 
da seca. Se você tiver uma 
maior duração, o seu contro-
le, seu planejamento vai ter 
que ser mais rígido. Se tiver 
menor duração você faz um 
mais suave. "Nós temos que 
conviver com a seca e isso é 
uma das formas de convivên-
cia com a seca. É a garantia 
do máximo de tempo de for-
necimento de água para o 
consumo humano", afirmou 
o diretor da Companhia Per-
nambucana de Saneamento 
(Compesa) no Agreste, Leo-
nardo Selva. 



Para comemorar a data, projetos de construção das casas no 
Quilombo Catolé foram protocolados na Caixa
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Mês da Consciência 
Negra é comemorado 

em Serra Talhada

O mês de novembro é o mês da 
“Consciência Negra” e a Diretoria 

de Igualdade Racial de Serra Talhada 
comemorou a data com uma progra-
mação especial durante todo o mês 
com palestras, roda de diálogos, reu-
niões de monitoramento de política de 
igualdade racial.

Conforme informou Elis Lopes, di-
retora de Igualdade Racial do Municí-
pio, o objetivo da diretoria foi divulgar, 
resgatar e valorizar em Serra Talhada 
a importância histórica e cultural do 
povo negro, suas culturas, tradições e 
heranças em toda região do Pajeú.

“A diretoria vem se esforçando na 
implementação de políticas públicas, 
como a lei que trata da inclusão da 
História da África e dos Afro descen-
dentes nas escolas da rede municipal, 
da política nacional de Saúde da Popu-
lação Negra e da Política Nacional das 
Comunidades Tradicionais, que pre-
servam as tradições étnicas e culturais 
das comunidades 
de terreiros”, disse 
Elis.

Para os que 
se dedicam à luta 
pela causa da 
igualdade racial, 
“a luta pela liber-
dade dos negros 
brasileiros jamais 
cessou”, declarou 
a ministra Ma-
tilde Ribeiro, da 
Secretaria Espe-
cial de Políticas 
de Promoção da 
Igualdade Racial. 
Ela ainda frisou 
“orgulhosamente 
exaltamos nossa 
origem africana. 
Que este 20 de 
novembro (dia 
nacional da cons-
ciência negra), 
assim como todos 
os outros seja de 
muita festividade, 
alegria e que reno-
ve nossas energias 
para continuar-
mos nossa trajetó-
ria de conquistas”.

Para marcar o 

mês da “Consciência Negra”, a Direto-
ria de Igualdade Racial da “Capital do 
Xaxado”,	encaminhou	e	protocolou	na	
Caixa Econômica os Projetos de Cons-
trução das Casas na Zona Rural do Qui-
lombo Catolé no Programa Nacional de 
Habitação Rural – PNHR.

Também foi realizada uma Reu-
nião de Monitoramento da Política de 
Igualdade Racial  com o Secretario de 
Educação sobre ampliação da merenda 
escolar nas escolas quilombolas reco-
nhecidas e apresentação da proposta 
de projeto de  construções de escolas 
quilombolas nas comunidades de Pon-
ta da Serra e Catolé.

Nas palestras realizadas foram dis-
cutidos os temas Programa A Cor da 
Cultura com Gestores das Escolas Mu-
nicipais de Serra Talhada; Da Escravi-
dão aos Homicídios de Afrodescenden-
tes na Atualidade; As consequências do 
Racismo na Infância e Adolescência; e 
Saúde da População Negra.
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A nthony Robbins, famoso escri-
tor e palestrante americano, 

conhecido por popularizar a PNL, 
define Rapport como a “capacida-
de de entrar no mundo de alguém, 
fazê-lo sentir que você o entende e 
que vocês têm um forte laço em co-
mum. É a essência da comunicação 
bem sucedida."

Vamos aqui definir rapport de 
maneira simples e clara: É sintonia, 
é acompanhar. Vejamos outras de-
finições:

É um dos alicerces da Programa-
ção Neurolinguistíca e um dos mais 
importantes processos em qualquer 
comunicação. 

É receptividade ao que a outra 
está dizendo; não necessariamente 
que você concorde com o que está 
sendo dito. E quando estamos em 
rapport, sentimos que são escuta-
dos atentamente, inconscientemen-
te pensamos "Essa pessoa pensa 
como eu, isso me transmite segu-
rança".

Dentro do rapport há um pro-
cesso chamado de espelhamento 
que é utilizado para reproduzir o 
comportamento da outra pessoa. 
Comportamentos que você pode es-

pelhar incluem:
Postura corporal, gestos da 

mão, expressões faciais, respira-
ção, movimento dos pés, movimen-
to dos olhos.

Espelhar é "copiar" fisicamen-
te os comportamentos da outra 
pessoa de uma maneira sutil. 
Tente espelhar apenas um aspec-
to do comportamento da outra 
pessoa enquanto estiver falando 
com ela, talvez a postura dela. 
Quanto mais você praticar, mais 
fácil se torna. Como retribuição, 
a mesma reação positiva e con-
fortável que você criou para a ou-
tra pessoa, será sentida por você 
mesmo.

Estabeleça rapport com as pes-
soas através da sua comunicação 
verbal ou corporal e perceberá que 
a qualidade desta comunicação 
será ampliada!

Jussara Pereira
Empresária Medshop, Coach 

Profis  sional, Practitioner em Pro-
gramação Neurolinguística, atual 
presidente FACEP-Federação das 
Associações Comerciais e Empre-
sarias de Pernambuco.

Artigo Rapport
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artigo

Ilegalidade do repasse a menor do Fundo 
de Participação dos Municípios – FPM aos 

municípios do Brasil
E menta: ilegalidade do repasse a 

menor do Fundo de Participação 
dos Municípios – FPM aos municípios 
do Brasil, com aplicação de desonera-
ções em Imposto de Renda – IR e Im-
posto Sobre Produtos Industrializados 
– IPI, impostos pela União.

No presente artigo abordaremos de 
forma sucinta a ilegalidade que vem 
cometendo a União Federal no tocante 
ao repasse constitucional do Fundo de 
Participação dos Município – FPM aos 
municípios do Brasil.

A União Federal vem utilizando 
de forma equivocada para cálculo da 
cota parte do FPM dos Municípios a 
base de cálculo de 23,5% do produto 
da arrecadação do IR e do IPI, confor-
me determina a Constituição Federal 
(art. 159, I, “b” e “d” da CF/88), já que 
o vem fazendo sem a exclusão dos va-
lores de todos os benefícios, incentivos 
e isenções fiscais de IR e de IPI conce-
didas pelo Governo Federal, à revelia 
dos municípios, motivo pelo qual os 
mesmos vêm sendo prejudicados em 
repasse a menor do FPM, principal 
fonte de pagamentos de despesas dos 
municípios.

Acontece que o Plenário do Su-
premo Tribunal Federal, ao apreciar 
o RE 572.762, da relatoria do Minis-
tro Ricardo Lewandowski, decidiu 
que o repasse de parcela do tributo 
devida aos Municípios não pode ficar 
sujeito aos planos de incentivo fiscal 
do ente maior, no caso, a União, sob 
pena de ferir o sistema constitucional 
de repartição de receitas tributárias, e 
afetar diretamente os municípios, os 
quais já ficam com a menor cota da 
repartição.

Além do mais, sabermos que o Fun-
do de Participação dos Municípios - 
FPM é uma importante fonte de receita 
dos municípios brasileiros (5.570), 
sendo formado por 23,5% do IR [Im-
posto de Renda] e do IPI [Imposto So-
bre Produtos Industrializados], e sem 
ele os municípios não têm condição de 
arcar com seus compromissos.

