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Natal de muita festa e emoção
no Sertão do Estado

Dezembro de brilho, emoção, solidariedade, apresentações culturais, aniversário e muita festa. Assim vai ser o período 
natalino no Sertão do Estado. Para inteirar os leitores sobre essa época do ano, o Jornal do Sertão preparou um especial 
sobre o Natal nas principais cidades da região sertaneja. Pag. 5
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alguém me leva de volta ao PaSSado, Por favor?

2

C om este turbilhão de 
informações que tem 

surgido em nossas vidas, me 
pergunto, ultimamente, no que 
tem se transformado as relações 
humanas. Hoje, as pessoas fa-
zem questão de dar bom dia e 
boa tarde pelo facebook, mas es-
quecem de fazê-lo, por exemplo, 
ao encontrar algum conhecido 
na rua ou no elevador. Mais uma 
vez, as grandes invenções, tais 
como os celulares modernos de 
hoje que chegaram para facilitar 
e nos ajudar, também tem um 
lado ruim. É triste, mas estamos 
conversando mais com nossos 
grupos de whatsapp do que com 

desde 2006
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Fique por Dentro

F indamos o ano 
com a sensação 

de que o tempo está passando 
mais depressa. Já tivemos a 
oportunidade de ouvir vários 
comentários a esse respeito e 
nutrimos a mesma sensação 
no decorrer deste ano. Exis-
tem várias hipóteses para esse 
fenômeno, mas a mais acei-
ta aponta que esse fenômeno 
está relacionado à enorme 
quantidade de informações e 
experiências as quais estamos 
sujeitos atualmente. Com o 
advento da internet tudo se 
tornou mais veloz e nós fo-
mos contingenciados a adotar 
o mesmo rítimo de velocida-
de. Mas, independentemente 
da velocidade, trazemos mais 
uma edição do Jornal do Ser-
tão, fechando com ela o ano 
de 2014. Isso traz a sensação 
de dever cumprido. Doze me-
ses de pesquisas e inovação 
procurando sempre oferecer 
aos nossos leitores um jornal 
moderno, condensando bons 
conteúdos jornalísticos para 
maior facilidade de leitura. 
Nesta edição, como não po-
deria deixar de ser, trazemos 
uma matéria especial sobre a 
realização do Natal nas prin-
cipais cidades do Sertão com 
apresentações culturais de 
muito brilho e emoção. Em po-
lítica trazemos o nome dos no-
vos secretários nomeados pelo 
novo governador do Estado, 
Paulo Câmara. Na área de tec-
nologia mostramos que o Ser-
tão ganha espaço com o aporte 
do Armazém de Criatividade 
que promete trazer grandes 
inovações tecnológicas para a 
região. Verão também que o 
Instituto de Tecnologia de Per-
nambuco (ITEP) selecionou 
345 alunos para centros tecno-
lógicos do Estado. Essas e ou-
tras matérias de seu interesse 
poderão ser lidas nesta edição. 
É Natal, manifestamos nossos 
votos de gratidão a todos que 
direta e indiretamente tem 
apoiado esse nosso trabalho. 
Desejamos-lhes um Feliz Na-
tal de esperanças renovadas e 
um ano novo repleto de coisas 
boas. Boa Leitura!

os nossos vizinhos. Entramos em 
carros "blindados" pelas pelícu-
las (mais escuras a cada dia) e os 
solteiros perderam uma gostosa 
e eficaz forma de paquerar! Afi-
nal, para que fazer isso "ao vivo" 
se temos até aplicativos nos ce-
lulares que escolhem o nosso par 
perfeito? Vivemos expostos pelas 
redes, mas isolados do mundo 
real! Quer saber quanto tem na 
sua conta? Usa o aplicativo do 
celular. Quer cozinhar? Tem re-
ceitas no aplicativo do celular! 
Quer emagrecer? Siga as orien-
tações no aplicativo do celular! E 
que tal conhecer alguém? Claro, 
bate papo no celular! Gostou? 

Vai casar? Planeje tudo via mais 
um aplicativo no celular! São 
tempos modernos! Não são ruins 
por serem diferentes, mas preci-
samos repensar a forma de utili-
zá-las. Não temos como impedir 
esse progresso, não tem mais 
volta. Contudo, podemos e de-
vemos aprender a dosar tais "in-
venções"! E a atividade turística 
é uma das que mais se beneficia 
com isso. Hoje temos o mundo 
em nossas mãos, a partir de um 
clique. E assim, podemos plane-
jar nossas viagens e ao chegar 
aos destinos, os aplicativos nos 
orientam pela cidade, sugerindo 
melhores hotéis, restaurantes e Marília Paes Cesário

obServatório JS

Distribuição:   Juliana Vieira de Lima 
Fone (87) 9927-2931

Impressão:  Plural Indústria Gráfica 
Fone (81) 3311-3201 - Suape - PE

Tiragem:    10.000 exemplares
Formato:    28 x 31 cm | 24 páginas
Circulação: Sertão de Pernambuco | Arcoverde, Sertâ-
nia, Custódia, Serra Talhada, São José do Egito, Afogados 
da Ingazeira, Floresta, Petrolândia, Salguei ro, Ara-
ripina, Petrolina, Triunfo, Sta. Cruz da Baixa Verde 
Recife | Governo do Estado - Assembléia Legislativa 
Secretarias de Estado | Brasília-DF | Ministério da In-
tegração Nacional Distribuição gratuita

Depto. Financeiro
José Bezerra
financeiro@jornaldosertaope.com.br

Produtor Gráfico
Daniel Sigal

Colaboradores: Alberto Ursulino, 
Helena Conserva, Dárcio Rabêlo, 
Antônio Faria, Francys Maya, Marília 
Isidro, Jussara Pereira, Marília Paes 
Cesário.
E-mail: jornaldosertaope@
jornaldosertaope.com.br
     www.facebook.com/Jornaldosertao

O Jornal do Sertão é uma 
publicação mensal da Edicom Editora 
Comunicação Ltda. Rua Cornélio 
Soares, 403/03 - CEP: 56903-440
Centro - Serra Talhada - Pernambuco

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

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

boates. Contudo, de nada adian-
ta se não tivermos as pessoas. 
São elas que ainda fazem o dife-
rencial nos serviços, coisas que 
uma máquina não poderia fazer. 
Nada como chegar cansado de 
uma viagem e um sorriso since-
ro nos recepcionar. E assim, fico 
torcendo para que o lado huma-
no ainda se mantenha como o 
mais importante! Deixem com 
a gente ao menos o sorriso, o 
carinho e o abraço! Pois tenho 
certeza que nisso, ainda, ou por 
enquanto, somos bem melhores 
que as máquinas!

Natal… Flores e Sonhos
A árvore de Natal é a mesma.
Mas os sonhos despedem-se... 
momentaneamente
No foco de um único pedido que fez a 
garotinha 
A um papai noel encardido e 
mentiroso.
No foco de um único pedido que fez a 
mulher
A um Deus Pai único e verdadeiro.

Era sobre os sonhos... Deste segredo 
posso eu mensurar.
Sonhos  sempre voltam!
Elas, as duas, têm o hábito de 
reflorescer… De sonhar!
Prefiro eu esperar o desmanche de 
alguns "sins".
E os remendos de alguns "nãos".

Todas as noites eu cumprimento a 
árvore de Natal.

Dou boa noite antes de irmos dormir: 
eu e ela.
Nela... Adormeço os sonhos meus e o 
meu único pedido.
Ao pé do presépio, uma prece.
E apago todas as luzes, então.
E quase enlouqueço!
E ando a falar pela casa!
Mundo cão este! E penso sobre tudo!
E falo com a árvore de Natal!
E falo com o Menino Jesus!

Silencio…
Ando eu a apagar as luzes todas!
Inclusive as minhas.
Ando eu meio outono... e 
descabelada.
Tanta notícia sobre fatos… 
Descabidos!
Ando eu  a despir-me de algumas 
mágoas.
A despedir-me de algumas certezas.

Silencio…
E posso ver uma mulher a enfeitar os 
cabelos com fitas.
Encantadoramente tola!
E posso ver uma garotinha a segurar 
alguns sonhos e  flores.
Ah... Os sonhos sempre voltam!
Elas, todas as duas... 
Têm uma antiga mania de sonhos.
E esta mania de reflorescer.

A árvore de Natal é fria e mentirosa.
O papai noel é uma inebriante 
mentira!
Eu?! … Ando quase aversão, mas 
quase me divirto.
E sinto saudades verdadeiras.  
De quase tudo.
Mantenho a fé… Na menina de 
mim.

Karla Mello
26 de Novembro de 2014

 www.facebook.com/Jornaldosertao   —   Jornal do Sertão - Dezembro de 2014 / Edição 106



D
iv

ul
ga

çã
o

3

SeCa

D
iv

ul
ga

çã
o

Velha Petrolândia antes da inundação Velha Petrolândia resusrgindo com a estiagem

Velha Petrolândia resurge com a seca
A velha cidade de Petrolân-

dia, que fica no Sertão do 
São Francisco em Pernambu-
co, tendo sido inundada para a 
construção da Usina Hidrelé-
trica Luiz Gonzaga há 26 anos, 
está vindo à tona devido a essa 
estiagem prolongada, a maior 
dos últimos 50 anos. As águas 
dos reservatórios de Sobradi-
nho, Itaparica e Xingó estão 
baixando e velhas construções 
aparecendo.

No meio do Rio São Fran-
cisco, a Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus aparece no 
horizonte. Após a inundação, 
apenas o seu topo ficou visível. 
Hoje, por causa da estiagem, o 
volume do Lago de Itaparica 
reduziu e praticamente me-
tade da estrutura do templo 
pode ser visualizada. As alga-
robas ao redor da construção 
e uma caixa d'água de uma es-
cola também podem ser vistas. 
Segundo uma moradora que 
morou na velha Petrolândia, 

essa localidade faz parte de um 
grupo escolar.

Agora, na área, é possível 
fazer mergulho. O mergulha-
dor Samir Oliveira mergulha 
onde está a igreja, há três anos. 
Quando o rio está cheio, fica 16 
metros de profundidade. Com 
a baixa, agora está com 10,5 
metros.
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A nova Petrolândia foi pro-
jetada a dez quilômetros da 
velha e é banhada pelo lago de 
Itaparica, formado pelas águas 
do Velho Chico. Porém, com a 
estiagem, a pior dos últimos 
50 anos, que atinge a nascente 
do rio em Minas Gerais, o vo-
lume do lago em Pernambuco 
caiu para apenas 14% da capa-

cidade. De acordo com a Com-
panhia Hidro Elétrica do São 
Francisco (Chesf) o volume 
útil da barragem no último pe-
ríodo chuvoso no reservatório 
de Itaparica foi de 44,3%.

