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Arcoverde recebe o 21º Janeiro 
de Grandes Espetáculos no mês 

das férias e conta com muito 
teatro, dança e ópera!
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Férias escolares x Pais enlouquecidos

2

A s férias são mui-
to esperadas pe-

las crianças que querem 
deixar de lado a seriedade 
das tarefas e atividades ex-
tras para poderem livre-
mente brincar e brincar. 
Mas, elas têm causado uma 
espécie de ansiedade nos 
pais, pois estes não sabem 
o que fazer com as crianças 
neste período. As crianças 
hoje são exigentes e têm 
que ter celular, tablet, vídeo 
game de última geração, 
caso contrário, não estão 
“enturmadas”. Antes, bas-
tava uma bola, boneca ou só 

desde 2006

Ano VIII Nº 107
Janeiro 2015

Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Fique por Dentro

E stamos no come-
ço do ano, mo-

mento de estabelecer metas. 
Novos objetivos são fundamen-
tais na inovação; planejamento 
de longo prazo. A organização 
de necessidades, distribuição 
de tarefas com priorização de 
cada uma, desenvolvimento in-
telectual, otimização de custos 
e receitas, acompanhamento 
e tomada de decisões são exi-
gências da inovação. Novos 
horizontes, novos ares e mui-
to sucesso é o que desejamos 
aos nossos leitores e parceiros 
no decorrer deste novo ano. 
Nesta edição aprimoramos o 
designer gráfico de capa, um 
conceito de contemporaneida-
de exigido. Outras inovações 
estão previstas para o decorrer 
do ano, aguardem. Nas pági-
nas desta edição uma gama de 
notícias e informações de seu 
interesse; em economia, vocês 
irão conhecer a nova diretoria 
empossada do Sebrae em Per-
nambuco, com a renovação os 
dirigentes da entidade perma-
necerão com a nova função du-
rante o quadriênio 2015 a 2018. 
Na educação, a (Aspa) Associa-
ção Pernambucana de Ataca-
distas e Distribuidores em uma 
ação de estímulo à leitura, abre 
inscrições para a 5ª edição do 
projeto Ler Bem. O ano pas-
sado o projeto de incentivo à 
leitura obteve a participação de 
61 municípios desde a região 
metropolitana do Recife até o 
Sertão, o que equivale a 30% 
dos municípios pernambuca-
nos. Na saúde, o município de 
Serra Talhada se destaca com a 
assinatura de mais uma ordem 
de serviço para a construção da 
unidade de atendimento (UPA) 
24 horas. Na página de cultu-
ra vocês poderão conferir Luiz 
Gonzaga como inspiração de 
uma exposição de moda. Com 
o tema “100 anos de poesia. 
Tudo que reluz é Louro” o mu-
nicípio de São José do Egito co-
memora o centenário do poeta 
Louro do Pajeú. Essas e outras 
notícias promovem a integra-
ção do Sertão pernambucano e 
contribuem com o desenvolvi-
mento de Pernambuco.

querer brincar que já estava 
na brincadeira.

Hoje é preciso ir a todas 
as estreias de filmes e ficar 
em casa é sinônimo de “mor-
gação”, é preciso sempre fa-
zer algo diferente. As férias 
tornaram uma extensão do 
ano letivo, e as crianças já 
cheias de atividades, (nata-
ção, futebol, ballet, inglês, 
etc) ainda passam as férias 
procurando mais outras tan-
tas pra fazer.

Isso gera um volume de 
informação que tem estimu-
lado e gerado crianças mais 
espertas e criativas, o que é 

muito bom; mas, gerou um 
aumento do nível de estresse 
e ansiedade, levando muitas 
vezes, a mais uma atividade, 
o consultório de psicologia, 
que não deviam estar tão 
cheios de crianças hiperativas 
(se é que estão mesmo) por 
um estímulo surgido dentro 
de casa.

Na contramão dessa maré 
do “ter que fazer alguma coi-
sa” e de entregar esse trabalho 
para outras pessoas, alguns 
pais já buscam alternativas, 
repensando as horas distan-
tes dos filhos e começam a 
trazê-los pra perto, evitando, Marília Paes Cesário
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o que tem sido chamado de 
terceirização da maternida-
de/paternidade.

Assim, quem ganha é a fa-
mília, pois nenhuma criança 
faz mais questão de ativida-
des extras do que da presença 
dos pais. Precisam de exem-
plos e esses são dados com 
a convivência diária. Vamos 
repensar os próximos finais 
de semanas ou as férias? Afi-
nal, as crianças só precisam 
de amor, carinho e presença...
dos pais!
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Afogados da Ingazeira oferece aulas
de instrumentos musicais

Analistas do CEMAFAUNA apresentarão 
trabalhos em Encontro de Ictiologia

A Prefeitura de Afogados 
da Ingazeira, no Sertão 

de Pernambuco, está ofere-
cendo aulas de instrumentos 
musicais. Os interessados 
em se matricular em algum 
dos cursos, que está sendo 
ofertado na Escola Municipal 

D urante os dias 01 a 06 de fevereiro 
deste ano, uma equipe de analistas 

ambientais do Centro de Conservação e 
Manejo de Fauna da Caatinga (CEMAFAU-
NA CAATINGA) apresentará oito traba-
lhos (pôsteres) de cunho científico no  XXI 
Encontro Brasileiro de Ictiologia organiza-
do pela Sociedade Brasileira de Ictiologia, 
que acontecerá no Centro de Convenções 
de Pernambuco em Olinda, na Região Me-
tropolitana do Recife.

Os trabalhos têm como objetivo fazer a 
divulgação do trabalho de monitoramento 

Bernardo Delvanir Ferreira, 
precisa apresentar cópias da 
certidão de nascimento ou da 
identidade, assim como um 
comprovante de residência. 
Também é necessário levar 
uma foto 3x4, além de uma 
declaração que comprove a 

da Ictiofauna e de resultados de proje-
tos de iniciação científica, desenvolvi-
dos no campo e também nos laborató-
rios do CEMAFAUNA.

O Encontro é promovido a cada 
dois anos e em sua 21ª edição conta 
com a promoção da Universidade Fe-
deral Rural de Pernambuco (UFRPE). 
Na programação, estão previstos mini-
cursos, workshops, mesas-redondas, 
simpósios, conferências e exposições 
todos voltados para as diversas searas 
da Ictiologia. 

matrícula do aluno no ensino 
regular.