Sabemos que o modelo seletivo im-
plantado depois da crise de 2008 para 
manter o consumo está levando esta-
dos e municípios a “completa falência”, 
onde a União, para atender uma de-
manda sua, está prejudicando de forma 
clara a sobrevivência dos municípios, 

em especial dos mais pobres, em que a 
arrecadação própria é muito pequena 
ou quase nenhuma, caso em que se en-
quadra a grande maioria.

A desoneração de IPI [Imposto so-
bre Produtos Industrializados] foi sele-
tiva, privilegiando na época principal-
mente os segmentos que precisavam 
do impulso do consumo, e agora tem 
de ser revista urgentemente porque, 
apesar de seu caráter provisório, a so-
brevida dessa política implantada pelo 
governo federal para fazer frente à cri-
se está levando a completa falência dos 
municípios brasileiros, em especial dos 
mais necessitados.

Levantamento realizado pela CNM 
(Confederação Nacional dos Muni-
cípios) aponta que a desoneração de 
impostos já provocou uma perda de 
R$ 23,5 bilhões a estados e municípios 
desde 2009, incluindo no cálculo a es-
timativa de 2014, tendo em vista o não 
fechamento do ano ainda, apesar de já 
estarmos em novembro, perto do final 
do ano.

Além de perderem recursos para 
investimentos prioritários, os municí-
pios ficaram endividados na tentativa 
de manterem os serviços básicos, como 
de saúde e educação, por exemplo. No 
entanto, importante observar, que são 
serviços que não param as demandas, 
face a dinâmica das necessidades da 
população, objetivo maior desses casos 
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ora tratados.
A desoneração seletiva e pontual 

nada mais é do que cortesia com recur-
so de terceiro, promovida pelo governo 
federal, pois cede recursos dos mu-
nicípios sem sua autorização, ferindo 
assim o sistema constitucional brasi-
leiro de repartição de receitas, e preju-
dicando o ente municipal ainda mais, 
isto é, o mais rico, no caso a União, está 
dando benefício com dinheiro seu e do 
mais pobre, os municípios.

Nada contra incentivos fiscais, 
mas eles não podem atingir os mais 
necessitados, os municípios e ainda 
refletir na população carente, e o pior 
é que, geralmente, as empresas be-
neficiadas encontram-se nas regiões 
mais ricas e desenvolvidas, mas são 
também as mais pobres que pagam a 
conta, sem serem diretamente benefi-
ciadas em nada.

Mas esse impasse criado pela União 
Federal pode ter remédio e ele é jurídi-
co, e por esse fato entendemos que cabe 
uma Ação Ordinária de competência da 
Justiça Federal em desfavor da União, 
na circunscrição da situação judiciária 
(territorial) em que se encontrar o mu-
nicípio demandante ou mesmo na sede 
da União (Brasília).

A supra referida ação judicial bus-
ca discutir a legalidade dessas medidas 
praticadas pelo ente maior (União) que 
repercuti diretamente nos recursos 
repassados aos entes menores (Muni-
cípios), onde nela poderá ser deman-
dado que: deixe a União de aplicar a 
isenção tributária a cota do repasse do 
município e que pague, no trânsito em 
julgado da demanda a diferença dos 
repasses efetuados a menor no período 
não prescrito de 5 anos, desde o ajui-
zamento da ação, como determina a 
legislação federal.

Waldemar Oliveira - Advogado

COMUNICADO
Comunicamos a quem interessar possa que 
a Empresa FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 
BASTOS E CARVALHO LTDA – EPP, CNPJ – 
nº. 16. 517. 317/0001-30, localizada na Rua 

Tobias Barreto nº. 239, - Centro – Petrolina 
– PE, está cadastrada nesta Vigilância 

Sanitária, estando apta, após publicação deste 
comunicado em Diário Oficial ou em Jornal 

local, a comercializar os medicamentos a base 
de ISOTRETINOÍNA, conforme disposto na 

portaria 06/99 SVS/MS.
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Petrolina sedia 8o 
Concurso Mister 

Pernambuco

Programa Audiovisual 
– Funcultura 2014/2015 

com edital aberto

modacinema

E ntre os dias 3 e 6 de dezembro, Pe-
trolina sedia a 8a edição do “Mis-

ter Pernambuco Oficial”, um concurso 
de beleza masculina. Além dos desfiles, 
a programação do evento também con-
ta com palestras de marketing pessoal 
e oratória e jantar com as madrinhas 
dos candidatos.

O concurso é uma iniciativa do em-
presário recifense Miguel Braga, dire-
tor geral, que atua no mercado de con-
cursos de beleza femininos e masculi-
nos. Também se empenham nessa ação 
os petrolinenses Beto Binga e Alzyr 
Saadher, como produtores executivos.

Os requisitos avaliados para con-
quistar o prêmio serão beleza, ainda 
que subjetiva, postura, personalidade, 
carisma, conhecimento geral, oratória, 
disciplina engajada ao social.

Nesta edição, a primeira a ser rea-
lizada em Petrolina, os 30 candidatos 
misteres de várias cidades de Pernam-

O Governo do Estado, através da 
Secretaria de Cultura e Funda-

ção do Patrimônio Histórico e Artísti-
co de Pernambuco (Fundarpe), tornou 
público o 8º Edital do Programa de 
Desenvolvimento do Audiovisual de 
Pernambuco – Funcultura 2014/2015. 
Por meio deste edital, o Funcultura, 
somado ao Fundo Setorial do Au-
diovisual (FSA, da Agência Nacional 
de Cinema – Ancine), disponibiliza-
rá recursos financeiros no valor total 
de R$ 20.050.000,00 (vinte milhões 
e cinquenta mil reais) para o ano de 
2014/2015.

Do montante, R$ 11.500.000,00 
saem do Funcultura e R$ 8.550.000,00, 
pelo FSA. Esta é a maior novidade do 
Edital do Audiovisual pernambucano, 
que assim, passa a ser o terceiro maior 
edital do país neste setor. O período de 
inscrições de projetos vai de 17 de de-
zembro de 2014 a 4 de fevereiro de 2015.

buco, todos com idade entre 20 a 30 
anos, serão analisados por um corpo de 
jurado formado por 10 personalidades, 
dentre elas a primeira dama da cidade, 
Andrea Lóssio, a cerimonialista e radia-
lista Nélia Lino, os empresários Dadau 
Barbosa e Ninfa Tavares, sendo seis de 
Petrolina e as demais da capital do Esta-
do. Além deles, o atual Mister Universo, 
o brasileiro Bruno Mooneyhan e da Miss 
Pernambuco 2014 Rhayanne Nery. 

Outra novidade neste edital, que 
deverá alterar a elaboração de mui-
tos projetos é a inclusão do critério 
“Acessibilidade”, que passará a pon-
tuar até 5 pontos, em qualquer que 
seja a categoria do projeto em audio-
visual.

Para concorrer, o proponente deve 
ter residência em Pernambuco há, 
no mínimo, um ano e ter Cadastro de 
Produtor Cultural (CPC) atualizado 
anualmente. Aqueles que não tiverem 
cadastro, ou que estão com o cadastro 
desatualizado, devem procurar o setor 
de Atendimento do Funcultura para 
inscrição ou renovação do CPC, que 
pode ser feita presencialmente ou com 
envio de formulário e documentação 
pelos Correios.