Quem depende do Rio para 
trabalhar sofre com a seca 
porque com o lago mais raso, 
os peixes não sobrevivem. A 

produção da pesca artesanal 
diminuiu 40% e a piscicul-
tura, 15%. Isso também é um 
prejuízo para quem vive da 
fruticultura. De acordo com 
Sérgio Viana, fruticultor, antes 
era possível colher uma média 
de 150 sacos de maracujá por 
hectare. Agora, houve uma 
queda de 50% na produção. 
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Escolas de Petrolina recebem 200
mudas de espécies nativas

D uzentas mudas de espécies nati-
vas da Caatinga foram entregues 

pela equipe de Educação Ambiental 
da Agência Municipal do Meio Am-
biente (AMMA) de Petrolina para 
dez escolas municipais, com o intui-
to de implementar cada vez mais o 
processo de arborização da cidade. 
A solicitação foi feita pela secretaria 
de Educação de Petrolina. A entrega 
simbólica aconteceu no dia 9, na es-
cola Zélia Matias, no bairro Jardim 
Amazonas.

Cada escola recebeu vinte mudas, 
as quais serão plantadas e acompa-
nhadas pelo corpo técnico, docente e 
alunos das unidades de ensino, após 
receberem todas as orientações so-
bre o período de maturação, dentre 
outros aspectos relacionados ao de-
senvolvimento das plantas.

As escolas que receberam as mu-
das foram:
●	 Luiz	 de	 Souza	 (Serrote	 do	Uru-

bu)

meio ambiente

●	 Ana	Leopoldina	e	Paulo	Freire	(am-
bas no São Gonçalo)

●	 Nossa	 Senhora	 Rainha	 dos	 Anjos	
(Cohab Massangano)

●	 Zélia	Matias	(Jardim	Amazonas)
●	 Santa	Terezinha	(Dom	Avelar)
●	 Escola	Nova	do	N9
●	 Ricardo	Soares	(N6)
●	 José	Joaquim	(José	e	Maria)
●	 Nicolau	Boscardin

Ao solicitar as mudas à AMMA, a 
secretaria de Educação quer, sobre-
tudo, conscientizar os alunos sobre a 
importância de cada um contribuir 
para o desenvolvimento sustentável 
e ser responsável pela preservação e 
conservação do Meio Ambiente.

“Ficamos felizes em estabelecer 
essa parceria, contribuir no processo 
de arborização da cidade, preservar 
o Meio Ambiente e melhorar a qua-
lidade de vida de quem mora nesta 
região. A gente espera que exemplos 
como estes possam replicar ainda 
mais, para que a cidade seja cada vez 
mais viável no que diz respeito ao 
desenvolvimento sustentável”, des-
taca o diretor presidente da AMMA, 
Gleidson Castro. Cada escola recebeu 20 mudas, que serão plantadas sob comando do corpo técnico
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Codevasf garante 
sobrevivência de 15 mil 

peixes no Médio São 
Francisco baiano

C erca de 15 mil peixes de espécies 
nativas do rio São Francisco tive-

ram a sobrevivência assegurada na re-
gião do Médio São Francisco baiano. É 
que foram realizadas pela Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf) 
operações de resgate em lagoas margi-
nais e soltura em áreas mais preserva-
das do rio.

“O resgate e salvamento, catalo-
gação e monitoramento dessas lagoas 
são ações de singular importância para 
a revitalização do rio São Francisco 
e deverão ser rotineiras e implemen-
tadas anualmente pois sabemos que 
grande parte das lagoas marginais, em 
seu ciclo natural, secam ou diminuem 
de volume mesmo sem estiagens pro-
longadas”, comenta o chefe do Centro 
Integrado de Recursos Pesqueiros e 
Aquicultura da Codevasf em Xique-
-Xique, Charles Fabian.

As lagoas marginais possuem uma 
importância ecológica essencial na re-
vitalização do rio, pois consistem em 
verdadeiros berçários naturais para as 
diversas espécies de peixes nativas do 
rio São Francisco, com a função de re-
por o estoque natural alterado por inú-
meros fatores, como pesca irregular e 
predatória, assoreamento, devastação 
das margens e estiagem. Com a inten-
sa estiagem na região, muitas lagoas já 
sucumbiram ou encontram-se quase 
secas, provocando reflexos negativos 
sobre a ictiofauna do rio São Francis-
co, interrompendo o ciclo natural de 
reprodução e a possível sobrevivência 
das espécies.

Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição

O fim do ano é uma das épocas 
mais festivas: Natal, Réveillon, 

confraternizações entre amigos e em 
família. Por isso é muito comum sair 
da rotina, consumir calorias extras e 
cometer alguns excessos que podem 
interferir na balança e colocar a die-
ta do ano inteiro por água abaixo. 

As orientações a seguir podem 
te ajudar nessa maratona de festas 
sem perder o pique, mantendo uma 
alimentação saudável e equilibrada:

Confraternizações
Não saia de casa com fome! 

Antes, tome um suco ou coma um 
sanduíche natural, 
assim acabará con-
sumindo menos sal-
gadinhos, frituras e 
doces. Prove apenas 
alguns petiscos e 
faça escolhas saudá-
veis: troque o refri-
gerante e a cerveja 
pelo suco de fruta; 
prefira opções gre-
lhadas, na chapa ou 
na brasa, como peixe, frango, carnes 
magras ou queijo branco. 

Ceia de Natal
Escolha pratos leves e coloridos! 

Salada crua e um arroz bem colori-
do irão aumentar a sua saciedade; 
prefira o peito de peru sem pele ou 
o lombo suíno assados que possuem 

menor teor de gorduras; fuja do 
tender, chester e pernil suíno que 
apresentam maior concentração de 
gorduras e sódio (sal); como sobre-
mesa, prefira frutas ou doces com 
frutas, nozes e castanhas. 

Festa de Ano Novo
Faça escolhas leves, tome bas-

tante água e suco para hidratar. 
Abuse das frutas! Evite as bebidas 
alcoólicas ricas em “calorias vazias”. 
Cada grama de álcool tem sete calo-
rias, enquanto um grama de prote-
ínas ou de carboidratos tem quatro 
calorias. O ideal seria apenas uma 

taça de vinho ou 
espumante apenas 
para o brinde! 

O importante é 
moderar nas quan-
tidades consumidas 
e lembrar que essas 
celebrações são mo-
mentos de união e 
confraternização, 
não apenas reuni-
ões focadas na mesa. 

Foco na nutrição, pois sair de 2014 de 
bem consigo mesmo e com a balança 
nos dá mais entusiasmo para 2015!

Como manter o foco nas
festas de final de ano?

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

em Nutrição Clínica - Especialista em 
Obesidade e Emagrecimento

Nutricentro – Fone: (87) 3821 4187 - 
Arcoverde –PE

Entre agosto e novembro deste ano, 
foram realizadas cinco operações de 
resgate e soltura em áreas mais preser-
vadas do rio, nas quais foram resgatados 
cerca de 15 mil peixes, de 21 espécies. 
Entre elas: Surubim (Pseudoplatystoma 
corruscans), Curimatãs (Prochilodus 
argenteus; Prochilodus costatus), Sa-
rapó (Eigenmannia virescens), Mandi 
(Pimelodus maculatus), Corró (Trache-
lyopterus galeatus), Piau (Leporinus 
obtusidens), Cascudo (Hypostomus 
spp), Matrinxã (Brycon orthotaenia) e 
Dourado (Salminus franciscanus).

As atividades foram orientadas 
por biólogos, engenheiros de pesca, 
estudantes de Engenharia, técnicos e 
membros das comunidades. “É impor-
tante destacar o envolvimento desses 
diversos segmentos na busca de so-
luções que possam evitar e mitigar os 
impactos que as estiagens têm sobre 
esse acervo, culminando com as ações 
em favor de revitalização do rio, objeto 
das ações da Codevasf”, complementa 
Charles Fabian.

Peixamento
Um projeto Codevasf, idealizado 

pela 3ª Superintendência Regional, em 
Petrolina, Sertão pernambucano, visa 
envolver estudantes do município na 
preservação e revitalização do rio São 
Francisco, por meio do repovoamento 
com peixes de espécies nativas. No iní-
cio do mês de dezembro, com a presen-
ça de cerca de 30 alunos da 3ª série do 
ensino fundamental da Escola Saber,  
mais de 40 mil alevinos foram soltos 
no Velho Chico. 
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Coral dos Anjos

Serra Talhada pronta para o "Natal dos Sonhos"

Arcoverde arrecada alimentos
para o Natal do Coração

eSPeCial natal

 www.facebook.com/Jornaldosertao   —   Jornal do Sertão - Dezembro de 2014 / Edição 106

A Capital do Xaxado já está pron-
ta para celebrar o "Natal dos 

Sonhos". Um espetáculo de "encher 
os olhos" será apresentado aos ser-
ratalhadenses, com corais natalinos 
e anjos voando. Utilizando-se de 
materiais recicláveis, como pneus 
usados e garrafas pet, Serra Talhada 
decorou praças, ruas e avenidas, sen-
do o ponto principal a praça Sérgio 
Magalhães.

Quase 40 mil garrafas Pets decoram 
a cidade esse ano. De acordo com a pri-
meira dama, Karina Rodrigues, “além 
desses produtos serem retirados da 

E m Arcoverde, a solidariedade é o 
ponto principal do Natal. Dentro 

do “Natal do Coração”, a Secretaria de 
Assistência Social arrecada alimentos 
para distribuir entre as famílias dos 
programas sociais da Prefeitura de Ar-
coverde. A entrega de cestas básicas 

natureza, colaborando com o meio am-
biente, ainda geramos renda extra para 
artesãos e artistas".

A inauguração do período natalino 
aconteceu no último dia 7 e o Patamar 
da Igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Penha, na Praça Barão do Pajeú, no 
centro da cidade se encheu de anjos, 
voando e tocando trombetas. E, embo-
ra o espetáculo teatral com anjos des-
cendo pelas janelas do alto da Igreja te-
nha sido uma reedição do ano passado, 
todos ficaram encantados.

Confira a programação para os pró-
ximos dias:

Dia 21 (domingo)
●	 Coral	do	Colégio	Cônego	Torres,
●	 Grupo	Folha	Outonais,

●	 Maracatu	Nação	Império
●	 e	o	coral	do	EREMPAC.

Dia 24 (quarta-feira - véspera de 
Natal)
●	 Pastoril	do	Colégio	Cônego	Torres,
●	 Grupo	 de	 Flautista	 do	 Colégio	 Cô-

nego Torres e logo em seguida o
●	 Coral	do	Centro	Espírita	Cícero.