De acordo com a assessoria 
de imprensa da prefeitura, há 
vagas para iniciação musical 
direcionada a crianças de 7 a 
12 anos, além de para instru-
mentos como violão, teclado, 

sanfona, bateria, violino, viola, 
violoncelo, trompete, trombo-
ne, sax e clarinete.

As inscrições podem ser fei-
tas de segunda à sexta-feira, das 
8h às 14h, na sede da escola, loca-
lizada na Rua Antônio Vidal, sem 
número, no Centro da cidade. 

N a edição de dezembro de 2014, de nú-
mero 106, o Jornal do Sertão saiu 

com três falhas. Uma delas na capa, onde 
mostramos uma chamada referenciando 
uma matéria no interior do jornal, na página 
8: “BNB inscreve para programa de patro-
cínio”. Porém, por motivos de espaço, este 
texto não entrou na edição. A outra falha foi 
ortográfica, na página 3, no título. A palavra 
“resurge” ficou escrita com apenas um “s”, 
quando o correto é com “ss”.

A terceira, ainda na página 3, na legenda 
da foto da direita, um erro de digitação. A pa-
lavra deveria ter sido escrita "ressurgindo", 
mas ficou "resusrgindo".

Nossas sinceras desculpas aos leitores do JS. 

ERRATA
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Para garantir o uso adequado das cisternas, estão sendo promovidos cursos de Gestão da Água

Jornal do Sertão - Janeiro de 2015 / Edição 107  —        www.facebook.com/Jornaldosertao

Zona Rural de Arcoverde é
beneficiada com mais de 490 cisternas

A prefeita de Arcoverde, Madalena 
Britto, conseguiu, através da Se-

cretaria de Agricultura e junto a   Com-
panhia de Desenvolvimento do Vale do 
São Francisco (Codevasf) mais de 490 
cisternas para beneficiar as famílias  
da zona rural. Os reservatórios são de 
PVC, com capacidade para 16 mil litros 
de água.

As famílias beneficiadas passaram 
por avaliação e precisam estar dentro 
dos critérios exigidos pelo Programa 
Água para Todos, do Governo Federal, 
que são: ter que morar em áreas ru-
rais; estar em situação de pobreza ou 
extrema pobreza associada à carência 
de acesso à água; com renda per capita 
de até R$ 140; 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, vivam exclusi-
vamente de sua renda previdenciária.

Uma empresa será responsável pela 
instalação completa dos reservatórios. 
Para garantir o perfeito funcionamen-

to e uso adequado das cisternas, estão 
sendo 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. No ano passado, 
a prefeita já tinha viabilizado junto a 
Codevasf  694 cisternas, que já foram 
entregues e instaladas. "Mesmo com 
1.187 cisternas, ainda não conseguimos 
contemplar toda nossa área rural, mas 
vamos continuar na luta. Não descan-
saremos, enquanto não conseguirmos 
contemplar todas as famílias necessi-
tadas", enfatiza a Prefeita Madalena 
Britto.

O Programa Água para Todos foi 
concebido a fim de universalizar o 
acesso e uso de água para populações 
carentes, residentes em comunidades 
rurais não atendidas por este serviço 
público essencial, atendidas por siste-
mas de abastecimento deficitários. 



4

Meio aMbiente

Ciclolix são bicicletas desenvolvidas para facilitar o recolhimento e transporte de 
materiais recicláveis
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AESA tem participação em projeto
científico com parceira internacional

Serra Talhada ganha mais quatro ciclolix

A Autarquia de Ensino Superior de 
Arcoverde, AESA,  está fazendo 

parte de um projeto científico (Edital 
FACEPE 08/2014-PRONEM/FACE-
PE/CNPq) que foi aprovado em de-
zembro de 2014, pelo órgão de fomento 
à pesquisa Cientifica, que é a Fundação 
de Amparo à Ciência e Tecnologia do 
Estado de Pernambuco-FACEPE; sen-
do o projeto intitulado de “Energia de 
Biomassa em Pernambuco: impactos 
ambientais e alternativas sustentáveis 
(Promassa)”. Nele estão envolvidos 21 
pesquisadores, entre Doutores e Pós-
-Doutores, brasileiros e americanos. 

O projeto terá início em janeiro 
de 2015 e término em dezembro de 
2017, tendo como instituição execu-
tora a Universidade Federal Rural de 
Pernambuco-UFRPE, contando com 

A Secretaria de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade de Pernambuco 

(Semas) entregou nesse mês de janei-
ro mais quatro “ciclolix” ao município 
de Serra Talhada. Trata-se de bicicletas 
desenvolvidas especialmente para fa-
cilitar o recolhimento e transporte de 
materiais recicláveis. A entrega aconte-
ceu ao lado do galpão da Cooperativa 
de Catadores de Materiais Recicláveis 
de Serra Talhada (COOPEMAREST), 
no Parque de Exposições da cidade.

As bicicletas foram recebidas pelo 
prefeito Luciano Duque, o secretário de 
Meio Ambiente, Euclides Ferraz, além 
de outros secretários e servidores mu-
nicipais, como também os catadores de 
materiais recicláveis. O ato contou com 
a presença da gerente executiva da SE-
MAS, Vileide Lins, que ainda levou kits 
para os catadores da cooperativa, com 
camisetas e bonés para proteção solar, 
além de bolsa impermeável.

O secretário Euclides Ferraz agrade-
ceu ao projeto Relix, que está proporcio-

a participação de 10 pesquisadores. 
As demais instituições envolvidas são: 
Universidade Federal de Pernambuco-
-UFPE (1 Pesquisador), Unidade Aca-
dêmica de Garanhuns/UFRPE/ UAG 
(1), Unidade Acadêmica de Serra Ta-
lhada/UFRPE/UAST (1), Texas A & 
M University/TAMU (2), Texas A & 
M Agrilife Research/USDA/ARS (1), 
Embrapa-Centro Nacional de Pesqui-
sa de Solos-UEP/Recife (1), Agência 
Estadual de Meio Ambiente/CPRH (1), 
Instituto Agronômico de Pernambuco/
IPA/Recife (1), Autarquia de Ensino 
Superior de Arcoverde/AESA-CESA (1) 
e o Sindicato das Indústrias de Gesso 
do Estado de Pernambuco/SINDUS-
GESSO (1). 