Mais informações no edital, dis-
ponível no link http://www.cultura.
pe.gov.br/editais/funcultura-audiovi-
sual-20142015/ 
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O Expresso Empreendedor está localizado no mesmo prédio da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru

Empresários de Caruaru contam com apoio do 
Expresso Empreendedor

Garanhuns Sedia Simpósio Sobre Povos Indígenas

A partir desse mês de no-
vembro, os micro e peque-

nos empresários de Caruaru, no 
Agreste de Pernambuco, passa-
ram a contar com um novo ser-
viço de apoio, o Expresso Em-
preendedor, implantado pelo 
Governo do Estado.

De acordo com o secretário da 
Micro e Pequena Empresa, Osíris 
Caldas, o Expresso Empreende-
dor vem suprir uma necessidade 
gerada devido ao crescimento de 
Caruaru e região. “Aqui, os micro 
e pequenos empresários passa-
rão a contar com este apoio, jun-
tamente com as parcerias que fi-
zemos, envolvendo órgãos como 
Acic, Sebrae, Junta Comercial, 
Agência de Fomento e bancos”, 
explicou Caldas.

O governador João Lyra Neto 
comemorou. “Estou muito feliz e 
honrado pela inauguração deste equi-
pamento. Era um desejo nosso adequar 
ferramentas a este novo e crescente 

N o próximo dia 10 de dezembro, 
das 8h às 21h, o campus da uni-

versidade de Pernambuco (UPE) em 
Garanhuns, no Agreste do Estado, vai 
sediar o “1º Simpósio pelo Fortaleci-
mento dos povos indígenas”.

A proposta do simpósio é refle-
tir a visão  do ser indígena no Ensino 
Fundamental, Médio e Superior. A 
apresentação será feita pela professo-
ra e coordenadora do encontro, Graça 
Gaúna, que também é líder do Grupo 
de Estudos Comparados: Literatura e 
Interdisciplinaridade.

A programação vai contar com ex-
posições de livros, roda de história, po-
esia indígena, mesas-redondas, sarau, 
apresentação de vídeo e entrevistas.

modelo empreendedor, pois Caruaru é 
o maior polo de serviços e educação do 
interior do Nordeste”.

Para o prefeito da cidade, José 
Queiroz, o crescimento da cidade fez 
com que aumentasse a quantidade 
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destes empresários. “Pernam-
buco viveu oito anos de um go-
verno fecundo. As cidades ti-
veram a oportunidade de apro-
veitar um governo visionário e 
Caruaru soube desfrutar deste 
momento, recebendo muitos 
benefícios, que geraram uma 
grande transformação. Carua-
ru é a cidade que mais cresce 
em Pernambuco e mais que o 
Nordeste. Vivemos um clima 
de crescimento, e por isto te-
mos que ressaltar e exaltar os 
micro e pequenos empresá-
rios, que movimentam muito 
a economia caruaruense”, diz 
Queiroz.

O Expresso Empreendedor 
está localizado no mesmo prédio 
da Acic (Associação Comercial e 
Empresarial de Caruaru) e dará 
suporte aos micro e pequenos 

empresários de Caruaru e região, atra-
vés de consultorias e serviços ofereci-
dos através do órgão. 

Exposição de livros, roda de história 
e poesia indígenas
8h - 11h
Apresentação: Profª Drª Graça Graúna (Povo Potiguara)
Local: sala 1 de Letras

Exibição de vídeos
14h - 18h
Mediação: Profª MS Lana Monteiro
Local: auditório da UPE

Mesa-redonda - Usos da lei 11645/08
1ª parte: 19h30 – 20h30
Profª Drª.Magdalena Almeida

Profª MS. Tarcia Regina Silva
Profª Drª Graça Graúna (Povo Potiguara)
Mediação: Prof. Dr. Bruno A. D. Câmara
2ª parte: 20h30 - 21h30
Prof. Dr. Adjair Alves
Prof. Dr. Mário Medeiros (Potiguara)
Est. Roberto Fernando C. Melo (Povo Fulni-ô)
Mediação: Prof. Dr. Bruno A. D. Câmara
Local: Auditório da UPE
 
O que é ser índio hoje?
19h30 - 21h
Sarau, vídeos, entrevistas e outras provocações.
Mediação: Prof. MS. Josualdo Meneses
Local: pátio interno do Col. Aplicação

Confira a programação
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AESA: 45 anos de formação
E m 7 de agosto de 1969 

iniciavam-se as ativida-
des da Faculdade de Forma-
ção de Professores de Arcover-
de - FAFOPA, tendo à frente o 
professor Delson Cursino de 
Freitas, mas o vestibular e iní-
cio das aulas deram-se entre 
março e abril de 1970. Nessa 
época, a Faculdade sediava 
suas atividades no Colégio 
Diocesano Cardeal Arcoverde, 
que foi cedido pelo Bispo Se-
verino Mariano Aguiar com as 
turmas dos cursos de Letras, 
Estudos Sociais e Ciências. O 
autal prédio da AESA, doado 
pela Prefeitura Municipal de 
Arcoverde,teve sua construção 
iniciada em 1971, na gestão do 
diretor Pe. Antônio Inocên-
cio Lima e do professor José 
Rabelo de Vasconcelos, vice-
-diretor. Em 1975 a FAFOPA 
transforma-se em Autarquia 
Educacional e tem os cursos 
de Letras, Estudos Sociais e 
Ciências reconhecidos.

Em 1977 foi autorizada 
pelo Conselho Estadual de 
Educação a implantação das 
licenciaturas plenas de Letras 
(Português – Inglês e Portu-
guês - Francês), Matemática, 
Biologia, História e Geogra-
fia, obtendo a  autorização do 
Conselho Federal de Educa-
ção em 1984. Em 23 de junho 

Laboratórios de Línguas, Ana-
tomia, Fisiologia, Biofísica, 
Histologia, Citologia, Labora-
tório de Geografia e Biologia, 
além de um auditório climati-
zado com capacidade para 200 
pessoas e um espaço cultural 
com capacidade de receber 

1000 pessoas.
O Campus 

Univers i tár io 
da AESA possui 
uma área de 8 
hectares, com 
piscina semi-
-olímpica, pista 
de atletismo, 
campo de fute-
bol e salas de 
aula, que ofere-
cem suporte às 
aulas do curso 
de Educação Fí-
sica.

Mantenedo-
ra do Centro de 
Ensino Superior 
de Arcoverde 
(CESA) e da Es-
cola Superior de 
Saúde de Arco-
verde (ESSA), 
oferece 9 cursos 
de ensino supe-
rior, que são as 
Licenciaturas 
em Biologia, Ge-
ografia, Letras, 

História, Matemática, Peda-
gogia, Educação Física e Ba-
charelado em Enfermagem e 
ainda 7 cursos de pós-gradua-
ção com as especializações em 
Urgência e Emergência, Bio-
logia Geral, Psicopedagogia 
Clínica e Institucional, Língua 
Portuguesa e suas Literaturas, 
História e Ensino de História, 
Ensino de Matemática e Geo-
grafia e Meio Ambiente.

COEPE
Acontece entre os dias 

25	 e	 27	 de	 novembro,	 a	 XI	
Edição do Congresso de En-
sino, Pesquisa e Extensão, o 
COEPE é um evento anual 
promovido pelo Centro de 
Ensino Superior de Arco-
verde (CESA) e pela Escola 
Superior de Saúde de Arco-
verde (ESSA) e tem como 
objetivos: contribuir para a 
formação qualificada dos alu-
nos; possibilitar atualização 
teórico-pedagógica dos alu-
nos e professores; promover 
a troca de experiências entre 
professores e alunos da Insti-
tuição com representantes de 
outras Instituições Educacio-
nais. Este ano o COEPE faz 
homenagem à AESA, tendo 
como tema “45 Anos de For-
mação Docente no Interior”.