Dia 28 (domingo)
Encerramento dos festejos natali-

nos de Serra Talhada com apresenta-
ção da Caravana Cultura Viva com to-
dos os ritmos pernambucanos. 

acontece no dia 23 de dezembro, no 
Esporte Clube, a partir das 8h.

Os pontos de coleta estão espalha-
dos pelas secretarias de Assistência 
Social, Saúde e Educação. “Precisamos 
fazer o Natal dessas famílias um pouco 
mais feliz”, explica a secretária de assis-

tência social, Patrícia Padilha. Em 2013, 
foram distribuídas 1000 cestas básicas, 
cerca de 10 toneladas de alimentos.

Dentro das comemorações do Natal 
de Coração, no dia 26, a partir das 16h, 
a secretaria realiza uma programação 
voltada para a garotada dos programas 

sociais, assim como, qualquer uma que 
queira prestigiar a festa. O grupo Ete-
arc apresenta um espetáculo inspirado 
nas peripécias dos personagens infan-
tis mais famosos dos últimos tempos 
como a Peppa Pig, Galinha Pintadinha 
e Patati Papatá (cover). 
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eSPeCial natal

Presépio no Natal do Sesc

Salgueiro comemora aniversário e Natal ao mesmo tempo
D
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Sesc no Natal Triunfo destaca 
e renova as memórias natalinas

Natal de Salgueiro é comemoração dupla
Q uando chega dezembro, Salguei-

ro, cidade que fica no Sertão 
Central do Estado, tem comemoração 
dupla: seu aniversário e o Natal. Este 
ano, em que completa 179 anos, no dia 
23, a Prefeitura já deu largada às co-
memorações. Com o tema “Estrela que 
Anuncia”, o prefeito Marcones Libório 
acendeu as luzes que enfeitam o Natal 
na cidade, no último dia 5. Ao mesmo 
tempo, já anunciou a programação fes-
tiva de final de ano que envolve entre-
gas de obras, inaugurações, shows até a 
virada do ano em ritmo de frevo.

A Praça da Matriz, que histori-
camente é símbolo e uma espécie de  
Marco Zero da história de Salgueiro, 
ganhou uma ornamentação e cenários 
temáticos especiais que narram a his-
tória do menino Jesus e outros aspec-
tos que simbolizam o Natal. Nos dois 
giradouros da cidade, as estrelas relu-

O Sesc Pernambuco já deu 
início ao tradicional pro-

jeto Sesc no Natal Triunfo, que 
há nove anos promove uma 
programação cultural para en-
cantar moradores e turistas da 
cidade sertaneja. Com o tema 
#retratos, este ano a proposta 
é traduzir e capturar, através 
do estímulo dos sentidos, o 
resgate das memórias nata-
linas e o fortalecimento das 
identidades.  A programação 
natalina segue até 6 de janeiro 
de 2015.

A abertura contou com 
a Mostra de Grupos do Sesc 
Pernambuco, um dos desta-
ques da programação. Gru-
pos das unidades do Sesc 
Casa Amarela, Piedade, Ar-
coverde, Belo Jardim, Gara-
nhuns e Petrolina realizaram 
a mostra de coreografias, se-
guido de apresentação da Cia 

zem mais fortes porque traz o brilho e 
a identidade cultural das mulheres ar-

uma árvore gigante montada, com 15 
metros. A decoração também passa por 
prédios como a Prefeitura, secretarias e 
demais órgãos que ganham árvores de 
Natal, guirlandas, enfeites de mesa e 
vasos decorativos com temas natalinos.

Nas noites de Natal e Reveillon a ci-
dade também é palco de shows, confira 
a programação:

23/12
●	 Adelmário	coelho	
 e Israel Novaes

24/12
●	 Orquestra	 Cultura	 Pernambucana,	

Danilo Pernambucano e Rafael Ve-
ríssimo

31/12
●	 Patchanka,	Jameckson	e
 Orquestras Arrastão. 
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de Dança do Sesc Ler Arari-
pina. A Mostra inclui tam-
bém grupos de dança do Sesc 
Triunfo, dança e choro do 
Sesc Santo Amaro, e violinos 
do Sesc Piedade, e segue com 
espetáculos em polos descen-
tralizados até o dia 7.

A programação inclui tam-
bém apresentações culturais, 
exposições, cortejo de Papai 
Noel, o Natal das Crianças e 
concerto no Lago João Barbo-
sa Sitônio. Um dos destaques 
dessa edição é a unidade mó-
vel BiblioSesc, uma biblioteca 
volante, que pela primeira vez 
participa do projeto. A progra-
mação conta com leitura de 
livros, contação de histórias e 
apresentações culturais.

No dia 24, véspera de Na-
tal, haverá apresentação de 
Anastácia Rodrigues e do 
sanfoneiro Luzico, a Hora do 

Ângelus e o concerto no Lago 
João Barbosa Sitônio. No dia 
25, das 14h às 16h, acontecerá 
o Natal das Crianças, reple-
to de atrações como oficinas, 
brincadeiras e atrações cir-
censes, na Estação Teleférico. 
Às 16h, o Papai Noel desce no 
teleférico, uma das atrações 
mais emblemáticas do Natal 
Triunfo, e segue em cortejo 
pelas ruas da cidade.

No dia 26, a partir das 20h 
o Sesc participa da Festa da 
Padroeira na Igreja Matriz de 
Nossa Senhora das Dores, com 
a apresentação dos grupos Co-
ral Vozes do Sertão, Guardas 
Romanos, Ana Cristina e Dja-
elton Quirino.

O encerramento do Natal 
Triunfo será no dia 6 de janei-
ro de 2015, com Celebração 
Eucarística, Cortejo e Queima 
da Lapinha. 

tesãs, sob a criação de Wemerson Dias.
No girador do Prado é possível ver  
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Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado  (antoniofaria@antoniofaria.com.br)

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

Coluna 
Jurídica

O Patrimônio de Afetação Imobiliária

Congresso promoveu minicursos, palestras e mesas de debate
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N a última semana de no-
vembro, aconteceu na 

AESA (Autarquia de Ensino 
Superior de Arcoverde) a 11ª 
Edição do Congresso de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão – CO-
EPE. Com público de 1500 ins-
critos, dentre eles, alunos de 
licenciaturas e bacharelados, 
professores das redes munici-
pais e estaduais de Arcoverde 
e municípios vizinhos, o COE-
PE teve sua palestra de abertu-
ra com o grande conferencista 
Prof. Hamilton Werneck. 

Entre as atividades promo-
vidas pelo congresso, foram 
realizados minicursos, pales-
tras, mesas de debate. Ganha-
ram destaque as apresenta-
ções de cerca de 110 trabalhos 
científicos, tendo entre seus 
autores, alunos da AESA e de 
outras Instituições de Ensino. 
A diversão no COEPE ficou 
por conta de apresentações 
culturais, a exemplo o Balé da 
Escola Municipal Rotary Alci-
des Cursino, teatro, música.

Pós-Graduação
Estão abertas matrículas 

para cursos de Pós-Graduação 
Especialização Lato Sensu na 
AESA. Os cursos são Enfer-
magem em Urgência e Emer-
gência, História e Ensino de 
História, Língua Portuguesa 
e suas Literaturas, Geografia 
e Meio Ambiente, Psicopeda-
gogia Institucional e Clínica e 
Biologia Geral. 

Para a pós-graduação de 
Enfermagem em Urgência e 
Emergência, as matrículas es-
tão abertas até o dia 15 de janei-

ro de 2015, o valor da matrícula 
e mensalidades é de R$ 208,00, 
mas alunos e ex-alunos do Ba-
charelado de Enfermagem da 
AESA estão isentos da taxa de 
matrícula. Mais informações no 
telefone (87) 3821-3247.

Os demais cursos tem matrí-
culas abertas até 31 de janeiro de 
2015, com matrícula e mensali-
dades no valor de R$ 160,00, os 
cursos tem duração de 12 meses 
com aulas quinzenais aos sába-
dos. Mais informações no tele-
fone (87) 3821-0644.

Para se matricular em 
qualquer pós-graduação o in-
teressado deve dirigir-se à se-
cretaria de notas da AESA.

Bacharelado em 
Educação Física

Aprovado recentemente 
pelo Conselho de Educação do 
Estado de Pernambuco, o Ba-
charelado em Educação Física 
está com prazo aberto para 
recebimento de pedidos de in-
gresso, poderão se candidatar 

ao processo seletivo do Curso 
de Bacharel em Educação Fí-
sica, os portadores de diploma 
de conclusão de curso de Li-
cenciatura em Educação física, 
reconhecido pelo Ministério 
da Educação (MEC). Para ins-
crição no processo seletivo se-
rão aceitos, além do diploma, 
outros documentos compro-
batórios de conclusão de curso 
de graduação.

Serão oferecidas apenas 
vagas anuais, sendo: 40 vagas 
no semestre 2015.1 e 40 vagas 
no semestre 2015.2. Os pedi-
dos de inscrição serão reali-
zados na secretaria da ESSA, 
localizada na Autarquia de En-
sino Superior de Arcoverde – 
AESA, situada a Gumercindo 
Cavalcanti, 420 – Bairro: São 
Cristóvão, Arcoverde – PE. As 
inscrições podem ser realiza-
das até o dia 19 de dezembro 
de 2014. O valor da taxa de 
inscrição é R$ 40,00. 

Mais informações no tele-
fone (87) 3821-3247. 

Aesa realiza 11ª
edição do COEPE

informe

Continua na próxima edição

Com a promulgação da lei de nº 10.931/2004, no último 
dia 02 de agosto, houve considerável modificação da legis-
lação imobiliária nacional, no sentido de desenvolver a ativi-
dade imobiliária em nosso país, fomentando a tão necessária 
retomada do crescimento econômico.

A nova Lei imobiliária é bastante vasta, já que altera a lei 
de títulos de crédito imobiliário, a lei de incorporações, a lei de 
alienação fiduciária de bem imóvel e a de bem móvel, aLlei do 
FGTS, o Código Civil, a Lei do Inquilinato, a Lei de Protesto de 
Títulos e Documentos, sendo impossível neste breve informa-
tivo discorremos esmiuçadamente sobre todos esses assuntos.

Modificação importante, quiçá principal, introduzida em 
nosso ordenamento jurídico pela aludida legislação, foi a cria-
ção do Regime Especial do Patrimônio de Afetação Imobiliária, 
o que trouxe garantias e mais segurança aos adquirentes de 
unidades imobiliárias, inclusive às próprias instituições financei-
ras que concederem empréstimos voltados à construção civil.