O projeto abrange quatro linhas de 
pesquisa: Ecologia e conservação de 

nando mais facilidade para o árduo traba-
lho desenvolvido pela COOPEMAREST. 
“É como muita alegria que recebemos 
mais estes equipamentos, valiosos no 

ecossistemas florestais; Dinâmica de 
nutrientes em solos de ecossistemas 
florestais; Física aplicada aos ecos-
sistemas florestais e Tecnologia de 
produção de espécies nativas e exóti-
cas, tendo como objetivo gerar conhe-
cimentos para o uso sustentável da 
biomassa energética da microrregião 
do Araripe, visando contribuir para 
a reconversão de áreas degradadas, 
adaptação de novas fontes alternativas 
de biomassa e seus impactos no bio-
ma caatinga, validando e difundindo 
o emprego de novas tecnologias para 
produção de energia no semiárido de 
Pernambuco. 

A participação da AESA/CESA se 
dará através da representação do Pes-
quisador e Professor, o Pós-Doutor 
Mozart Duarte Barbosa, o qual partici-

trabalho que estes cooperados realizam 
diariamente, isso vai ajudar e muito ao 
município na estruturação do seu plano 
municipal de resíduos sólidos”, afirmou.

pará ativamente das pesquisas de cam-
po, no Sertão do Araripe, nas análises 
laboratoriais na Universidade Fede-
ral Rural de Pernambuco-Recife e na 
AESA. Além desta, o mesmo tem parti-
cipado de outras atividades, através de 
coorientações de Mestrado Acadêmico 
(Ciências Florestais-UFRPE), Mestra-
do Profissional (Tecnologia Ambiental-
-ITEP) e Doutorado (Ciências Flores-
tais–UFRPE), assim como de inter-
câmbios com a Universidade Federal 
Fluminense do Rio de Janeiro-UFF. 
Todas estas parcerias são importantes 
para levar cada vez mais longe o nome 
de Arcoverde, valorizar a instituição e 
dar início ao processo de Inserção da 
pesquisa Científica na IES. 

Prof. Pós-Doutor Mozart Duarte 
Barbosa. 

“É um trabalho espetacular realiza-
do pela cooperativa, que encontra na 
educação a grande dificuldade de reco-
lhimento do lixo, uma vez que o desti-
no ainda é inadequado e é por isso que 
defendo a transversalidade entre as se-
cretarias de meio ambiente e educação, 
elas precisam caminhar juntas para 
construir este entendimento, desta for-
ma estaremos garantindo maior parti-
cipação e melhor atuação dos catadores 
no recolhimento dos resíduos sólidos”, 
disse o prefeito Luciano Duque.

O Projeto Relix é um parceria da 
SEMAS com o SESI e as bicicletas co-
letoras foram projetadas para ter a 
capacidade de transportar até meia to-
nelada de material. Tudo com conforto 
e segurança para os profissionais que 
atuam na coleta seletiva. Atualmente 
a COOPECAMAREST, que reúne cerca 
de 30 cooperados, recolhem das ruas 
algo em torno de 60 toneladas de ma-
teriais recicláveis por mês, a meta é re-
colher 100 toneladas. 
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Valor do frango resfriado/Kg: R$ 3,54
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Carne de frango tem a 
melhor competitividade 

em 5 anos
O ano de 2015 começou com uma 

boa novidade no bolso e na mesa: 
a carne de frango está mais barata dian-
te dos preços da bovina e suína, o que 
garante um cenário positivo quanto a 
competitividade da proteína. Segundo 
divulgou o Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada (Cepea) 
no mês de janeiro, a diferença entre os 
preços é a maior dos últimos cinco anos 
para o período que vai até 15 de janeiro.

Durante a primeira quinzena do 
ano, a média do preço do frango intei-
ro resfriado ficou em R$ 3,54 o quilo, 
enquanto a carcaça bovina e a carca-
ça especial suína tiveram médias de 
R$ 9,22/kg e R$ 6,97/kg, respectiva-
mente. Com isso, a carne branca ficou 
61,4% mais barata que a bovina (– 5,2 
pontos percentuais acima do recorde 
até então registrado no início de 2012), 
e 48,8% mais em conta que a suína (au-
mento de 6,6 pontos percentuais em 
relação à máxima obtida para o perío-
do em 2014).

Segundo os pesquisadores do Ce-
pea, a variação se deu pelo rápido ajus-
te entre a oferta de animais para o abate 
e, consequentemente, da carne, e a de-
manda da população impediu variações 
expressivas da carne de frango durante 
todo o ano passado. "Já para suínos e 
bovinos, predominou a baixa oferta du-
rante todo o ano, por conta das redu-
ções de plantel (suíno) e pela seca (bo-
vino), resultando em fortes elevações 
de preços", informou o instituto.

Saúde
A carne de frango é um dos alimen-

tos mais populares do mundo e é uma 
boa fonte de proteína magra que con-
tém nutrientes essenciais tais como vi-

Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição

O suco verde virou 
febre entre aque-

les que querem manter 
corpo e organismo sau-
dáveis. Feito com fo-
lhas e vegetais frescos, 
além de frutas, grãos 
e sementes, ele é um 
grande aliado da ree-
ducação alimentar. Tire agora suas 
dúvidas sobre essa bebida!

O suco verde promove bem-estar?
O seu consumo além de promo-

ver uma melhora física, contribui 
para melhora de sintomas como 
dores de cabeça, inchaço, intestino 
preso e auxilia no emagrecimento. 
Tudo isso proporciona uma maior 
sensação de bem-estar!

O Suco verde emagrece?
O suco sozinho não emagrece, 

ele pode auxiliar no emagrecimen-
to se associado a uma rotina de vida 
saudável. Possui poucas calorias 
(em média 130kcal/copo) e é rico em 
fibras, melhorando a função intesti-
nal e promovendo saciedade. 

Quando ingerir o suco verde?
Os benefícios do suco são pre-

servados em qualquer hora do dia, 
desde que aliado a uma alimentação 
saudável. Uma ótima opção é ingeri-
-lo pela manhã ou no lanche da tarde. 

Precisa coar o suco verde?
Não se deve coar para que seja 

preservado o seu teor de fibras. Se 
você não tolera o suco grossinho, 
pode usar a peneira e acrescentar 
mais fibras depois, como a semente 

de chia ou linhaça, ou 
utilizar frutas menos 
fibrosas como pêra, 
melão e abacaxi.

Quanto tempo o 
suco dura na geladeira?