Marcela Andrada Brito 

de 1978, através da Lei Mu-
nicipal nº1.370 a Autarquia 
Educacional passa a ser a Au-
tarquia de Ensino Superior de 
Arcoverde, e teve o professor 
José Áureo Bradley como seu 
primeiro diretor e o profes-
sor Alder Júlio Fereira Calado 
como vice-diretor. 
A 1ª edição da Re-
vista Peleja saiu em 
março de 1979, em 
comemoração aos 
10 anos da Insti-
tuição e em 1988 
foi inuaugurado o 
Campus Univers-
titário Luís Wil-
son de Sá Ferraz. 
A AESA, ao longo 
de seus 45 anos, é 
reconhecida como 
um dos principais 
vetores do desen-
volvimento eco-
nômico, cultural 
e social da região, 
tendo contribuído 
para universali-
zação  de acesso à 
educação e princi-
palmente elevando 
o nível cultural da 
população, sendo a 
pioneira dentre as 
13 Autarquias de 
Ensino Superior do 
Estado.

Atualmente a AESA funcio-
na com uma grande estrutura 
física que conta com o prédio 
principal e 8 blocos anexos, 48 
salas de aula, uma biblioteca 
climatizada com um grande 
acervo disponível para alunos, 
professores e funcionários; 

Universidades de PE 
lançam Convênio de 

Cooperação
A s cinco universidades pernambu-

canas (UNICAP, UFPE, UFRPE, 
UPE e UNIVASF) lançaram no dia 25 
de novembro, o Consórcio Pernambu-
co Universitas, um inédito convênio de 
cooperação interuniversitária entre as 
principais instituições de ensino supe-
rior de Pernambuco.

O convênio, pioneiro no país, pro-
moverá a cooperação técnica, científi-
ca, educacional e cultural entre as cinco 
universidades, visando o desenvolvi-
mento e a execução conjunta de pro-
gramas e projetos e o intercâmbio em 
assuntos educacionais, culturais, cien-
tíficos e tecnológicos.

Os recursos materiais, humanos 
e financeiros necessários à execução, 
em cada programa ou projeto, das ati-
vidades resultantes do convênio, serão 
fornecidos pelas universidades que for-
mam o Consórcio Pernambuco Univer-
sitas, dentre as suas respectivas dispo-
nibilidades, ou mediante captação junto 
a organismos oficiais, governamentais 
ou privados, nacionais ou estrangeiros.

O convênio de cooperação interu-
niversitária vai vigorar a partir da data 
de sua assinatura, por um período de 
cinco anos, mas poderá ser prorrogado, 
mediante o interesse das cinco institui-
ções.
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Saúde

LIRAa 2014 aponta 26 cidades sertanejas em 
Pernambuco em situação de risco de surto de dengue
O Levantamento Rápido do 

Índice de Infestação pelo 
Aedes aegypti (LIRAa) de outubro 
deste ano revelou que 117 municí-
pios brasileiros estão em situação 
de risco para a ocorrência de epi-
demias de dengue, outros 533 em 
alerta e 813 cidades com índice sa-
tisfatório. A pesquisa foi apresen-
tada no início de novembro, pelo 
ministro da Saúde, Arthur Chioro, 
e pelo secretário de Vigilância em 
Saúde, Jarbas Barbosa. Em Per-
nambuco, 26 cidades do Sertão es-
tão situação de risco; 22 em alerta; 
e sete com índice satisfatório.

Elaborado pelo Ministério da 
Saúde em conjunto com estados e 
municípios, o LIRAa foi realizado 
em outubro deste ano em 1.463 
cidades. A pesquisa é considerada 
um instrumento fundamental para 
orientar as ações de controle da 
dengue, o que possibilita aos ges-
tores locais de saúde anteciparem 
as ações de prevenção.

Os municípios classificados 
como de risco apresentam larvas 
do mosquito em mais de 3,9% dos 
imóveis pesquisados. É considera-
do estado de alerta quando menos 
de 3,9% dos imóveis pesquisados 
têm larvas do mosquito, e satisfa-
tório quando o índice está abaixo 
de 1% de larvas do Aedes aegypti.

Afogados da Ingazeira 7,2
Afrânio 5,3
Araripina 6,8
Arcoverde 5,6
Betânia 9,9
Belém do São Francisco 0,0
Bodocó 3,4
Brejinho  10,1
Cabrobó 1,3
Calumbi 8,8
Carnaíba 2,4
Carnaubeira da Penha 1,7

Cedro 4,3
Custódia 13,8
Dormentes 0,9
Exu 3,8
Flores 2,8
Floresta 3,7
Frei Miguelinho 2,2
Granito 8,8
Ibimirim 8,6
Iguaraci 10,0
Ingazeira 7,8
Ipubi 7,4

LIRAa foi realizado em outubro deste ano em 1.463 cidades
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Itacuruba 0,5
Itapetim 8,7
Jatobá 1,9
Lagoa Grande 1,0
Lajedo 2,9
Manari 4,8
Mirandiba 1,6
Orocó 1,6
Ouricuri 3,8
Parnamirim 0,7
Petrolândia 3,1
Petrolina 1,2
Quixaba 0,9
Santa Cruz 4,9
Santa Cruz da Baixa Verde 17,4
Santa Filomena 5,4
Santa Maria da Boa Vista 0,9
Santa Terezinha 3,8
São Bento do Una 9,4
São José do Belmonte 4,2
São José do Egito 3,9
Serra Talhada 11,8
Serrita 2,1
Sertânia 21,3
Moreilândia 9,0
Solidão 2,7
Tabira 4,3
Trindade 5,4
Triunfo 3,0
Tuparetama 5,3
Verdejante 0,5

Relação de risco em cidades sertanejas/%
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Saúde

Meninas devem tomar segunda dose 
contra HPV para garantir proteção

P ara garantir 100% de proteção 
contra o HPV (Papiloma Vírus 

Humano), que provoca o câncer do 
colo do útero, as meninas de 11 a 13 
anos precisam tomar todas as doses 
previstas na vacinação: a segunda, seis 
meses depois da primeira, e a terceira, 
de reforço, cinco anos depois. Mais de 
2,2 milhões de meninas já tomaram a 
segunda dose da vacina contra o HPV 
desde o início da nova fase da campa-
nha, em 1º de setembro. O número re-
presenta 45% do público-alvo, formado 
por 4,9 milhões de meninas de 11 a 13 
anos.

Embora a vacina faça parte do Ca-
lendário Nacional de Imunização do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e este-
ja disponível durante todo o ano nos 
postos de vacinação, as adolescentes 
devem seguir o cronograma de interva-
lo entre uma dose e outra. A primeira 
dose sozinha não protege contra o ví-
rus. A vacina garante proteção contra o 
câncer do colo do útero, terceiro tumor 
mais frequente na população feminina 

e terceira causa de morte de mulheres 
por câncer no Brasil.

O ministro da Saúde, Arthur Chio-
ro, reforça a importância de convocar 
os responsáveis pelas adolescentes 
para que levem as meninas até os pos-
tos de saúde para tomarem a segun-
da dose. “Eu peço para que as mães, 
avós, responsáveis por meninas de 11 
a 13 anos, não deixem de levá-las para 
vacinar. A primeira dose sozinha não 
protege contra o vírus. Por isso, é fun-
damental tomar a segunda dose. O Mi-
nistério da Saúde garante a segurança 
da vacina. Atualmente, ela é utilizada 
em mais de cem países, com cerca de 
175 milhões de doses aplicadas. Vaci-
nar contra o HPV é um gesto de amor e 
proteção pelas meninas do nosso país”, 
enfatiza.