Isto porque, ao haver a compra de um imóvel, por qualquer 
consumidor, que esteja sob égide deste regime jurídico, os 
bens e direitos das unidades imobiliárias, objeto da aquisição, 
tornam-se apartados do patrimônio geral do incorporador, 
evitando que o empreendimento vendido venha a responder 
por envetuais problemas financeiros da incorporadora.

Dessa forma, cada empreendimento imobiliário só vem a 
responder por dívidas oriundas das obrigações vinculadas à 
sua própria incorporação, salvaguardando o bem adquirido 
por débitos fiscais, tributários e até econômicos da incorpo-
radora, mesmo se sobrevindo a falência ou a insolvência civil 
do incorporador.

Pois com o Patrimônio de Afetação, o adquirente/consu-
midor terá a certeza de que os recursos destinados ao seu em-
preendimento efetivamente nele serão aplicados, e não para 
sanar possíveis problemas financeiros do incorporador, já que 
a incorporação virá a ser fiscalizada por uma comissão de re-
presentantes, nomeada pelos próprios adquirentes do bem.

Até a própria escrituração contábil nesse regime é diferen-
ciada, já que para cada incorporação submetida a este regime 
o incorporador fica obrigado a manter uma contabilidade em 
separado da incorporadora - e de forma completa - mesmo 
que esteja desobrigado legalmente pela legislação tributária 
incidente em manter este tipo específico de escrituração.
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Governador de Pernambuco nomeia secretariado
N o dia 15 de dezembro, o governador eleito de Pernambuco, Paulo Câmara 

(PSB), anunciou o secretariado e a nova estrutura de governo. As medidas 
passam a valer a partir de fevereiro de 2015. Segundo Paulo, o secretariado é ex-

periente e a escolha foi inspirada em Eduardo Campos. O número de secretarias é 
o mesmo da reforma feita por Eduardo Campos no final de 2013.

Confira a lista abaixo:

eConomia

des e Educação.
Secretaria da Fazenda - Marcio Ste-
fanni - Atual secretário de Desenvolvimen-
to Econômico.
Secretaria da Administração - Milton 
Coelho - Foi secretário de Governo da se-
gunda gestão de Eduardo Campos (2011-
2010).
Secretaria de Educação - Fred Amân-
cio - É secretário de Planejamento e Gestão.
Secretaria da Saúde - Iran Costa - Mé-
dico e interventor do Hospital de Câncer de 
Pernambuco (HCP) desde março de 2013.
Secretaria das Cidades - André de 
Paula - Vai comandar uma pasta respon-
sável por algumas das principais obras do 
governo estadual.
Desenvolvimento Social, Criança e 
Juventude - Isaltino Nascimento - Ele 
foi secretário de Transportes na gestão de 
Eduardo Campos.
Secretaria de Agricultura e Reforma 
Agrária - Nilton Mota - Foi secretário da 
Educação de Pernambuco. Desenvolvimen-
to Econômico - Thiago Norões

Foi procurador-titular na última gestão de 
Eduardo Campos.
Secretaria Micro e Pequena Empre-
sa, Qualificação e Trabalho - Evandro 
Avelar - Atual secretário das Cidades.
Secretaria de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade - Sérgio Xavier - Ele volta 
ao governo para a mesma pasta que ocupou 
durante a gestão de Eduardo Campos.
Secretaria de Imprensa - Ennio Ben-
ning - Foi titular da Secretaria de Imprensa 
na gestão do ex-governador Jarbas Vascon-
celos (PMDB).
Secretaria de Turismo - Filipe Carre-
ras - Formado em Ciências Contábeis, já 
ocupou a Secretaria de Turismo e Lazer da 
Prefeitura do Recife.
Secretaria de Transportes - Sebastião 
Oliveira - Formado em Medicina, Sebas-
tião Oliveira é deputado estadual.
Secretaria de Defesa Social - Alessandro 
Carvalho - O secretário permanecerá como 
titular da pasta, cargo que ocupa desde 2013.
Controladoria-Geral do Estado - Ro-
drigo Amaro - É presidente da empresa 

Pernambuco Participações (Perpart).
Secretaria de Justiça e Direitos Huma-
nos - Pedro Eurico - É o atual secretário de 
Criança e Juventude do governo do estado.
Secretaria da Mulher - Silvia Cor-
deiro - É a atual secretária da Mulher da 
Prefeitura do Recife. É médica sanitarista e 
feminista.
Secretaria de Cultura - Marcelino 
Granja - Foi titular da secretaria de Ciên-
cia e Tecnologia durante a gestão do ex-go-
vernador Eduardo Campos (2007-2010).
Secretária da Ciência, Tecnologia e 
Inovação - Lúcia Melo - Foi secretária 
de Ciência e Tecnologia de Pernambuco. É 
pesquisadora titular da Fundação Joaquim 
Nabuco.
Secretaria de Habitação - Marcos 
Baptista - Desde Julho de 2014 está na 
FGV Projetos (Fundação Getúlio Vargas), 
coordenando projetos.
Líder do Governo na Assembleia Le-
gislativa - Waldemar Borges - O gover-
nador eleito manteve o deputado à frente da 
liderança. 

Chefe da assessoria especial - José 
Cavalcanti Neto - É auditor do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco.
Chefe de gabinete de projetos estraté-
gicos - Renato Thièbaut - Foi chefe de 
gabinete de nas duas gestões de Eduardo 
Campos (2007-201).
Chefe de gabinete do governador - 
Ruy Bezerra Filho - É auditor das contas 
públicas do Tribunal de Contas do Estado 
desde 1996.
Chefe da Casa Militar - Coronel Má-
rio Cavalcanti - Foi assessor de Eduardo 
Campos quando ministro da Ciência e Tec-
nologia em 2004 e 2005.
Procuradoria-geral do estado - Antô-
nio César Caúla Reis - É procurador do 
estado desde 1995. Atualmente ocupa o car-
go de corregedor-geral.
Secretaria da Casa Civil - Antônio Fi-
gueira - Comandou a pasta da Saúde du-
rante a gestão Eduardo Campos.
Secretaria de Planejamento e Gestão 
- Danilo Cabral - Durante as gestões de 
Eduardo Campos atuou nas pastas de Cida-
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PARABÉNS  A enfermeira Josy Rabelo festejando os 
3 anos de sua filha Valentina Carvalheira em seu super 
aniversário em Caruaru.

DESTAQUE A prefeita Madalena Brito foi prestigiar a posse 
dos empresários Jaime Espósito e Rejane Maciel na ACA.

EMPREENDEDORES O casal Mario Paulo e sua Clarissa 
Freire Brito apostando alto em Arcoverde com seu Lameds 
Laboratório

VIVA A FELICIDADE Humberto 
Rochimin e Vanubia Freitas casal dos mais 
queridos de nossa Vidal social

MODELO A arcoverdense 
Alexya Freire fazendo sucesso nas 
passarelas com sua beleza

FAMILIA Wilton e Nena Rocha ladeados pelo 
filho, o médico Bruno Rocha, que tem feito um 
excelente trabalho em Arcoverde.



Dárcio Rabélo 
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

Melhor do que todos os presentes por baixo 
da árvore de natal é a presença de uma 
família feliz. Força, fé e foco e que venha 
2015 repleto de realizações e paz. 

11

BAILE MUNICIPAL
A grande atração do 9º Bai-

le Municipal de Arcoverde em 
2015 será Elba Ramalho e Or-
questra Super Oara. O maior 
e mais bonito baile de carna-
val do interior de Pernambuco 
acontece no dia 31 de janeiro, 
no Esporte Clube de Arcoverde, 
e abre oficialmente o Carnaval 
Folia dos Bois de Arcoverde.

ACA
A Associação Comercial de 

Arcoverde reempossou em uma 
noite de muito prestigio o pre-
sidente da ACA, Jaime Espósito 
Filho, e sua vice Rejane Maciel 
para o Biênio 2015/2016. Fa-
zem a composição da associa-
ção secretários, tesoureiros, 
diretores e conselho fiscal, 
responsáveis pelo sucesso que 
a ACA tem nesses 56 anos. A 
associação e a Prefeitura de Ar-
coverde através da prefeita Ma-
dalena Brito são grandes par-

ceiras no trabalho de fomento 
e incentivo no aquecimento do 
comércio local. Ambas atuam 
na qualificação da mão de obra, 
visando proporcionar qualida-
de nos serviços oferecidos.

CORES
Foi bastante festivo a en-

trega do “Projeto Tudo de Cor 
para Triunfo”, onde a comuni-
dade feliz participou e agrade-
ceu por esse maravilhoso pre-
sente e se fez sentir exemplo 
de cidadania, de preservação 
do casario e da autoestima que 
contagiou todos os triunfenses.

Estiveram presentes os 
membros da CORAL: Eduardo 
Santos, Zeila Nascimento, Es-
tênio Silva e Douglas; da TU-
PAN, Bartolomeu e Diógenes 
Carvalho, Rogério Mota, Ca-
ravana da Saudade, visitantes 
e turistas. Deram um show de 
cultura: a Banda da Terceira 
Idade, a Banda Isaías Lima, 

as Cambindas de Triunfo, os 
Caretas, o Grupo Maculelê e o 
Pastoril Infantil de Triunfo. O 
Governo Municipal num gesto 
de confraternização ofereceu 
um almoço. Os benfeitores do 
projeto foram agraciados com 
uma comenda conferida pela 
Câmara Municipal. A festança 
foi concluída com a celebração 
da Santa Missa e uma gentil 
recepção oferecida pelo Padre 
Edilberto Brasil. A CORAL dei-
xou afixada na Igreja uma pla-
ca alusiva ao êxito do projeto.

VISITA
O Lions Clube de Arcover-

de, recebeu em reunião festiva 
o Governador do Distrito La 
5 CL Humberto Pontes e sua 
esposa CaL Mariângela. A ce-
rimônia foi comandada pelo 
presidente André Ricardo e 
pela esposa Cristiane Inácio 
na Loja Maçônica Barão do 
Rio Branco, Centro.

MISTER
A sexta edição do Mister 

Pernambuco, realizada na noi-
te desse sábado (06), no “Boli-
che Pub”, na cidade de Petro-
lina (PE), teve o garanhuense 
Felipe Zoobi, de 23 anos de 
idade, como o campeão do con-
curso. Felipe agora se prepara 
para representar o Estado no 
Mister Brasil Universo, princi-
pal concurso de beleza nacio-
nal, na categoria masculina.

O primeiro Mister Gara-
nhuns, de 1m86cm de altura, 
foi destaque em todas as eta-
pas do concurso desde o pri-
meiro momento. O concurso 
reuniu 27 rapazes, de todas as 
regiões de Pernambuco. 