O ideal é consumir 
o suco verde logo após 
o seu preparo! Algumas 

vitaminas presentes nos ingredientes 
se oxidam rapidamente e acabamos 
perdendo boa parte delas com o tempo.

Aqui estão algumas sugestões 
de sucos verdes para quem procura 
uma vida saudável e um corpo equi-
librado! 

Suco Verde Bronzeador
2 cenouras + 1 punhado de 
espinafre + 1 punhado de salsa + ½ 
maça + 200ml de água

Suco Verde Acelerador de 
Metabolismo

1 folha de couve + 1 folha de alface 
+ gengibre ralado + ½ pepino + 1 
maçã pequena + 200ml de suco de 
abacaxi

Suco Verde Detoxificante
1 folha de couve + 1 colher de sopa 
de polpa de maracujá + suco de 
½ limão + ½ cenoura + 200ml de 
água

Saiba tudo sobre o suco verde

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

em Nutrição Clínica - Especialista em 
Obesidade e Emagrecimento

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

taminas, minerais e aminoácidos. Ago-
ra, com o preço mais barato, é possível 
colocar mais frango na mesa e no car-
dápio. A carne de frango está entre as 
opções ricas em proteínas para quem 
está em dieta e esse tipo de carne tem 
uma quantidade de gorduras saturadas 
muito menor do que a carne bovina.

A carne de frango ajuda na proteção 
contra o câncer e Alzheimer pois é rica 
em Niacina (vitamina B3), uma vita-
mina que é essencial para a proteção 
contra a doença. Uma pequena porção 
de frango pode atender às suas neces-
sidades de niacina para o dia inteiro. 

A Niacina na carne de frango também 
é essencial para a saúde do cérebro e 
pode ter efeitos protetores contra a do-
ença de Alzheimer e demência. O Selê-
nio na carne de frango também ajuda 
na proteção contra o câncer.

A carne de franco também tem 
Vitamina B6, o que ajuda a manter 
a saúde do coração em dia e os níveis 
de homocisteína baixos. Além disso, é 
uma boa pedida para quem quer per-
der peso, porque tem menos gordura e 
calorias que outras carnes e aumenta a 
energia do ser humano graças à Vita-
mina B6 e B3. 



6

D
iv

ul
ga

çã
o 

D
iv

ul
ga

çã
o 

D
iv

ul
ga

çã
o 

Carnaval em pernambuco é muito frevo no pé

A bicharada de Vitória de Santo Antão Os papangus de Bezerros

Carnaval em Pernambuco
esPecial carnaval

 www.facebook.com/Jornaldosertao   —   Jornal do Sertão - Janeiro de 2015 / Edição 107

O carnaval em Pernambuco é mul-
ticutural e descentralizado. É 

festa do Litoral ao Sertão. É frevo, ca-
boclinho, maracatu, papangus, bois, 
bicharada, caretas, escolas de samba, 
caiporas. Em recife, na capital do esta-
do, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, 
acontecerão shows com artistas nacio-
nais e internacionais, apresentações 
de grupos de cultura popular e agre-
miações. Os blocos e troças começam 
antes e garantem a diversão dos foliões 
recifenses e dos milhares de turistas 
que chegam à cidade todo ano para 
curtir um dos carnavais mais famosos 
do mundo. Mas não é só Recife que ga-
rante animação. Todo o estado prome-
te ferver. Cidades do Litoral ao Sertão, 
como Olinda, Arcoverde, Bezerros, Na-
zaré da Mata, Vitória de Santo Antão, 
Triunfo, Trindade, Timbaúba, Suru-
bim, Salgueiro e Pesqueira.

A folia da capital pernambucana é 
uma das maiores e mais expressivas 
do Brasil. Quem chega na Capital, vê 
de perto o frevo, o caboclinho, o mara-
catu, o boi, samba, o afoxé e a música 
contemporânea. Todos ganham espaço 
na programação do carnaval. Várias ex-
pressões culturais acontecem ao mes-
mo tempo, em lugares diferentes, ofe-

recendo várias opções para os turistas e 
foliões locais. Os ritmos contagiantes e 
as fantasias criativas brilham nas cida-
des cheias de gente, luzes e sons. Pré-
vias e blocos tradicionais esquentam as 
semanas pré-carnavalescas, com atra-
ções locais e nacionais, mas o grande 
abre alas da festa é o Galo da Madruga-
da, o bloco que arrasta milhares de foli-
ões pelas ruas do centro, no Sábado de 
Zé Pereira (que esse ano cai no dia 15 

de fevereiro), corta a cidade e dá boas 
vindas ao Carnaval.

Em Olinda, famosa e reconhecida 
pelas suas ladeiras, blocos, troças e 
bonecos gigantes, a tradição, beleza e 
criatividade tomam conta da folia olin-
dense. Desfiles de agremiações famo-
sas, como Pitombeiras dos Quatro Can-
tos, Vassourinhas, Marins dos Caetés e 
Homem da Meia Noite agregam char-
me e tradição à festa. A criatividade e 

irreverência carnavalesca podem ser 
encontradas em cada canto da Cidade 
Alta, levando foliões de todas as partes 
do Brasil e do mundo a cair no passo 
junto a blocos como Eu Acho é Pouco 
e Enquanto Isso na Sala da Justiça. 
Na Terça-Feira Gorda, o desfile dos 
bonecos gigantes é uma das grandes 
atrações, transformando as ladeiras 
em uma imensa passarela, que encanta 
públicos de todas as idades.

Vitória de Santo Antão, que fica na 
Mata pernambucana, é famoso pela ''Bi-
charada'' que invade o carnaval da cida-
de. Os foliões se fantasiam de camelos, 
girafas, leões, zebras, bois, ursos e até 
mesmo cisnes. A referência aos animais 
é uma tradição e está presente nas ale-
gorias, adereços e fantasias dos foliões, 
que também brincam em meio a trios 
elétricos e carros alegóricos. O Carnaval 
da cidade é um dos mais irreverentes e 
tradicionais do Estado. Nada menos que 
150 agremiações, entre blocos, troças e 
clubes de alegorias fazem a alegria dos 
que brincam o Carnaval na cidade. Para 
chegar a Vitória de Santo Antão, locali-
zada na Zona da Mata Sul de Pernambu-
co, é preciso pegar a BR-232.