O SUS oferece a vacina quadriva-
lente, que confere proteção contra qua-
tro subtipos do vírus (6, 11, 16 e 18), 
com 98% de eficácia. Os subtipos 16 e 
18 são responsáveis por cerca de 70% 
dos casos de câncer do colo do útero 

em todo mundo e os subtipos 6 e 11 por 
90% das verrugas anogenitais.

A vacina contra HPV está disponí-
vel nas mais de 36 mil salas de vacina-
ção espalhadas pelo país. Neste ano, 
são vacinadas as adolescentes do pri-
meiro grupo, de 11 a 13 anos. Em 2015, 
a vacina passa a ser oferecida para as 
adolescentes de nove a 11 anos e, em 
2016, as meninas de nove anos.

Prevenção
Tomar a vacina na adolescência é o 

primeiro de uma série de cuidados que 
a mulher deve adotar para a prevenção 
do HPV e do câncer do colo do útero. 
No entanto, a imunização não substitui 
a realização do exame preventivo e nem 
o uso do preservativo nas relações sexu-
ais. O Ministério da Saúde orienta que 
mulheres na faixa etária dos 25 aos 64 
anos façam o exame preventivo, o Pa-
panicolau, a cada três anos, após dois 
exames anuais consecutivos negativos.

“A combinação da vacina com o 
Papanicolau é perfeita porque prote-
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ge as meninas para o futuro. As me-
ninas que tomam a vacina hoje, se 
ao chegarem aos vinte e cinco anos, 
começarem também a fazer o Papa-
nicolau, praticamente será uma gera-
ção livre de câncer de colo de útero. 
Isso era algo impensável há 10 anos”, 
destaca o ministro da Saúde, Arthur 
Chioro.

O HPV é um vírus transmitido pelo 
contato direto com pele ou mucosas 
infectadas por meio de relação sexu-
al. Também pode ser transmitido da 
mãe para filho no momento do parto. 
Estimativas da Organização Mundial 
da Saúde indicam que 290 milhões de 
mulheres no mundo são portadoras da 
doença, sendo 32% infectadas pelos ti-
pos 16 e 18.  Em relação ao câncer do 
colo do útero, estudos apontam que 
270 mil mulheres, no mundo, morrem 
devido à doença. Neste ano, o Instituto 
Nacional do Câncer estima o surgimen-
to de 15 mil novos casos.

Com informações do Ministério da 
Saúde.
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Indústria Edilimp ganha prêmio
de Sustentabilidade Ambiental

Ação Social do Movimenta Arcoverde
acontece dia 25

C omo incentivo às ações de indús-
trias que unem a produção ao 

uso consciente dos recursos naturais, 
o Sistema FIEPE criou o Prêmio de 
Sustentabilidade Ambiental e realizou 
a quarta edição no dia 30 de outubro. 
Dezenove indústrias apresentaram 
suas práticas ambientais que tiveram 
resultados significativos na qualidade 
do meio ambiente, agregando valor ao 
negócio com reflexo na condição social 
da empresa e de seu entorno. Desse to-
tal, oito foram premiadas, entre elas a 
indústria Edilimp, de Arcoverde, com o 
Consumo Consciente de reciclagem de 
embalagens.

“Os recursos naturais são finitos 
e é dever de todos nós, empresários, 
buscarmos a prática da reciclagem e 
reutilização”, analisou o presidente do 
Conselho Temático do Meio Ambiente 
e diretor da FIEPE, Anísio Bezerra Co-
elho.

As ações sobre as temáticas água, 
resíduos sólidos, efluentes líquidos, 
emissões atmosféricas e eficiência 
energética foram julgadas por uma 
banca formada por representantes da 
Secretaria Estadual de Meio Ambien-
te e Sustentabilidade de PE, Agência 
Estadual de Meio Ambiente – CPRH, 
Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais e Renová-
veis – IBAMA, Ordem dos Advogados 
do Brasil – PE, Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas de Pernambuco- ITEP, 

N esse mês de novembro, acontece 
em Arcoverde mais uma ação so-

cial e saúde, o Movimenta Arcoverde. 
O evento acontece no próximo dia 25, 
das 8h às 12h, no Alto da Boa Vista, Po-
eirão.

Entre os serviços disponibilizados 
para a população, estão emissão de 
documentos, fotos 3x4 para documen-

Universidade Federal de PE, SENAI e 
SESI.

No dia da premiação, antes dos 
vencedores serem conhecidos, o públi-
co presente acompanhou a conferência 
do Diretor-presidente do Porto Digi-
tal, Francisco Saboya, convidado a fa-
lar sobre “Inovação e sustentabilidade 
ambiental para a sociedade”. De forma 
clara, Saboya deu exemplos de como a 
tecnologia pode ajudar na preservação 
do meio ambiente, com a criação de 
cidades inteligentes que economizem 
o consumo de energia e de água, atra-
vés de sensores. Ele anunciou como 
iniciativa do Porto Digital, a criação 
de um laboratório de objetos urbanos 
conectados, voltado ao desenvolvimen-
to de protótipos que reduzam gastos 
desnecessários dos recursos naturais. 
“As tecnologias criaram os problemas 
ambientais, agora elas são obrigadas a 
resolvê-los”, finalizou.

Vencedores
Companhia Alcooquímica Naciona 

S/A, de Vitória de Santo Antão, com a 
prática Eficiência Energética;

Campari do Brasil Ltda, do Cabo 
de Santo Agostinho, com a Utilização 
de Água de Chuva em Substituição da 
Água Potável nas Torres de Resfria-
mento;

Usina São José S/A, de Igarassu, 
com a Geração de Energia Limpa a Par-
tir de Fonte Renovável

tos, cortes de cabelo, orientações sobre 
empreendedor individual, cadastro do 
PROE (programa de complementação 
educacional), design de sobrancelhas, 
aferição de pressão arterial, exames fa-
tor rh e glicemia, saúde bucal, palestras 
sobre segurança, ações preventivas de 
saúde, ações educativas sobre saúde 
e cidadania, orientações do Conselho 

Gypsum Drywall, de Petrolina, com 
o Aumento de Capacidade e Rendi-
mento Térmico do Secador. Edilimp, 
de Arcoverde, com o Consumo Cons-
ciente de reciclagem de embalagens

Kitambar, de Caruaru, com o Proje-
to de Crédito de Carbono com Foco em 

Tutelar, informações sobre o Programa 
Bolsa Família, presença da biblioteca 
municipal, da pastoral da criança, vaci-
nação e teste de acuidade visual (neces-
sário cartão do sus e rg).

Movimenta Arcoverde
Criado em 2012, o Projeto Movi-

menta Arcoverde promove ações que 

Toda a Cadeia de Produção
Incorporadora Reserva Camará 

Ltda, de Camaragibe, com o Plano de 
Conservação de Água (PCA) da Reserva 
Camará Lavanderia Mamute, de Torita-
ma, que criou o Tratamento e Reuso de 
Efluentes em Lavanderia de Jeans.  

possibilitam o acesso das áreas menos 
favorecida da sociedade, a serviços mé-
dicos e sociais em uma única manhã. O 
objetivo é contribuir para o desenvol-
vimento social, incentivar os empresá-
rios a adotarem práticas de responsa-
bilidade social e possibilitar o acesso 
das áreas menos favoricidas a serviços 
médicos e sociais e ações educativas.  