CALENDÁRIO
O Sesc Arcoverde realizou, no 

dia 17 de Dezembro de 2014, no 
Teatro Geraldo Barros, o lança-
mento do “Calendário de Even-
tos	 2015″.	 A	 solenidade	 contou	

com a presença da prefeita Ma-
dalena Brito, do vice prefeito, 
Wellignton Araújo, e cobertura 
completa do mais acessado de 
Arcoverde www.darciorabelo.
com.br. A abertura ficou por 
conta de um vídeo institucional 
mostrando as áreas de atuação 
da instituição como esportes, la-
zer, cultura, turismo , educação 
infantil, educação física e traba-
lho com a terceira idade.

SUCESSO
Com o auditório lotado, acon-

teceu a 1ª Bienal do Livro de Pes-
queira, evento literário que reuniu 
grandes escritores. Jornalistas e 
intelectuais do Brasil. Em sua pri-
meira edição, os organizadores do 
evento tiveram a preocupação de 
homenagear escritores consagra-
dos. Entre eles, a poetisa Djanira 
Silva e ao romancista, historiador 
e jornalista Zeferino Galvão, den-
tro das comemorações póstumas 
dos seus 150 anos.
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Jiu Jitsu contra a exclusão social
O atleta e professor de capoeira e Jiu Jitsu, Beto Jamaica, medalhista em 

campeonatos estaduais e nacionais, pratica e ensina esses esportes desde a 
década de 1990. Agora, expande seu trabalho para crianças e adolescentes das 
comunidades do Alto do Bom Jesus e Borborema, com o projeto social de Jiu 
Jitsu Gold Team. Beto levou 20 atletas para uma competição, a maioria foi 
campeão, com a maior dificuldade. As doações de quimonos e tatames que 
o projeto recebe vêm principalmente de empresas esportivas da cidade. Beto 
Jamaica luta para continuar e expandir sua ação comunitária, ajudando a tirar 
essas crianças e adolescentes das ruas.

Cabaças ficou com o troféu
O Campeonato Belmontense de Futebol 2014 chegou ao fim. A equipe das 

Cabaças venceu a equipe da Várzea, campeã da edição passada da competição. 
Em um jogo bastante disputado e com um grande público presente, as equipes 
empataram em 2 x 2 no tempo normal e, nas penalidades, Cabaças venceu a 
Várzea por 5 x 4.

Professor de Flores campeão na Paraíba
O professor de educação física, Carlos Alberto, Bebeto, 25 anos, da acade-

mia Força e Mente de Flores – PE, foi o grande campeão do Segundo Open de 
Jíu Jitsu realizado em Conceição do Piancó PB, “o casca grossa” venceu na ca-
tegoria adulto pesado, faixa azul, depois de duas lutas, enfrentando o lutador 
Batista, da Kimura Nova União, um dos melhores da categoria.
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Corrida terá percurso de 7 a 10 km

eSPorteS
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Sertão
Esportivo

Salgueiro comemora 
aniversário com corrida
C omo parte das comemorações dos 

179 anos da fundação do municí-
pio de Salgueiro, acontece no próximo 
dia 23 a Corrida Raimundo de Sá. A 
disputa terá o percurso de 7 e 10 km, 
para as categorias feminina e masculi-
na, respectivamente. A expectativa dos 
organizadores é que cerca de 200 atle-
tas participem da corrida.

Os vencedores serão os três primei-
ros colocados nas categorias mirim, ca-
dete e master. Os prêmios serão em for-
ma de troféu e dinheiro. A competição 
tem saída do Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (DNOCS), às 
7h30, com chegada na Praça da Cate-
dral de Santo Antônio. Os interes-
sados em participar devem fazer a 
inscrição na Secretária de Cultura e 
Esportes da cidade, entre 8h e 12h.

De acordo com o secretário de 
cultura e esportes de Salgueiro, 
Bruno Feitosa, além de estimular 
a participação esportiva dos atle-
tas, a corrida também tem uma 
representação histórica que envol-

ve a fundação da cidade. O trajeto da 
competição faz referência ao caminho 
andando pelo menino Raimundo de 
Sá, que passou dois dias perdido e foi 
encontrado no local onde se encontra a 
Catedral de Santo Antônio.

Nas categorias Mirim, Cadete e 
Master, a premiação para o primeiro 
lugar será de R$ 200. O 2º lugar, leva-
rá R$ 150 e o 3º R$ 100 além de troféu. 
Na categoria, adulto. O 1º lugar levará 
para casa R$ 200; o 2º R$ 150 e o 3º 
R$ 100.  No dia da prova, a corrida terá 
início às 7h30, com a saída do DNOCS 
e chegada na Praça da Catedral de San-
to Antônio. 
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eduCação

Alunos de Afogados
da Ingazeira

recebem óculos

Prefeito José Patriota fez as entregas dos óculos

A Prefeitura de Afoga-
dos da Ingazeira deu 

início nesse mês de de-
zembro à distribuição dos 
óculos do Programa “Visão 
de Futuro”, que beneficia 
alunos da rede pública mu-
nicipal de ensino, do pré-
-escolar ao EJA – Ensino 
de Jovens e Adultos.

Criado o ano passado, 
o “Visão de Futuro” tem 
por objetivo identificar e 
resolver os problemas of-
talmológicos que, de alguma maneira, 
atrapalham o aprendizado dos alunos. 
As Secretarias de Educação e de Saú-
de realizam, em parceria, uma triagem 
inicial com os alunos da rede.

Os alunos identificados com pro-
blemas de visão passam por uma ba-
teria de exames, que vai do simples 
exame de vista até o mapeamento da 
retina, quando necessário. Este ano os 
exames foram realizados em agosto. Da 
triagem inicial, foram identificados 671 
alunos com possíveis problemas. Des-
tes, 598 irão precisar usar óculos, que 
começaram a ser entregues hoje, no 
Centro de Educação Infantil Maria Ge-
nedi, no Residencial Miguel Arraes, be-
neficiando alunos da própria unidade e 
da Escola Municipal Francisca Lira.

Nesta 1ª etapa estão sendo entre-
gues 291 óculos. Além das unidades 
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FIS encerra o ano com 
nove cursos superiores e 
tecnológicos e promete 

mais eventos acadêmicos 
para 2015

A Faculdade de Integração do 
Sertão (FIS) fecha o ano de 

2014 oferecendo nove cursos: Ad-
ministração, Ciências Contábeis, 
Construção de Edifícios, Direito, En-
fermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Logística e Redes de Computadores 
a toda a comunidade de Serra Talha-
da e região, promovendo, com isso, o 
desenvolvimento científico e a eco-
nomia local. Para quem ainda deseja 
fazer um curso superior a FIS está 
com inscrições do vestibular 2015.1 
abertas para os cursos de Constru-
ção de Edifícios, Logística e Redes de 
Computadores. 

Eventos como a “Semana Acadê-
mica”, “Congresso Sertanejo de Di-
reito Público e Privado”, “Encontro 
de Contabilidade e Administração”, 
“Semana da Consciência Negra” 
trouxeram para academia o debate 
e a reflexão sobre várias temáticas 
como sustentabilidade, direitos hu-
manos, diversidade, etc.

Em 2015 eventos consolidados 
no calendário acadêmico da FIS, se-
rão realizados novamente e outros 
passarão a ter caráter de Congresso, 
dada a proporção que vêm toman-
do a cada edição. Serão promovidos 
novos eventos, 
pois outros cursos 
serão implanta-
dos na instituição, 
fazendo com que 
haja um intercâm-
bio entre cursos 
e profissionais de 
outras IES.

No próximo 
ano a FIS irá inau-
gurar as novas ins-
talações. No espa-
ço funcionará uma 

Clínica Escola com UTI, Laboratório 
de Farmácia, Auditório com capa-
cidade para mil pessoas. Os setores 
administrativos passarão a funcionar 
na nova unidade, oferecendo maior 
conforto a toda comunidade acadê-
mica. No novo prédio já funciona a 
biblioteca com mais de dezesseis mil 
obras e a sala de estudos com termi-
nais de computadores.

Luis Pereira de Melo Júnior, di-
retor-presidente da FIS, acredita que 
o ano de 2014 foi muito produtivo 
no âmbito acadêmico, muitas dis-
cussões fecundas foram realizadas 
dentro da instituição. “A pesquisa 
vem sendo fomentada por todos os 
docentes da instituição, fazendo com 
que os discentes sigam seus passos, 
por isso a grande procura dos cur-
sos de Especialização oferecidos pela 
FIS. Em nome da Sociedade de En-
sino Superior de Serra Talhada e da 
FIS, desejo a toda a sociedade serra-
talhadense e em especial a comuni-
dade acadêmica FIS boas festas e que 
2015 seja um ano de grandes reali-
zações e que estejamos presentes no 
desenvolvimento social, econômico e 
cultural de Serra Talhada”, ressalta o 
presidente.

citadas, mais 04 escolas serão benefi-
ciadas neste momento: Escolas Muni-
cipais Maria Gizelda Simões, Geraldo 
Cipriano, Ana Melo e Petronila de Si-
queira. A distribuição será feita nas 
escolas. Todos os alunos puderam, na 
hora do exame, escolher a armação de 
sua predileção.

O Prefeito José Patriota participou 
da entrega e demonstrou satisfação em 
poder ajudar na melhoria do aprendi-
zado das crianças. “É muito triste ver 
crianças deixarem de aprender por não 
enxergarem o que o professor escreve. 
O programa Visão de Futuro é uma das 
ações que tem garantido, ano a ano, 
uma melhoria significativa nos nossos 
índices de educação. Isso tem refleti-
do, inclusive, nos resultados positivos 
e nas premiações que obtivemos este 
ano,” declarou Patriota. 
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Por Helena Conserva
E-mail hconserva@gd.com.br

blog: http://escrevehelena.blogspot.com

Itep seleciona 345 alunos para 
Centros Tecnológicos do Estado

eduCação
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CT do Agreste, em Caruaru

O Instituto de Tecnologia de 
Pernambuco (Itep) lançou 

edital de processo seletivo para 
alunos de cinco Centros Tecnoló-
gicos do Estado. Entre os Centros, 
dois são no Sertão. Estão sendo 
oferecidas 345 vagas em nove 
cursos técnicos de nível médio: 
Comunicação Visual, no Centro 
Tecnológico da Cultura Digital 
(CTCD), em Olinda; Química e 
Modelagem do Vestuário, no Cen-
tro Tecnológico do Agreste (CT 
Moda), em Caruaru; Alimentos, 
no Centro Tecnológico Institu-
to de Laticínios do Agreste (CT 
Laticínios), em Garanhuns; Zoo-
tecnia, Desenho em Construção 
Civil e Administração, no Centro 
Tecnológico do Pajeú, em Serra 
Talhada; e Química e Eletroele-
trônica, no Centro Tecnológico do 
Araripe, em Araripina. O edital 
com informações sobre a disponi-
bilidade de vagas está disponível 
no site do Itep (www.itep.br).