Arcoverde, no Sertão do Estado, co-
memora seu Carnaval com muito estilo 
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esPecial carnaval

Os caretas de Triunfo

Os maracatus rurais de Nazaré da Mata
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é festa do Litoral ao Sertão
e resgata a cultura da década da coloni-
zação, reis e rainhas. O local é conhe-
cido como o berço dos grupos de Coco 
Raízes de Arcoverde, o Reisado de Ca-
raíbas e, principalmente, do Cordel do 
Fogo Encantado, banda que tornou o 
poeta e cantor Lirinha conhecido mun-
do afora. O município recebe durante 
o período de momo a tradicional festa 
de rua, Carnaval Folia de Bois, onde 
os grupos Boi Furioso, Bola de Fogo, 
Chifre de Ouro desfilam embelezando 
a cidade.

Bezerros é a terra dos papangus. A 
festa na cidade, que fica no Agreste do 
Estado, ocupa o 3º lugar no ranking do 
Carnaval mais procurado e visitado em 
Pernambuco. Sua comemoração reme-
te no final do século 19, quando os es-
cravos se fantasiavam, completamente 
coberto, para entrar na Casa Grande 
e comer os melhores banquetes. Estes 
criativos e astuciosos personagens fica-
ram conhecidos como “os Papangus”. 
O nome foi escolhido porque uma das 
principais comidas desses foliões era o 
angu e, na época,  quem comia muita 
uma coisa, usava-se o prefixo  “papa”, 
junto ao nome da comida para apelidar 
a pessoa. Nesse caso, ficaram conheci-
dos como papa-angu.

Já em Triunfo, que fica no Sertão 
do Pajeú, a 402km da capital, a marca 
registrada é a figura dos caretas. Todo 
ano, Triunfo é invadida por esses mas-
carados durante todos os dias da folia 
de Momo, levando brilho, cor e muita 
animação para os moradores e visitan-
tes. O mistério que envolve essa tradi-
cional manifestação cultural triunfense 
é o que apimenta a brincadeira, já que a 
identidade dos caretas nunca é revela-
da. Além disso, os melhores caretas da 

Jornal do Sertão - Janeiro de 2015 / Edição 107  —         www.facebook.com/Jornaldosertao

festa são eleitos por um júri na segun-
da-feira de Carnaval. Cortejos de blo-
cos de rua, são oferecidos na semana 
pré-carnavalesca para ir esquentando 
o clima da cidade. Eles se estendem até 
a Quarta-feira de Cinzas. O acesso para 
o município de Triunfo é feito pela BR-
232 e PE-365.

Em Nazaré da Mata o que atrai os 
foliões são os maracatus rurais, que são 
uma forte tradição. O grande encontro 
de maracatus de baque solto acontece 
na segunda-feira de Carnaval e reúne 

32 grupos, com destaque para o Cam-
binda Brasileira, o Estrela de Ouro de 
Aliança, o Coração Nazareno (com-
posto só por mulheres) e o Leão Mis-
terioso. Além do dia de encontro, em 
Nazaré da Mata o car-
naval acontece também 
no domingo e na terça-
-feira de carnaval e não 
para por aí. Impor-
tantes artistas passam 
pelo palco de Nazaré e 
também nas ruas da ci-
dade. Com a animação 
de grupos como o Bloco 
do Jacaré, que percor-
re a cidade durante os 
quatro dias de folia, ar-
rastando mais de 10 mil 
pessoas por dia. Locali-
zada a 50 km do Recife, 
o acesso para a cidade, 
na Zona da Mata Norte, 
se dá pela BR-408.

Trindade é novida-
de na rota do Carna-
val de Pernambuco. A 
cidade, que também é 
sertaneja, foi inserida 
pela primeira vez como 

uma das opções no estado para turis-
tas. Escolas de samba de mais de 20 
anos e cerca de 30 blocos carnavalescos 
garantem a diversão de moradores e vi-
sitantes pelas ruas da cidade, na sexta, 
no sábado e no domingo de carnaval. 
Cortejos e shows de grandes artistas 
fazem parte do repertório para os dias 
de folia de Trindade, que fica a 650 km 
do Recife. O acesso se dá pela BR- 316.

Já em Timbaúba, na Zona da Mata 
Norte, o município conta com blocos 
de frevo, caboclinhos, maracatus e até 
escolas de samba. A cidade também 
possui cerca de 60 grupos de bois e é 
considerada a Terra dos Bois de Car-
naval. O tradicional encontro acontece 
nos domingos de Carnaval, reunindo os 
Bois da região, inclusive o mais antigo 
em atividade, o Boi do Trigo, fundado 
há mais de 40 anos. Os bois típicos do 
município são formados por estandar-
te, porta bandeira, a “Mulher da Mala”, 
os “Toureiros” e os brincantes, em uma 
grande festa popular. A batucada é fei-
ta com bongô, caixa, mineiro, gonguê e 
buzina. A cidade fica a 98 km do Recife 
e é conhecida pela produção de redes 
e calçados. Acesso: BR-408, PE-82 e 
PE-89.

Em Surubim, no Agreste de Per-
nambuco, a época de carnaval é marca-
da pelos shows e trios elétricos durante 
os quatro dias de folia. A agenda do 
folião durante o sábado e domingo de 
Carnaval é acompanhar os mais de 10 
trios que desfilam pela cidade, levando 
alegria e animação. E depois encerrar 
a noite em shows no palco principal. 

A estimativa é que aproximadamente 
120 mil pessoas visitem o município 
durante o período carnavalesco – mais 
que o dobro que a população da cidade. 
O município fica localizado a 134 km da 
capital pernambucana e o acesso se dá 
pela PE-90 e BR-408.

Salgueiro, no Sertão Central, abriga 
uma grande festa carnavalesca, marca-
da pela animação dos foliões e a pre-
servação das manifestações da cultura 
popular. Os desfiles dos blocos de rua 
são um ponto forte para o foliões que 
buscam tradição e animação nos dias 
de folia. O carnaval de blocos de Sal-
gueiro conta ainda com a participação 
das agremiações Tabacaria, Orquestra 
Maestro Paixão, Bloco dos Sanfoneiros 
e o Bloco dos Insetos. O município está 
localizado a 521 km da capital Recife e 
o acesso para a cidade é feito pela BR-
232.