Tikinha recebendo o prêmio da Edilimp
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capacitação

Programa Inova Talentos, do IEL, abre inscrições 
para empresas inovadoras e trainees

E stão abertas, até o dia 5 de de-
zembro, as inscrições para a 3ª 

chamada do Inova Talentos, projeto do 
IEL Nacional com o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq), executado em Per-
nambuco pelo IEL/PE, para incentivar 
a inovação de empresas competitivas 
no mercado. As empresas pernambu-
canas que ainda têm interesse em pro-
duzir projetos inovadores em parceria 
com o CNPq já podem se inscrever.

Além disso, foi reaberta também a 
2ª chamada para a inscrição de traine-
es. A seleção é para as seguintes áreas: 
mestres em agronomia; mestre e gra-
duado em Engenharia Química e de 
Materiais com conhecimento em na-
noestruturados; graduados e estudante 
em Engenharia de Produção, Mecânica 
ou Desenho Industrial; e estudante de 
Engenharia Mecânica.  As vagas são re-
manescentes de 13 postos para trainees 
em 20 áreas de atuação distintas.

A oportunidade abre chance para 
profissionais se capacitarem em ino-

vação dentro de sua área 
de atuação, agregando 
valor ao currículo e esta-
belecendo maior conhe-
cimento para se inserir 
no mercado de trabalho. 
Os trainees irão integrar 
o corpo de funcionários 
de empresas como Hos-
pital do Câncer de Per-
nambuco (HCP), Senai e 
C.E.S.A.R.

Os selecionados atu-
arão no projeto durante 
12 meses, acompanhados 
por orientadores que, 
com auxilio do IEL e do CNPq, vão fo-
mentar o crescimento da empresa e do 
orientando. Em contrapartida, os bol-
sistas contam com bolsa em três moda-
lidades distintas – para os universitá-
rios, R$ 1,5 mil; os formados no ensino 
superior recebem R$ 2,5 mil. Já para 
os que concluíram o mestrado em até 
três anos podem participar, com remu-
neração de R$ 3 mil.

“Para os bolsistas, essa é uma opor-
tunidade imperdível para quem quer 
se inserir no mercado já direcionando 
suas atividades à Inovação, pois o que 
inicialmente é uma bolsa pode muito 
bem se transformar numa contrata-
ção. E para a empresa, o programa dá a 
oportunidade de iniciar ou aprimorar, 
em seu quadro, o programa de trai-
nee”, afirma a gestora Ana Mendonça.

As inscrições podem ser feitas atra-
vés da Unidade de Desenvolvimento 
Empresarial do IEL/PE, com a ana-
lista Ana Carolina Tavares, por meio 
do telefone 3334.7010 ou pelo e-mail 
inovatalentos@ielpe.org.br. Conheça 
mais sobre o projeto no portal www.
inovatalentos.com.br e no site www.
ielpe.org.br.

 
Sobre o projeto

O Inova Talentos é parceria entre 
IEL Nacional com o Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) que foi lançada 
em agosto de 2013. Surgiu como uma 
forma de incentivar a inovação, es-
tratégia de negócios que, por meio do 
planejamento, fomenta o crescimento 
e a reelaboração de diretrizes e práti-
cas institucionais para potencializar 
os produtos e serviços de empresas 
com visão no fortalecimento da gestão 
e aceleração da competitividade no 
mercado.  

Inscrições estão abertas até 5 de dezembro
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Eventos Culturais marcam calendário no CCAA
C omo forma de integração à cul-

tura do país do idioma estudado, 
o CCAA promove eventos que permi-
tem ao aluno vivenciar também essa 
experiência lúdica. São atividades que 
abordam sessões de cinema, encontros 
musicais, Día de La Hispanidad, Hallo-
ween e Thanksgiving, visando oferecer 
maior interação dos alunos com a cul-
tura do país.

O último 31 de outubro foi marcado 
pela celebração do Halloween. Em sua 
19° edição, a festa em Serra Talhada 
promoveu muita alegria e fantasia aos 
inúmeros participantes, além de arre-
cadar mais de 700kg de alimentos que 
foram distribuídos entre as Comunida-
des Boa Nova, que desenvolve  
trabalho com dependentes quí-
micos e, a Igreja Batista Ágape, 
para as crianças da creche. 

O Thanksgiving Day – Dia 
de Ação de Graças – é mais 
uma data do calendário ameri-
cano festejada no CCAA e traz 
como slogan: a melhor maneira 
de se lembrar das coisas boas 
da vida é agradecer por elas. 

O Día de la Hispanidad, comemo-
rado em 12 de outubro, data da che-
gada de Colombo à América, trouxe 
à memória artistas espanhóis famo-
sos. Sessões de cinema e encontros 
musicais também fazem parte das 
atividades. 

“Todas essas ações são de funda-
mental importância para estimular o 
aprendizado e facilitar o aperfeiçoa-
mento das línguas inglesa e espanho-
la por meio de elementos marcantes 
dessas datas, permitindo que alunos 
aprofundem seus conhecimentos sobre 
essas culturas”, diz a franqueada do 
CCAA em Serra Talhada PE, Sra. Nor-
ma Santana. 

informe

No Halloween da instituição, foram arrecadados mais de 700kg de alimentos, distribuídos 
entre a comunidade Boa Nova a Igreja Batista Ágape
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informe

“Aqui se plantando de um tudo dá”
U m pensamento de contemplação 

da mística que semeando a nature-
za se basta é errônea e ultrapassada. Por 
muito tempo foi seguida, era o progres-
so. Ampliação de fronteira, ocupação do 
homem, era o pasto invadindo a mata, o 
cerrado, as nascentes, os rios não respei-
tando nada que tivesse a sua frente, tudo 
isto fomentado por uma politica agrícola 
equivocada e mesmo inconsequente, de-
gradando o meio através das derrubadas  
das florestas e capoeirões pelos corren-
tões e queimadas, não respeitavam nada 
que estivesse em seu caminho, tudo em 
nome do desenvolvimento.

Já se iniciou a colheita, áreas siste-
maticamente degradadas tornando-se 
improdutivas e algumas tendo inicio 
do processo de desertificação. O que 
importava era a grandiosidade dos 
números para garantir a produção, 
sem relevar as perdas dos processos 
produtivos e os seus impactos ao meio 
ambiente, de Norte a Sul podemos con-
tabilizar os estragos. Estas ações conti-
nuam a repercutir e a conta não pode 
ser fechada, pois trata-se da verdadeira 
caixa de Pandora, uma vez desencadea-
das não fica restrita a região ou mesmo 

ao terceiro mundo, ou como queiram 
chamar os países desenvolvidos.

A lição ainda não foi assimilada, 
mas será apresentada a todos sem dis-
tinção de classe, cor ou credo, pois afe-
ta diretamente ao homem em qualquer 
ponto do planeta. O protocolo de Kioto 
não surtiu o efeito esperado, porém os 
prognósticos podem ser acompanha-
dos. Hoje contemplamos algumas ci-
dades ao redor do mundo atingindo 
alarmantes níveis críticos para sobre-
vivência, pela ação direta do homem, 
assim como encontrado na Cidade do 
México, São Paulo, Goiana dentre tan-
tas outras, sem levar em conta as con-
sequências naturais como Seca, Inun-
dações, Umidade do Ar, Temperatura, 
etc. Com referência a celebre frase de 
Pero Vaz de Caminha como voltar no 
tempo e torna-la verdadeira. Hoje o 
que nos direciona a comunidade cien-
tifica é a necessária integração de ações 
governamentais, privadas, comunitá-
rias e fundamentalmente individuais, 
direcionadas para a efetiva sustentação 
da vida em nosso planeta.