As inscrições seguem abertas 
até 7 de janeiro de 2015 e deve-
rão ser feitas presencialmente 
no Prédio de cada 
Centro Tecnológico 
(exceto sábados, do-
mingos e feriados). 
O valor da taxa de 
inscrição será de R$ 
20. A taxa de inscri-
ção deverá ser paga 
em casas lotéricas ou 
quaisquer agências 
bancárias, preferen-
cialmente do Banco 
Santander, até o dia 9 
de janeiro, por meio 
de boleto que será 
disponibilizado via 

e-mail do candidato informado 
no ato da inscrição.

O processo seletivo será re-
alizado em uma única etapa, 
constituída de prova escrita ob-
jetiva, de caráter eliminatório e 
classificatório, a ser realizada no 
dia 18 de janeiro. A prova será 
constituída das disciplinas de 
Língua Portuguesa, Matemáti-
ca e Conhecimentos Gerais. Do 
total de vagas oferecidas, 75% 
das vagas de cada CT deverão 
ser ocupadas exclusivamente 
por alunos oriundos de escolas 
públicas.

O candidato deverá estar 
cursando a 2ª ou 3ª série do 
Ensino Médio ou ter concluí-
do a 3ª série do Ensino Médio, 
para ingresso nos cursos técni-
cos de nível médio, organiza-
dos na forma concomitante ou 
subsequente, respectivamente. 
O resultado final – primeira 
classificação – será divulgado 
no dia 13 de fevereiro. De 19 a 
25 de fevereiro será realizada a 
matrícula dos classificados. O 

O tempo
Mario Quintana

A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em 
casa. 
Quando se vê, já são seis horas! 
Quando de vê, já é sexta-feira! 
Quando se vê, já é natal... 
Quando se vê, já terminou o ano... 
Quando se vê perdemos o amor da nossa vida. 
Quando se vê passaram 50 anos! 
Agora é tarde demais para ser reprovado... 
Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu 
nem olhava o relógio. 
Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo 
caminho a casca dourada e inútil das horas... 
Seguraria o amor que está a minha frente e diria 
que eu o amo... 
E tem mais: não deixe de fazer algo de que gosta 
devido à falta de tempo. 
Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro 
medo de ser feliz. 
A única falta que terá será a desse tempo que, 
infelizmente, nunca mais voltará.

Feliz Natal 2014 e prospero 2015

início das aulas está previsto para 
o dia 9 de março.

Endereço e horário de atendi-
mento dos Centros Tecnológicos 
para realização da inscrição:

Centro Tecnológico de Cul-
tura Digital – CTCD, localizado 
à Av. Jardim Brasília, s/n, Bloco 
F, Bairro Peixinhos, Olinda – 
PE, fone: (81) 3183.5535, das 8h 
às 12h, 13h às 17h e das 19h às 
20h30.

Centro Tecnológico Institu-
to de Laticínios do Agreste – CT 
LAT, localizado à Av. Bom Pastor, 
s/n, Bairro Mundaú, Garanhuns 
– PE, fone: (87) 3762.2639, das 
8h às 12h e das 13h às 17h.

Centro Tecnológico do Agreste 
– CT Moda, localizado à Av. Dal-
ton Santos, 319, Bairro São Fran-
cisco, Caruaru – PE, fone: (81) 
3701.1108, das 8h às 12h, 13h às 
17h e das 19h às 20h30.

Centro Tecnológico do Arari-
pe – CTA, localizado à Rua Antô-
nio Alexandre Alves, 112, Bairro 
Vila Santa Isabel, Araripina – PE, 
fone: (87) 3873.8377, das 8h às 

12h, 13h às 17h e das 
19h às 20h30.

Centro Tecnoló-
gico do Pajeú – CTP, 
localizado à Avenida 
Custódio Conrado, nº 
600, Bairro AABB, 
Serra Talhada – PE, 
fone: (87)3831.9303, 
das 8h às 12h, 13h 
às 17h e das 19h às 
20h30.

Distribuição de 
Cursos, Vagas e Lota-
ção dos Centros Tec-
nológicos. *  Helena Conserva é Professora e Jornalista
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informe

É cada vez mais comum nos depa-
rarmos com a falta de recursos e 

a nós técnicos cabe à missão de redu-
zir, equacionar e administrar os gastos 
perante às necessidades prementes do 
dia a dia e a constante e rápida modifi-
cação dos cenários. 

Estudos feitos junto às proprieda-
des rurais, independentes de serem 
predominantemente agropecuária ou 
agrícola, apresentam como uma das 
ações mais comuns e equivocadas a 
escolha da adubação em detrimento 
da calagem, a título de economia de 
recurso, visto que resultam a médio e 
longo prazo em comprometimento da 
produtividade e da rentabilidade da 
produção. 

Nesses casos, os critérios técnicos 
de questionamento: “O que?”, “Quan-
to?” e, “Como aplicar?” não são res-
pondidos, pois os custos com as anali-
ses de solo, via de regra, são suprimi-
dos. Consequentemente, nós técnicos 
somos mergulhados no universo do 
“achismo” em razão da ausência de in-
formações técnicas atualizadas. Com a 
base de dado do campo já ultrapassa-
da, sucumbimos a fazer uma adubação 
precária e comprometida, uma vez que 
a calagem já foi capitulada pelo tempo. 
Deste modo a programação fica em to-
tal desalinho com o comprometimento 
da ação técnica, que na condição de 
“redutor de despesa” passa a correr li-
teralmente atrás do prejuízo.

Mas como responder a questão da 
calagem ou adubação? Em suma não 
há resposta certa quando estamos no 

que requisitam a calagem e aplica-
ção de gesso nas doses e modos mais 
adequados abrangendo a necessidade 
dos macros e micros nutrientes nas 
quantidades e época de aplicação. A 
racionalização destes insumos reduz 
em muito o custo da produção, pois se 
aplica onde precisa na dosagem certa e 
reduz-se nas áreas que não requisitam 
, corrigindo a necessidade e o desperdí-
cio, proporcionando assim uma melhor 
produtividade. 

Portanto, quanto à escolha da cala-
gem ou adubação, como técnico opto por 
uma coleta de solo ajustada e bem condu-
zida, com o posterior estudo de racionali-
zação dos insumos com eleição das áreas 
críticas e as de melhor desempenho, con-
forme a necessidade do empreendimento.

“achismo”, uma vez que todas estarão 
em parte certas e ao mesmo, erradas, a 
depender das condições. E que condi-
ções são essa? A resposta esta lá atrás 
em uma das primeiras supressões de 
gastos, os custos das analises de solo e 
seus estudos interpretativos do binô-
mio solo/planta, pois um sem o outro 
caracteriza gasto e descontrole e um 
com o outro, se torna investimento. 

Só com o levantamento sistemático 
do solo e com base no conhecimento da 

cultura e de suas exigências nutricionais 
indexadas as condições edafoclimáticas 
da região e o nível tecnológico da pro-
dução é que se torna possível a raciona-
lização da calagem e adubação do solo. 

Através desta espécie de estudo 
é feita a indicação das áreas criticas 

Desta forma, entendemos a im-
portância das duas praticas como fun-
damentais para a produção, porém 
tenho o entendimento que a calagem, 
adequadamente aplicada, fundamenta 
uma ação estruturadora no solo, que 
tem como efeito: correção do solo; 
neutralização do Alumínio e do Hidro-
gênio; elevação do Ph e o fornecimento 
de Ca, Mg e S,que favorecem também 
a disponibilidade de alguns outros 
elementos essenciais contido no solo; 
melhor aproveitamento da matéria or-
gânica e dos macro e micro nutrientes 
ofertados. 

Com relação aos custos, a raciona-
lização também favorece a opção da 
calagem uma vez que possui menor 
custo e propicia pela diferença de va-
lores a possibilidade de eleger as áreas 
mais aptas para também fazer aduba-
ção, garantindo desta forma melhor 
relação custo benefício, favorecendo o 
aumento da produtividade destas áre-
as e evitando uma queda acentuada na 
produção. O contrário, à aplicação de 
adubos em áreas não calcariadas, pode 
minimiza e até neutralizar suas ações. 
Quanto aos custos analítico das amos-
tras, como sabemos, é muito baixo e 
mesmo insignificante, sendo excelente 
investimento quando bem trabalhadas.

Clênio Queiroz de Barros
Eng. Agrônomo Crea PE 38828
Responsável Técnico do LABFERT – 
Fertilidade do Solo & Meio Ambiente.
Telefone: (81) 3227-4170
Contato: cleniobarros@labfertambiental.
com.br
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Prefeito de Petrolina (a esquerda) visita o Porto Digital para debater sobre o novo projeto
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Sertão ganha Unidade do 
Armazém da Criatividade

U m espaço para acolher e 
desenvolver ideias em-

preendedoras está prestes a 
chegar ao Sertão de Pernam-
buco. Mais especificamente 
em Petrolina. Trata-se do Ar-
mazém da Criatividade, pro-
jeto executado através de uma 
parceria entre o governo do es-
tado e a Prefeitura da cidade, 
que consiste num local para 
convergência de talento, tec-
nologia, infraestrutura e servi-
ços qualificados que oportuni-
zam a transformação de ideias 
inovadoras em negócios.

Para o secretário de De-
senvolvimento Econômico e 
Agrário de Petrolina, Jorge 
Assunção, sediar esse projeto 
no município é oferecer fer-

ramentas para que a cidade se 
desenvolva. "O Armazém será 
um celeiro de projetos que po-
dem impulsionar ainda mais o 
desenvolvimento de Petrolina. 
Aproveitaremos o potencial 
dos empreendedores e a ba-
gagem dos consultores para 
construir novos negócios”, sa-
lienta Assunção.

De acordo com a superin-
tendente de empreendedoris-
mo, Ana Roberta Solto, os pro-
jetos acolhidos pelo Armazém 
devem se encaixar em dois ei-
xos: 1) Tecnologia da Informa-
ção, com propostas de negó-
cios que agreguem animação 
e games e comércio eletrônico; 
2) Economia Criativa, com de-
sign gráfico e de produto, web-

Os produtos e 
serviços que fizeram 

sucesso em 2014
O ano passou rápido e já estamos na hora da retrospec-

tiva! Vamos fazer uma análise dos melhores produtos 
e serviços de 2014.