Em Pesqueira, quem faz a festa são 
os Caiporas. Segundo a sabedoria po-
pular, o personagem surgiu a partir da 
lenda de tochas sobrenaturais que apa-
reciam em cima das árvores, assustando 
os caçadores do município. Durante o 
carnaval, os foliões e personagens irre-
verentes saem pelas ruas da cidade ves-
tidos com paletós coloridos e sacos de 
estopas na cabeça. Além dos Caiporas, 
fazem a festa, durante os quatro dias 
de folia, um dos blocos mais antigos: O 
Cambindas Velhas. O município está lo-
calizado a 215 km do Recife e também 
é conhecido pela produção da renda re-
nascença. O acesso se dá pela BR-232.

Com informações do PE no Carnaval. 
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O ano 2015 começa com 
uma boa notícia para os 

empreendedores sertanejos. 
A partir desse mês de janeiro, 
os pequenos e médios empre-
endedores de Petrolina podem 
utilizar os serviços da Agência 
Municipal do Empreendedor. 
Quem tiver ideias inovado-
ras poderá recorrer à Agência 
para fazer financiamento de 
linhas de créditos, além de re-
ceber capacitações gerenciais.

A Agência vai atuar como 
um banco de pequenos negó-
cios e os que solicitarem os 
serviços poderão ter finan-
ciamento e menores tarifas 
de juros. O objetivo também 
é trabalhar com capacitações 

A Ambev está com ins-
crições abertas para o 

Programa de Estágio em Per-
nambuco. Os interessados em 
participar da seleção devem 
se cadastrar através do site da 
empresa (http://www.estagio-
ambev.com.br/). As incrições 
estão abertas até o dia 13 de 
fevereiro. As oportunidades 
são para alunos do penúltimo 
e último ano de diversos cur-
sos de graduação.

Após a inscrição no site, 
os candidatos serão automa-
ticamente encaminhados para 

e qualificações de empresas, 
principalmente na preparação 
gerencial dos empreendedo-
res, onde eles terão a capaci-
dade de melhorar a própria 
gestão.

Serão disponibilizadas 
quatro linhas de créditos. A 
primeira de até R$ 1,5 mil; a 
segunda, de R$ 1,501 mil até 
R$ 3 mil; a terceira, de R$ 
3.001 mil até R$ 5 mil. Tam-
bém poderão solicitar os servi-
ços, empreendedores na área 
de agricultura familiar e agri-
cultura orgânica ambiental 
que não utilizam agrotóxicos.

Para fazer parte, os em-
preendedores precisarão criar 
uma proposta e apresentar 

testes online que consistem 
em prova de inglês, português 
e raciocínio lógico. Logo após 
são chamados para mais duas 
etapas: dinâmica e entrevista.

O Programa tem duração 
de até dois anos e 
oferece bolsa auxí-
lio, refeição, trans-
porte da empresa 
e possibilidade de 
efetivação. O estagi-
ário terá a missão de 
desenvolver projetos 
de melhoria em sua 
área de atuação, con-

documentação básica como 
RG, CPF e dados da empresa. 
O banco de pequenos negócios 
será composto por uma equipe 
de administradores, econo-
mistas, advogados e contado-
res que irão fazer uma análise 
de riscos ou inadimplências 
dessas solicitações e as linhas 
de crédito que se encaixam a 
cada empresa.

A visibilidade das propos-
tas serão analisadas em até seis 
meses, podendo ser redefini-
dos os valores da linha de cré-
dito. Os empreendedores pre-
cisarão participar de qualifica-
ções profissionais, além de um 
acompanhamento mensal com 
visitas de monitoramento. 

tribuindo para o crescimento 
da companhia, com autono-
mia para execução das ativida-
des de rotina, contando com o 
suporte da equipe e dos gesto-
res da área. 

Empreendedores
sertanejos terão acesso

a Banco de Negócios

Ambev abre inscrições para 
Programa de Estágio em PE

econoMia

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

Esta proximidade com o Órgão de Classe, me fez crescer 
muito enquanto profissional e também como pessoa, principal-
mente no que toca à divergência de opiniões, sempre tão im-
portante em qualquer colegiado, sendo esta uma vivência que 
superou todas as minhas expectativas.

A maneira em que a Ordem dos Advogados do Brasil em 
Pernambuco vem sendo capitaneada, pelo líder-nato Dr. Pedro 
Henrique Reynaldo Alves, é motivode orgulho a todos nós, por 
atender aos anseios da classe, buscando, incansavelmente, o 
aperfeiçoamento da Justiça e a melhoria de vida dos advoga-
dos pernambucanos, inclusive de forma destemida, sem receio 
de desagradar quem quer que seja.

Outro aspecto que vem chamando muito minha atenção é 
a forma que as finanças da OAB/PE vem sendo gerida pelo Dire-
tor Tesoureiro, Dr. Bruno Baptista que, de forma abnegada, tem 
dado enorme contribuição a toda categoria, por atuar exata-
mente numa das mais delicadas e importantes searas da nossa 
Seccional, que é a gestão dos recursos financeiros.

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

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

Finalmente, na pessoa do Dr. Bruno Baptista parabenizo o Dr. 
Pedro Henrique, demais Diretores, Conselheiros Estaduais e Fe-
derais, integrantes da ESA, da CAAPE e funcionários, bem como 
todos os demais que fazem a OAB/PE, pois juntos vamos cada 
vez mais avançar em prol da advocacia do nosso amado Brasil."
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Sebrae Pernambuco com nova diretoria
econoMia

T omou posse, nesse mês de janei-
ro, a nova diretoria do Sebrae em 

Pernambuco. Com a renovação, os diri-
gentes da entidade permanecem com a 
nova função durante o quadriênio 2015 
a 2018. O presidente do Conselho Deli-
berativo Estadual do Sebrae, Josias Al-
buquerque, apresentou a diretoria exe-
cutiva da instituição totalmente com-
posta por ex-colaboradores do Sebrae: 
José Oswaldo Ramos é o novo superin-
tendente, Ana Cláudia Dias Rocha, a 
diretora técnica, e Adriana Côrte Real 
Kruppa, a diretora de Administração e 
Finanças. Os novos dirigentes assumi-
ram o comando do Sebrae em Pernam-
buco ressaltando, durante o discurso 
para os colaboradores da instituição, 
que pretendem manter um trabalho 
integrado nesta gestão e avançar o mo-
delo de gestão participativo.