A produção sustentável tem por 
base os estudos, a aplicação de tecno-

logia e práticas conservacionistas com 
o propósito de mitigar os riscos do 
processo da  produção e ações restau-
radoras visando estancar as atividades 
predatórias.

Conceituamos para os nossos clien-
tes que para colher é preciso plantar, 
mas plantar bem,  dai   teremos que 
plantar capim e colher grão, leite, car-
ne, açúcar. Dispomos de técnicas avan-
çadas de software, engenharia gené-
tica, decodificação do código genético 
de plantas e animais impulsionando 
os índices da produção agrícola. Pro-
duzir no campo significa conhecê-lo 
através do levantamento de solo ( ana-
lises químicas e físicas) e consequente 
zoneamento em conformidade com sua  
aptidão, trabalho que deve ser condu-
zido por um técnico capacitado que 
irá confrontar as condições levantadas 
do solo, as exigências nutricionais da 
cultura racionalizando e adequando 
os suprimentos requeridos como ca-
lagem, gessagem, fertilização e irriga-
ção. A falta ou o desequilíbrio  de um 
nutriente pode acarretar a baixa pro-
dução e também sua aplicação em ex-
cesso, pode acarretar a contaminação 

do meio ambiente. A própria lâmina 
de irrigação ou o período de rega pode 
levar a planta ao estresse hídrico, com-
prometendo a produção.

A falta de controle da qualidade 
dos insumos é fator determinante do 
sucesso, como exemplo a água, que 
deve ser analisada  quanto aos critérios  
físico-químico e bacteriológicos, pois 
uma vez contaminada ou apresentando 
níveis inadequados  pode levar ao insu-
cesso da produção , implicando na bai-
xa conversão alimentar nos animais ou 
desequilíbrio nutricional das plantas.

Desta forma, acreditamos que a 
atividade  da produção e em especial, 
da produção agrícola, demanda cada 
vez mais reflexão e ações dentro de  
projetos ajustados e bem conduzidos. 
Lembramos ainda que o campo pode 
ser observado como um complexo de 
consumo de gás carbônico e produção  
de oxigênio sem necessariamente ser o 
vilão do meio ambiente.

Clênio Queiroz de Barros
Eng. Agrônomo Crea PE 38828
Responsável Técnico do LABFERT – 
Laboratório de Análises Ambiental
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Construtora Israel Barros lança promoção de Natal
informe

A companhando o crescimento e 
desenvolvimento da região ser-

taneja, a Construtora Israel Barros, 
localizada em Serra Talhada, leva para 
o município um novo conceito de mo-
radia, com mais segurança e comodi-
dade. Lançado em setembro de 2013, 
o empreendimento da construtora, o 
Edifício Residencial 
Maria de Lourdes 
está localizado no 
bairro AABB e dis-
põe de toda a beleza 
e conforto da Capi-
tal.

Com 80% das 
unidades vendidas, 
a Israel Barros lan-
çou uma promoção 
de Natal nesse mês 
de dezembro para 
liquidar os 20% das 
unidades restantes. 
A ideia é a seguinte: 
quem quiser adqui-
rir um apartamento 
entres os andares 
1º e 7º, ganhará um 
bônus de R$ 10 mil 

para ser descontado em qualquer par-
cela. Já os clientes que preferirem as 
unidades entre o 8o e o 12o, o bônus é 
de R$ 15 mil. 

O empreedimento é um prédio de 
12 andares, com dois apartamentos 
por andar de 98.78 m² de área últil. 
Possui sala para dois ambientes, três 

quartos sendo um suíte, banheiro so-
cial, conzinha com dependência com-
pleta, varanda e guarita de seguran-
ça. Além disso, conta com 300m² de 
área de lazer, contendo terraço gour-
met com piscina e churrasqueira, sa-
lão de jogos, salão de festa e salão de 
ginástica. Do 1o ao 7o  andar, dispõe 

de uma vaga de garagem. Do 8o ao 
12o, duas vagas.

O andamento da obra já se encontra 
na 5a laje. A previsão é que seja entre-
gue em janeiro de 2017. De acordo com 
informações da construtora, elevado-
res e toda a parte de revestimentos es-
tão comprados. 



Mostra Competitiva Geral

Animação
Fim de Feira  - Tabira/Recife
Instinto - Caruaru
Noisé - Olinda
O Gaivota - Recife
Pé de Tambor - Buíque/Recife
Salú e Cavalo Marinho - Recife

Documentário
Avenida Presidente Kennedy - Olinda
De Profundis - Recife
Malassombros - Contos do além 
Sertão - Arcoverde
O Poeta Americano - Recife
O Que se memora - Goiana
Pequena Área - Recife
Psiu! - Recife
Recife que Pulsa - Recife
Valéria Brasil - Recife

Ficção
Bárbara - Recife
Brócolis - Olinda
IL Regista - Recife
Loja de Répteis - Recife
Manchik - Petrolina
Noites Traiçoeiras - Recife
Stop Motion - Recife
Um dia de veraneio - Recife
Urbanos - Recife

Experimental
A Felicidade não é deste mundo - 
Recife
A Revolução dos bichos - Recife
Amor Objeto - Caruaru
Canto de Outono - Recife
Encantada - Recife
História Natural - Recife
Kolossoi - Recife
Monumento Estelita - Olinda

PANAPANÃ - Recife
Power Charques - Caruaru
Xirê	-	Recife

Videoclip
"Alma Sebosa" - Recife
After Work Ganja - Recife
Anda a Roda - Arcoverde
Arquitetura de Vertigem - China - 
Recife
Coreofilia Song - Recife
Fitinha da Conceição - Recife
Insone Videoclipe - Recife
Karma no Lixo - Recife
Pra Verdade Estremecer - Recife
Sem Moderação - Recife
Tênue - Recife
Vem que Vem - Recife

Mostra Competitiva de 
Formação

Documentário
Amentas - Recife
Biblioteca - Recife
De: Escola Carlos Alberto Gonçalves 
de Almeida / CASE Santa Luzia Para: 
Aracaju (Sergipe) - Recife
Escola Popular de Cinema - Recife
Tabu - Recife
Viva o azul! Viva o encarnado! - 
Recife

Ficção
Bicho de 7 Letras - Petrolina
Esperança - Petrolina
Frente ao mar - Recife
Interno Cabo de Santo - Agostinho
Lúcia - Taquaritinga do Norte
Mas, Maria Lúcia - Recife
O mistério do Carmo – Goiana/
Recife
Zumbie Food - Recife
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16º FestCine acontece de 1 a 5 de dezembro

Retomadas as atividades no 
Cineclube Alternativo São José

E ntre os dias 1 e 5 de dezembro, 62 
filmes participarão das mostras 

competitivas da 16ª edição do FestCi-
ne – Festival de Curtas de Pernambu-
co. De todos os títulos concorrentes, 14 
integram a Mostra de Formação e 48 
fazem parte da Mostra Geral. Desse to-
tal de selecionados, seis são da cidade 
de Arcoverde e Petrolina. O FestCine 
2014 acontecerá no Cinema São Luiz e 
irá reunir grande parte da recente pro-
dução audiovisual pernambucana nas 
áreas de ficção, documentário, video-
clipe, animação e experimental.