Um ano cheio de novidades, mas alguns produtos e ser-
viços continuam em alta. A Lista foi criada com base numa 
pesquisa realizada em nossa região, onde os participantes 
escolheram os produtos e serviços dentro de categorias su-
geridas. 

Veja o resultado:

Processador: Linha 
Intel Core iX – Alta 
tecnologia com baixo 
custo também em 2014.

Game: PlayStation 4. Não tem 
o melhor custo mas o design 
moderno e qualidade incrível.

Smartphone: Apple – Apesar do 
seu lançamento recente o Iphone 
6 já é um sucesso!

Site de relacionamento: 
Facebook – Pela facilidade de 
uso e quantidade de usuários.

Site de busca: Google – 
Simples e muito eficiente.

Whatsapp: O melhor! – Envia 
mensagem, foto, áudio, mapa, 
vídeo e ainda é grátis.

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

teCnologia
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design e fotografia.
Outra inovação oferecida 

pelo Armazém é o formato de 
coworking, uma forma de tra-
balho colaborativa que agrupa 
em um único espaço pessoas 
com formações, aptidões e 
conhecimentos diferentes que 
participam ativamente do pro-
cesso criativo e produtivo uns 
dos outros.

O público alvo do Armazém 
são jovens com potencial em-
preendedor, egressos das Uni-
versidades e Escolas Técnicas 
e empreendedores inovadores. 
O Armazém da Criatividade de 
Petrolina funcionará no pré-
dio do Centro de Convenções e 
suas atividades devem ter iní-
cio já em fevereiro. 
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Segurança

Serra Talhada ganha nova 
sede da Delegacia da 

Polícia Rodoviária Federal
S erra Talhada ganhou, nesse mês 

de dezembro, uma nova sede da 
4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Fe-
deral no município. A construção da 
nova sede vai funcionar com disponi-
bilidade para as cidades sertanejas de 
São José do Belmonte à Custódia, aten-
dendo cerca de 1 milhão de pessoas.

A nova unidade mantém uma par-
ceria com a Guarda Civil, Polícia Mi-
litar e Corpo de Bombeiros. Segundo 
o chefe da 4ª Delegacia, o Inspetor 
Luciano Lemos, a construção da nova 
sede representa um atendimento com-
pleto e confiável. “Tratando-se de uma 
obra projetada para a sociedade, pois 
dispomos aqui de toda parte de ins-
trumentação, vai ser possível propiciar 
um atendimento de excelência. Com 
a sociedade tendo confiança no nos-
so trabalho não tenho dúvidas que as 
pessoas trafeguem com mais tranquili-
dade, sentindo-se mais seguras. O ob-
jetivo é a paz, a segurança de todos os 
usuários da rodovia”.

A solenidade de inauguração con-
tou com a presença de corporações da 
PMPE (Policia Militar de Pernambuco) 
e CBPE (Corpo de Bombeiros de Per-
nambuco), da OAB- Secção Serra Ta-
lhada, assim como do Superintendente 
Regional da PRF, Inspetor Walker Ro-
bson de Assunção Barbosa, do Chefe da 
4ª Delegacia da PRF de Serra Talhada, 
Inspetor Luciano Lemos, do Secretário 

de Educação de Serra Talhada, Edmar 
Júnior. Também estiveram presentes o 
comandante da guarda civil municipal, 
Givaldo de Souza; o Coordenador da 
XI Geres, Clóvis Carvalho; o Professor 
Abdoral Alves Aragão, representando a 
Maçonaria; o presidente da CDL, Eve-
raldo de Melo Lima.

Proerd
Nesse mês de dezembro, a prefeitu-

ra de Serra talhada, através da Secreta-
ria de Educação (SEST) e em parceria 
com a Secretaria Executiva de Resso-
cialização de Pernambuco (SERES), 
formou 14 turmas do Programa Edu-
cacional de Resistência às Drogas (Pro-
erd). Ao todo, concluiram o curso 339 
alunos de 10 escolas da rede municipal 
de ensino. A solenidade aconteceu no 
auditório da Câmara de Vereadores de 
Serra Talhada.

Trazido dos Estados Unidos no iní-
cio dos anos 90, o Proerd está em Per-
nambuco há 14 anos, com o lema de 

transmitir mensagens de valori-
zação à vida e da importância de 
manter-se afastado das drogas e 
da violência.

Para Edmar Júnior, secretá-
rio de Educação de Serra Talha-
da, “o projeto deixa marcas que 
serão levadas por toda vida. Es-
ses adolescentes estarão bloque-
ados contra a sedução do mundo 
das drogas. Temos relatos de 
jovens que disseram não às dro-

gas por terem uma formação dentro do 
Proerd, então isso prova que é na es-
cola que formamos os novos cidadãos. 
Conscientes e livres”.

As escolas que tiveram alunos for-
mados são: Raimundo Gomes, São 
Pedro,  ropac, Tabelião Antônio Al-
ves, Maria José de Sá Ferraz, Pequeno 
Mandacaru, Nossa Senhora da Penha e 
Antônio Medeiros. 
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N a nossa coluna deste mês, 
aproveitando o período de fim 

de ano, onde as pessoas geralmente 
aproveitam este momento para re-
flexão, planejamentos e promessas 
para o ano seguinte, vamos falar 
sobre uma ferramenta da Progra-
mação Neurolinguistica chamada 
‘Ponte ao Futuro’.

Para este exercício, vamos usar 
nossa imaginação!

Imagine neste momento uma 
meta que deseja alcançar.

De olhos fechados, em pé, sinta-
-se presente no momento presen-
te, percebendo sua realidade atual. 
Permanecendo de olhos fechados, 
dê um passo a frente e comece a vi-
sualizar sua meta realizada, como 
se sente ao vê-la realizada? O que 
ouve? O que vê, O que fala? Quem 
você vê junto com você nesta ima-
gem? É possível perceber algum 
aroma?

Repita este exercício uma, duas 

ou mais vezes, para que sua men-
te projete desde já como se sentirá 
ao conquistar, porém, lembre-se 
de agir em busca desta realização! 
Segundo Stephen Covey, autor do 
livro 7 Hábitos das Pessoas Alta-
mente Eficazes, “VISÃO envolve 
enxergar um estado futuro com o 
olho da mente. A visão é a imagi-
nação aplicada. Todas as coisas são 
criadas duas vezes: primeiro, tem 
lugar na criação mental; segundo, 
uma criação física. A primeira cria-
ção, a visão, é o início do processo 
de reinvenção da pessoa ou da or-
ganização. Ela representa desejos, 
sonhos, esperanças, objetivos e 
planos. Mas esses sonhos e visões 
não são apenas fantasias. São uma 
realidade ainda não trazida à esfera 
física, como a planta de uma casa 
antes desta ser construída ou uma 
partitura à espera de ser tocada.”

Então, mentalize, idealize e 
conquiste em 2015!

Jussara Pereira
Empresária Medshop, Coach Profissional, Practitioner em Programa-

ção Neurolinguística, atual presidente FACEP-Federação das Associações 
Comerciais e Empresarias de Pernambuco.

Ponte ao Futuro



Fruticultura irrigada representa 30% da economia local
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Programação contou com participação de grandes editoras do país

Pesqueira sediou I Bienal do Livro
A magia dos livros contagiou os lei-

tores do Agreste pernambucano 
nesse mês de dezembro. É que o mu-
nicípio de Pesqueira realizou, entre os 
dias 9 e 13, a I Bienal do Livro da cida-
de. Com entrada franca, a programação 
do evento foi composta pela participa-
ção de grandes editoras e distri-
buidoras de livros do País, pales-
tras, debates, lançamentos de li-
vros, noites de autógrafos, shows 
artísticos e atividades culturais. 
A festa literária foi realizada no 
Centro de Artesanato da cidade.

A I Bienal do Livro de Pes-
queira rendeu homenagem pós-
tuma ao jornalista, escritor e 
historiador pesqueirense Zefe-
rino Galvão, que foi acadêmico 
da Academia Pernambucana de 
Letras e membro do Instituto 
Arqueológico, Geográfico e His-
tórico Pernambucano, e a poetisa 
Djanira Silva, que estará presen-
te no evento lançando o seu últi-
mo livro.

Esta é uma iniciativa da pre-
feitura através da Secretaria de 
Educação do município e Funda-

ção Zeferino Galvão. Segundo o prefei-
to Evandro Chacon, além de dinamizar 
a economia da cidade, com a geração de 
empregos diretos e indiretos, aumento 
na venda de artesanato e renda, o even-
to movimentou as atividades literárias 
de Pesqueira e toda Região. Paralela-

mente ao grande número de estandes 
das editoras e distribuidoras de livros, 
a Bienal do Livro ofereceu uma série de 
atividades educativas e culturais.

Dentro da programação houve 
uma palestra com a sexóloga Lau-
ra Muller - que tem participação no 
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Programa Altas Horas, da Rede Glo-
bo; contação de histórias; exibição de 
documentários, lançamento de livros; 
oficinas literárias com o escritor Rai-
mundo Carrero e atividades culturais, 
de acordo com a Fundação Joaquim 
Nabuco (Fundaj).

A festa literária contou ainda 
com espaço do professor, desti-
nado aos debates e apresenta-
ções de trabalhos acadêmicos;  
Casa do Escritor, com a divul-
gação de trabalhos de autores 
da Região; Vila da Criança; Es-
paço Jovem, além da praça de 
alimentação. A I Bienal do Livro 
de Pesqueira dá continuidade 
às ações do Circuito Literário 
de Pernambuco – Clipe, projeto 
que se propõe a percorrer todo 
o Estado, proporcionando aos 
estudantes, professores e ao pú-
blico em geral uma ampla e rara 
oferta de livros.

O encerramento do evento 
contou com pocket-show do can-
tor, poeta e compositor Maciel 
Melo, que também lançou o livro 
“A poeira da estrada”. 
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Boa qualidade do ambiente de trabalho
para manter a dignidade do empregado

O tema da qualidade do ambiente 
de trabalho é de fundamental impor-
tância para o Direito e para a econo-
mia, porque seus problemas, podem 
causar acidente de trabalho, ou mesmo 
doenças ocupacionais, o que pode ge-
rar a obrigação de reparar ao empre-
gado pelo empregador, bem como pelo 
fato de o empregador ficar, por algum 
tempo, sem a mão de obra especializa-
da do empregado, sendo difícil treinar 
outro em curto espaço de tempo, e por 
fim ainda tem a questão da previdên-
cia social que deve custear o benefício 
social do empregado afastado para re-
cuperação.

U m dos pilares fundamentais da 
relação de trabalho sadia, é a dig-

nidade na prestação de serviço, clara-
mente focado no ambiente de trabalho 
digno, salubre e seguro, e como tal é 
resguardado por nossa Carta Magna.