À frente da presidência do Conselho 
Deliberativo pela terceira vez, Josias 
Albuquerque enfatiza a forma parti-
cipativa da gestão desse quadriênio. 
“O Sebrae tem que sair daqui (Recife) 
e entrar no interior com mais força e 
discutir com as pessoas, porque o Se-
brae tem que ser aberto. Eu gostaria de 

meira vez que a gente está tendo uma 
oportunidade dessas: de ex-estagiários 
participando da gestão maior da em-
presa. Isso abre uma expectativa, uma 
perspectiva para todos que estão aqui 
da possibilidade de chegar um dia ao 
cargo de diretor do Sebrae. E isso é im-
portante para a gente, que trabalha o 
dia a dia da instituição”, lembrou.

A diretora Técnica, Ana Cláudia 

ouvir as pessoas, as lideranças do inte-
rior. Preciso contar com a colaboração 
de todos vocês para que esse trabalho 
dê resultado”, afirmou o presidente do 
CDE, Josias Albuquerque.

Oswaldo Ramos já foi diretor técni-
co do Sebrae em outras gestões, desta 
vez, volta como superintendente. “Eu 
tive a oportunidade de por 32 anos 
conviver com o Sistema Sebrae. É a pri-

Dias, que já exerceu várias funções 
gerenciais no Sebrae, afirmou que 
não quer ser somente diretora técni-
ca. “Quero ser diretora do Sebrae, ter 
o olhar do Sebrae como um todo para 
a gente trabalhar de forma integrada”, 
explicou. “Temos também o desafio 
de criar um modelo de participação 
de ações e de monitoramento que seja 
simples, que dê velocidade, mas que a 
gente também acompanhe e possa as-
segurar o cumprimento do que a gente 
quer, com qualidade, inovação, mu-
dança”, enfatizou.

A diretora de administração e Fi-
nanças, Adriana Côrte Real Kruppa, que 
atuou na iniciativa privada desde 2012, 
ressaltou a importância desse período. 
“Sinto-me muito confortável em estar 
voltando para a casa. Foi muito bom ter 
passado esse tempo fora. Foi um mo-
mento de reciclagem, de aprendizado, e 
estou voltando mais madura, mais forta-
lecida. A gente já se conhece, se respeita, 
e isso vai ser muito positivo para o nosso 
trabalho. A ideia é ser de fato um traba-
lho integrado, que a gente trace proces-
sos, defina novos métodos, capacite e dê 
novas ferramentas”, explicou. 
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FUNDAÇÃO TERRA O Governador de PE Paulo Câmara veio encontrar com o 
Padre Airton Freire, na Malhada, em Arcoverde

CARINHO DE MÃE A empresária Georgia Araújo com os filhos 
Giovanna e José naquele beijo sanduíche

Elidaine Oliveira uma empresária que não para

CURTIÇÃO  Edmilson Sá e Stela, com os filhos Stephanie e Eidson 
aproveitando todos os encantos da Disney nos EUA

FÉRIAS Cena de As Bodas de Fígaro - Janeiro de Grandes Espetáculos em Arcoverde

SELFIE  Julliana Alencar com o pai, Marcelos Alencar, no 
maior chamego.



Dárcio Rabélo 
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

A ação nem sempre traz felicidade,
mas não há felicidade sem ação.

(Benjamin Disraeli)
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NADA OFICIAL
O governador eleito de 

Pernambuco, Paulo Câma-
ra, pegou o carro e veio com 
a família pela BR 232 até Ar-
coverde para se encontrar na 
Malhada, com o Padre Airton 
Freire, da Fundação Terra. A 
visita não teve caráter oficial, 
Paulo estava acompanhado da 
esposa Ana Luiza, de uma das 
filhas e outros parentes. Muito 
simpático o futuro governador 
rezou na capela, conheceu al-
guns projetos da Fundação e 
conversou com populares.

ACIDENTES
Os acidentes com as motos 

cinquentinhas em Arcoverde 
têm aumentado nos últimos 
meses e o presidente da Arco-
trans, Vlademir Cavalcanti, já 
estuda junto ao Comitê Regio-
nal de Trânsito de Pernambu-
co a elaboração de um projeto 
de lei para a submissão e apro-

vação da Casa Legislativa Mu-
nicipal na regulamentar dessa 
categoria ainda neste primeiro 
semestre.

NA APL
O professor e poeta Carlos 

Alberto Cavalcanti foi contem-
plado com Menção Honrosa 
em Concurso Literário promo-
vido pela Academia Pernam-
bucana de Letras, na categoria 
Soneto. A entrega da premia-
ção será dia 26 de janeiro, na 
sede da Academia, em Recife, 
em solenidade de premiação 
para todas as categorias par-
ticipantes da edição 2014 do 
concurso nacional que a APL 
promove todo ano.

O soneto prestou homena-
gem a um grande sonetista per-
nambucano, Waldemar Lopes.

IV GERES
A VI Gerência Regional de 

Saúde de Arcoverde está sob 

novo comando desde do dia 
19 de janeiro, quando a Secre-
taria de Saúde do Estado no-
meou Ricarda Samara, direto-
ra geral de Regulação da SES, 
para ocupar a direção interi-
namente, até que seja definido 
o titular do órgão de saúde. A 
chegada da nova equipe pegou 
muitos servidores de surpresa. 
Após oito anos à frente da GE-
RES o Dr. Alécio Jecém Galin-
do deixa o cargo.

CIDADE DAS FLORES
Prefeitura de Garanhuns 

divulgou alguns dos artistas 
que estão sendo cotados para 
a oitava edição do Garanhuns 
Jazz & Blues Festival, que 
acontece durante o Carnaval, 
entre os dias 14 e 17 de feverei-
ro. Entre os principais nomes 
estão Billy Cobham, Jennifer 
Batten, John Macaluso, Willie 
Walker, Demetria Taylor, Ra-
phael Wressnig, Ivan Lins, 

Wagner Tiso, Tico Santa Cruz 
e Beto Lee, filho da cantora 
Rita Lee. O evento é uma op-
ção para quem quer ficar longe 
da folia.

PATRIMÔNIO VIVO 
Dona Severina Lopes, do 

Coco das Irmãs Lopes está en-
tre os habilitados para concor-
rer ao concurso do Patrimônio 
Vivo de Pernambuco. No total, 
foram registradas 61 inscri-
ções, sendo 55 delas conside-
radas válidas para continuar 
no processo.