Foram analisados 84 filmes inscri-
tos, que passaram pelo crivo da Co-
missão de Seleção, composta por oito 
integrantes: Adriana Gehres, Andreza 
Portela, Carla Francine, Mauro Lira, 
Mozart Oliveira, Shirley Hunther, Toni 
Braga e Yanara Galvão. A equipe anali-
sou os critérios estipulados na convo-
catória: argumento, roteiro, criativida-

N esse mês de novembro, as ati-
vidades do Cineclube Alter-

nativo São José foram retomadas. 
Já tiveram início, desde o dia 10, 
as sessões de filmes, com duas exi-
bições a cada mês, sempre nas se-
gundas-feiras, a partir das 19h, no 
Cine Teatro São José, em Afogados 
da Ingazeira. A entrada é franca.

A cada sessão o público pre-
sente escolhe qual filme será exi-
bido. No mês de novembro foram 

de, desenvolvimento e abordagem.
Ao final, serão premiados 17 filmes 

em troféu e dinheiro, além das 10 pre-
miações que envolvem os filmes de to-
das as categorias da Mostra Geral, com 
o Troféu Fernando Spencer, que são: 
Melhor Direção, Melhor Fotografia, 
Melhor Montagem, Melhor Roteiro, 
Melhor Produção, Melhor Direção de 
Arte, Melhor Trilha Sonora, Melhor 
Som, Melhor Ator e Melhor Atriz.

No total, os prêmios somam R$ 66 
mil, distribuídos de acordo com a colo-
cação do filme na premiação. Os cinco 
primeiros colocados na Mostra Com-
petitiva Geral levam R$ 5 mil cada; os 
cinco segundos colocados serão pre-
miados com R$ 4 mil cada; e os cinco 
terceiros colocados ganha R$ 3 mil. Já 
na mostra de formação, serão escolhi-
dos dois vencedores, um em ficção, ou-
tro em documentário. Cada um recebe 
R$ 3 mil.

escolhidos filmes com temática 
negra, para relembrar a consci-
ência negra. Foram eles “Quanto 
Vale ou é por Quilo?”, do diretor 
Sergio Bianchi; “Besouro”, do di-
retor João Daniel Tikhomiroff; 
“Atlântico Negro”, do diretor Re-
nato Barbieri; e “O fio da memó-
ria”, do diretor Eduardo Coutinho.

O Cineclube tem como público 
alvo professores, alunos e pessoas 
que gostam de cinema. Professores 

que desejam levar seus alunos, deve 
entrar em contato através do e-mail 
cineclubesaojose@gmail.com.

O projeto tem como parceiro 
a Rádio Pajeú e também conta 
com o apoio da Secretaria Muni-
cipal de Educação e da Prefeitura 
de Afogados da Ingazeira, além 
do incentivo do FUNCULTURA, 
FUNDARPE, Secretaria de Cul-
tura e Governo do Estado de Per-
nambuco.

Dos 62 filmes selecionados, seis são da cidade de Arcoverde e Petrolina

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o



30  www.facebook.com/Jornaldosertao   —   Jornal do Sertão - Novembro de 2014 / Edição 105

cultura

Maracatus Nação, Baque Solto e Cavalo-Marinho 
quase Patrimônios Imateriais do Brasil

Festival Arcoverde, Cultura 
e Arte começa dia 24

A s expressões culturais Maracatu 
Nação, Maracatu Baque Solto e 

Cavalo-Marinho estão cada vez mais 
próximas de se tornarem Patrimô-
nios Imateriais do Brasil. No dia 3 de 
novembro, o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
publicou no Diário Oficial da União que 
os três bens receberam pareceres favo-
ráveis da Câmara Técnica para o Regis-
tro no Livro das Formas de Expressão 
do IPHAN. Vale salientar que o Inven-
tário Nacional de Referências Culturais 
(INRC) de cada uma dessas manifesta-
ções foi entregue ao IPHAN no dia 13 
de agosto do ano passado, através da 
Secretaria de Cultura do Estado.

A publicação no Diário Oficial tam-
bém determina que no prazo de trinta 
dias a partir do dia 3, qualquer interes-
sado pode apresentar uma manifesta-
ção em defesa das candidaturas per-

nambucanas. As proposições devem 
ser enviadas para o endereço do Conse-
lho Consultivo do Patrimônio Cultural, 
que fica na Quadra 713/913, Bloco D, 
5º andar, CEP 70.390-135, em Brasília 
(Distrito Federal).

Após esse período de trinta dias, o 
pedido de registro deverá ser votado 
em reunião do Conselho Consultivo, 
no início do mês de dezembro, poden-
do ou não receber parecer favorável. 
O Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural é constituído por nove re-
presentantes de instituições públicas 
e privadas e por 13 representantes da 
sociedade civil, indicados pela presi-
dência do IPHAN e designados pelo 
Ministério da Cultura. O mandato dos 
conselheiros é de quatro anos, permi-
tida a recondução e o conselho é presi-
dido pelo presidente do IPHAN, que o 
integra como membro nato. Pedido de registro do título será votado em dezembro

A porta de entrada do Sertão pernam-
bucano está aberta para a diversi-

dade cultural e todas as formas de arte 
vão estar reunidas em um só lugar em 
dezembro. A ACA (Associação Comercial 
de Arcoverde) e o Projeto Empresa Res-
ponsável realizam a 12a edição do Festival 
Arcoverde Cultura e Arte, ou como é mais 

conhecido, a festa do Comércio.
A festa, que vai acontecer nas media-

ções da praça Winston Siqueira e Avenida 
Zeferino Galvão, vai oferecer ao público 
atrações artístico-culturais, barracas de 
lanche, bebidas e jogos, parque de diver-
sões e shows, entre os dias 24 e 31 de de-
zembro. 
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Pernambuco presente
no 26º Festival de

Turismo de Gramado
E ntre os dias 6 e 9 de novembro, 

aconteceu o 26º Festival de Tu-
rismo de Gramado (Festuris), no Rio 
Grande do Sul, e Pernambuco marcou 
presença com um estande da Secretaria 
de Turismo do Estado (Setur-PE) e da 
Empresa de Turismo de Pernambuco 
(Empetur). No evento, os visitantes pu-
deram conhecer um pouco da gastro-
nomia, cultura e roteiros diversificados 
de Pernambuco. Foram contemplando 
os principais destinos do Estado: Re-
cife, Porto de Galinhas, Fernando de 
Noronha e Olinda, todos ambientados 
com o tema do Movimento Armorial.

Na noite de abertura (6), houve 
uma ação de relacionamento com as 
principais operadoras parceiras de 
Pernambuco durante o ano de 2014, 
além de profissionais do turismo. O 
evento contou com a presença de re-
presentantes da Empetur e do trade-
pernambucano. “Agradecemos a todos 

que contribuíram com a promoção do 
turismo de Pernambuco durante todo 
o ano, fechando com ‘chave de ouro’ os 
eventos do calendário oficial de feiras e 
eventos nacionais do ano”, comentou a 
diretora Comercial da Empetur, Maria 
Cláudia De Paula.

Ainda no estande de Pernambuco, 
houve um espaço com degustação da 
gastronomia pernambucana com o fa-
moso bolo de rolo. Durante o evento, 
também foram distribuídos a nova fo-
lheteria recém-lançada que faz home-
nagem ao Movimento Armorial e seu 
criador, Ariano Suassuna.

A participação de Pernambuco con-
tou com parceria da Prefeitura do Re-
cife e da Associação de Hotéis de Porto 
de Galinhas (AHPG). O Festival de Tu-
rismo de Gramado é um dos principais 
eventos de turismo do Brasil. A cada 
ano, o evento recebe cerca de 15 mil 
profissionais.

turiSmo
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