O direito a um bom ambiente de 
trabalho é um direito fundamental do 
trabalhador, desde a contratação pelo 
empregador, na formação do contra-
to de trabalho, e ao longo do contrato 
de trabalho, devendo se manter ativo 
como uma garantia fundamental dos 
empregados, inclusive sobre a manta 
do interesse público, para evitar aci-
dente de trabalho, as vezes com um 
dano permanente ao trabalhador, com 
impossibilidade de manutenção da for-
ça de trabalho

A dignidade do trabalhador é invio-
lável e deve ser protegida pela lei, e o 
é, para evitar abusos, como um valor 
da dignidade em si, independente da 
proteção da lei, sendo uma condição 
da existência do homem na sociedade 
moderna em que vivemos.

Vale ressaltar que o empregador 
tem toda liberdade de empreender, in-
clusive devendo ser fomentado pelo go-
verno, apenas devendo obedecer suas 
regras básicas, em especial aquelas que 
tragam segurança e qualidade de vida 
ao empregado, no ambiente da pres-
tação de serviços, porque o primordial 
nunca pode ser o lucro, e sim a integri-
dade do trabalhador.

O Direito deve sempre procurar a 
defesa da pessoa, porque sem essa não 
há família, não há sociedade e não há 
Estado. A defesa da pessoa é funda-
mental para o Estado de Direito, aí in-
clusa a defesa do empregado, em face 
das explorações do empregador que, 
apesar de não ser regra, muitas vezes 
acontece, em total agressão à ética, 
com objetivo de lucro, sem se preocu-
par com o dano, muitas vezes causado 
ao empregado.

Nessa relação social, em especial na 
relação específica empregado e empresa, 
temos de buscar a proteção ao empregado 
em face ao empregador, como princípio 
maior desse ramo do Direito, inclusive na 
perspectiva do ambiente de trabalho, que 
por ser a parte mais fraca da relação, por 
vezes acaba sendo prejudicada pela parte 
mais robusta, o empregador.

Assim, constata-se que um bom 
ambiente de trabalho é fundamental 
para a determinação de um trabalho 
decente, fundamental na relação de 
trabalho, devendo ser observado pelo 
empregador em face do empregado, 
sob pena de gerar uma reparação, em 
caso de agressão a boa-fé contratual e 
como norteadora da responsabilida-
de, de um para com o outro, sendo da 
competência da Justiça do Trabalho do 
local da prestação de serviço a compe-
tência para analisar esse tema.

Waldemar Oliveira.
Advogado

Um bom ambiente de trabalho é 
um imperativo moral do emprega-
dor, inclusive com regulamentação 
legal, o art. 7. da CF/88, em seu in-
ciso XXII, determina a redução dos 
riscos inerentes ao trabalho, por meio 
de normas de saúde, higiene e segu-
ridade. Esses riscos dizem respeito 
aos infortúnios do trabalho, isto é, os 
acidentes e as enfermidades profis-
sionais. Eles podem ser, não apenas 
reduzidos, como pretende a CF/88, 
mas eliminados ou neutralizados, so-
bre tudo pela fiscalização da seguran-
ça do trabalho, exercida pelo Ministé-
rio do Trabalho.
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Cajueiro é um ponto sagrado de encontro

Ivaldo Batista, vencedor do concurso

Cultura

Exu – dezembro é mês de festa para o Rei do Baião

Ivaldo Batista é premiado
pela Prefeitura de Jaboatão

E m Exu, na terra de Luiz 
Gonzaga, o rei do Baião, 

dezembro é mês de festa para 
comemorar legado do sanfo-
neiro. A cidade do Sertão do 
Araripe recebeu, entre os dias 
12 e 14, a última etapa do Festi-
val Pernambuco Nação Cultu-
ral de 2014, que foi uma edição 
especial da Festa Viva Gonza-
gão, tradicional na cidade. A 
festa foi no Parque Aza Branca, 
local onde o Mestre Lua mo-
rou até o dia de sua morte. Lá, 
houve shows de artistas que 
dão continuidade ao legado de 
Seu Luiz do jeito que ele mais 
gostava: com muito forró.

O evento foi uma realiza-
ção do Governo do Estado, 

N o final de novembro, o cordelista 
Ivaldo Batista venceu um concur-

so realizado pela Prefeitura Municipal 
de Jaboatão dos Guararapes, na Região 
Metropolitana do Recife, por meio do 
CIGER, Comitê Institucional de Pro-
moção da Igualdade Étnica-racial. Essa 
foi a primeira edição da competição de 
produção textual com o tema: Discri-
minação de Gênero e Raça- Etnia no 
ambiente de trabalho.

através da Se-
cretaria de Cul-
tura e Fundarpe, 
em parceria com 
a Prefeitura do 
Exu, Parque Aza 
Branca e Asso-
ciação Luiz Gon-
zaga dos Forro-
zeiros do Brasil. 
“Luiz Gonzaga é 
de uma impor-
tância inestimá-
vel para Pernam-
buco e celebrar a 
sua trajetória musical é uma 
forma de agradecer tudo o que 
ele fez pela cultura nordestina, 
além de incentivar a continui-
dade da sua arte”, afirma o 

Ivaldo obteve o primeiro lugar na 
categoria Cordel, com o trabalho de 
título "A Demissão do Preconceito". A 
premiação foi entregue na quadra do 
Colégio Divino Mestre em Piedade, na 
Região Metropolitana do Recife.

Estiveram presentes Karla Mene-
zes, Secretária Municipal de Políticas 
Sociais Integradas; Ana Selma, Secre-
tária Executiva da Mulher; Marcelo Ga-
delha, Secretário Executivo de Direitos 

res do Rei e dos 
cantores Danilo 
Pernambucano 
e Tony Montei-
ro. Jno dia 13, 
data em que o 
do Rei do Baião, 
caso fosse vivo, 
completaria 102 
anos, quem fez a 
festa foi o seu so-
brinho, Joquinha 
Gonzaga. Tam-
bém marcaram 
presença, o neto 

do Mestre Lua, Daniel Gonza-
ga, que fez uma participação 
no show de Flávio Leandro; e 
os forrozeiros Fábio Carneiri-
nho e Targino Gondim.

secretário de cultura, Marcelo 
Canuto.

Dentro da programação, 
aconteceram shows dos grupos 
Os Três do Cariri e Seguido-

Humanos entre outras autoridades.

Ivaldo
O poeta Ivaldo Batista, apaixonado 

por fabricar manualmente seus livretos, 
que versam entre 8 e 32 páginas, já pro-
duziu mais de 40 títulos utilizando a lite-
ratura de Cordel e bordando diversos te-
mas como o Nordeste, a Paixão de Cristo 
de Nova Jerusalém, Padre Cícero, Dilma 
Roussef, Luiz Gonzaga e Maracatu. 
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No Pé de Juazeiro
Todos os anos, sempre no 

domingo que sucede a data de 
13 de dezembro, centenas de 
pessoas se reúnem para tocar 
e dançar embaixo do famoso 
juazeiro cantado pelo Mestre, 
que há no Parque Aza Branca 
até os dias de hoje. Esse ano, 
a programação começou com 
a tradicional Missa de Ação de 
Graças e terminou com mui-
to forró, pela madrugada, ao 
som das crianças do Ponto de 
Cultura Alegria de Pé de Ser-
ra, Donizete Barbosa, Epitácio 
Pessoa, Joãozinho de Exu, Di 
Jesus, Toinho do Baião, Jor-
ge do Acordeon, Jaiminho de 
Exu, entre outros. 
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Cultura

Sertão do Pajeú é cenário de longa metragem
Cidades da ribeira do Pajeú estão 

sendo cenário, até o mês de fevereiro 
de 2015, do filme de longa metragem 
“Sertão de Sonhos”, de autoria do car-
naibano Cauê Rodrigues de Sousa. As 
cidades de Flores, Quixaba, Serra Ta-
lhada, Tabira e Solidão, além de Carna-
íba, estão sendo o palco principal das 
gravações.

O texto foi criado em 1998 para o 
teatro paulista, contando a história do 
cotidiano sertanejo, baseado em fatos 
reais. Virou sucesso nos palcos dos te-
atros Flávio Império (Cangaiba), Eva 
Vilma (Tatuapé), Martins Penna (Pe-
nha), Dom Pedro I (São Miguel Paulis-
ta) e Taib (Bom Retiro). 

O roteiro conta a história da família 
do seu Roseno, em Carnaíba, casado 
com Dona Joana. Pais do primogênito 
Florisvaldo, menino de 16 anos, aten-
tado e ‘traquino’, que se torna um polí-
tico corrupto, apesar de ser preparado 
pelo pai para ser padre; e de Biano, 15 
anos, ligado à pecuária e à agricultura e 
amigo inseparável de Mudinho, seu fiel 
escudeiro. Para completar a família, 
o filho caçula Joãozinho, de 13 anos, 
estudioso e que sonha em ser músico, 

apesar de seu pai ter o sonho de que o 
menino se torne doutor.

A família mora na zona rural e tem 
como empregado o capataz Severino, 
que trabalha nas propriedades de seu 
Roseno há muitos anos e se apaixona 

por Caetana, filha do jagunço João Ba-
tista, da fazenda vizinha de proprieda-
de do ex-prefeito Mané.

Motivado pelo sucesso extraordiná-
rio da peça nos palcos de São Paulo, a 
Produtora Nova Ideia decidiu levar a 

Elenco do longa metragem
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história para o cinema. Os trabalhos 
de preparação para o filme acontecem 
desde Junho de 2014, com visitas da 
produtora paulista às cidades do Pajeú.

Cerca de 50 atores entre aspirantes 
e profissionais e 20 pessoas ligadas à 
produção e técnica estão envolvidos no 
projeto que conta com o apoio do go-
verno municipal de Carnaíba, Cartório 
Único de Notas e Registros de Carna-
íba, dos vereadores carnaibanos Ju-
nior de Mocinha, Cícero Batista, Luiz 
de Joel e Antonio Chico, Prefeitura de 
Quixaba e Grupo Moinho Felicidade.

O elenco está formado por atores 
das cidades de Afogados da Ingazeira, 
Carnaíba, Custódia, Flores e Serra Ta-
lhada. Para o produtor paulista Dou-
glas França, a ideia não é promover 
artistas conceituados e sim uma forma 
de descobrir talentos na região, já que, 
segundo ele, é rica em cultura e pessoas 
talentosas apostando em novos nomes 
para o cinema nacional.

Teve inicio em outubro o trabalho 
de preparação de elenco sobre a res-
ponsabilidade de Cauê Rodrigues e 
equipe, onde são realizados trabalhos 
de expressão corporal e improvisos. 