LANÇAMENTO
Ana Lígia Lira, biógrafa e 

escritora com livros lançados 
em oito países, lançou em noi-
te de autógrafos  em Arcoverde 
o livro  “O Diário do Silêncio”, 
pela editora carioca NovaTer-
ra e com que conta a história 
da arcoverdense Maria da 
Conceição da Silva uma das 

duas meninas videntes das su-
postas aparições de Nossa Se-
nhora das Graças em Cimbres 
do ano de 1936.

ANTENADO
-Willame Souza, diretor 

executivo do Sistema Jornal 
do Commercio de Comunica-
ção para o interior do Estado 
fazendo um excelente tra-
balho. - O casal, Zeca e Ada 
Rodrigues está esperando 
um filho. A notícia caiu como 
um "balde de felicidade" na 
família. -  Os cantores Ycaro 
e Vitório Júnior são a sensa-
ção das noites arcoverdenses 
atraindo um grande número 
de seguidos para seus shows. 
- O Forró VIP este ano com-
pleta 15 anos e a festa mais 
bonita e prestigiada de nosso 
calendário junino no Esporte 
Clube de Arcoverde será um 
arrasa quarteirão. Aguar-
dem!
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Atividades devem ser realizadas de março a junho 
de 2015
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Confraternização da Associação
A Associação Amigos do Maya de Futsal realizou neste mês de janeiro a 

tradicional confraternização entre os seus atletas. Desde já, os nossos since-
ros agradecimentos aos nossos amigos patrocinadores. Deputado Augusto 
César, Zé Wilson Corretor, Prefeito Luciano Duque, Veredores Sinésio Ro-
drigues, Zé Raimundo e Dr.Leirson. Também aos amigos Adauto Mourato e 
Adelmo Rodrigues da Falcão Couros!

A liga e os Campeonatos
A liga Desportiva Serratallhadense não para de promover o desporto 

amador. O presidente Erivaldo Genuíno está coordenando duas competi-
ções ao mesmo tempo, o campeonato de Veteranos e o certame rural!

Lutador de Flores conquista o cinturão do Circuito 
Team de MMA

O florense Janailson Kevin enfrentou o carioca Thiago Grilo, na cidade 
de Tramandaí/RS, sagrando-se vencedor e colecionando mais uma vitória 
na sua carreira, que agora soma 35. O campeão disse que ficou feliz por 
começar 2015 com o pé direito, ainda mais, com um cinturão que me cre-
dencia a muita coisa boa.

A Secretária e o Balanço
A secretária de Esportes de Serra Talhada, Vânia Melo, fez um breve ba-

lanço das ações da sua pasta durante entrevista no Programa Tribuna Popu-
lar apresentado por este colunista na rádio à Voz do Sertão.Vânia declarou 
que o maior desafio que enfrentou desde que assumiu a pasta foi a oposição 
sistemática de grupos que teimaram em mostrar que ela não era capaz de 
gerir a pasta. “O ano passado fiz convites, deixei a Secretaria aberta… já 
que tem tantas idéias, porque não sentar?… vamos discutir, para ver o que 
é que podemos melhorar. Mas estamos aí, vamos começar tudo de novo, 
estes críticos sempre vão existir…”, disse Vânia. Ainda Segundo Vânia, a 
sua gestão na Secretaria procura exatamente ampliar o leque de ações nos 
esportes. A secretária também avaliou como positivo o ano de 2014 para os 
esportes em Serra Talhada, conforme disse “conseguimos incluir duas mo-
dalidades esportivas, que é isso que a gente luta pra trabalhar com crianças 
e desde o ano passado a gente já tem atletismo e voleibol. Consideramos 
uma vitória, pois antes ficávamos na mesmice do futebol e do handebol”, 
disse ela e complementou que quer insistir mais no atletismo que, para ela, 
“é a base para toda modalidade esportiva. “Se agente tem uma difusão maior 
no atletismo, a gente vai ter excelentes resultados nos atletas do futuro”, 
informou. Apesar das análises positivas, a secretária reconheceu que está 
em débito quanto à realização de uma “corrida” ou maratona de “grande 
abrangência no município”, mas garantiu que sua Secretaria está “lutando 
para que em 2015 aconteça isso”.  Ela disse ainda que o evento “Pedala Serra 
2″ não aconteceu por dificuldades financeiras, lembrando que a Secretaria 
de Esportes atua com recursos próprios e que diante das dificuldades do 
município não daria para realizar um evento com a qualidade desejada, “fa-
zer por fazer, não adianta, ou fazemos bem feito ou é melhor não fazer. Foi 
isso que aconteceu”.

Sertão
Esportivo

Programa seleciona 
projetos de ocupação 

do LabCEUs
E sta é a primeira etapa do Lab-

CEUs, programa piloto que tem 
por objetivo estimular a apropriação 
dos Centros de Artes e Esportes Unifi-
cados para a realização de atividades de 
criação, pesquisa, formação, produção, 
difusão, circulação, memória e demais 
ações que proporcionem interações en-
tre a comunidade e a cidade.

De acordo com Ricardo Brazileiro, 
mestre em Ciências da Computação e 
um dos coordenadores do LabCEUs, a 
ideia é estimular ambientes de vivên-
cia diferenciados, mediados pela tec-
nologia. “Para essa chamada pública 
do LabCEUs podemos pensar em todo 
tipo de projeto que se relacione com o 
cotidiano, seja pensando na questão da 
mobilidade, do esporte, da coleta de 
lixo, da alimentação, das raízes e tra-
dições, das interações entre linguagens 
artísticas, entre outros”, explica.

Os interessados devem propor ativi-
dades que estimulem a inovação e expe-
rimentações metodológicas nas ativida-
des de ensino, pesquisa e produção co-
laborativa, dialogando com pelo menos 
uma das quatro temáticas da Economia 
Criativa e Cultura Digital descritas na 
chamada pública. São elas: Comunica-
ção, Interatividade, Espaços e Território 
e Raízes e Tradições. Podem participar 
da chamada pública brasileiros, maio-
res de 18 anos, residentes em todo 
território nacional.

As atividades da ocupação 
devem ser realizadas entre mar-
ço e junho de 2015, nos Centros 
de Artes e Esportes Unificados. 
As propostas serão avaliadas por 
uma Comissão de Seleção, for-
mada por representantes do In-
Citi/UFPE e do MinC, de acordo 
com os seguintes critérios: rele-
vância social, conceitual e apli-
cabilidade no município selecio-
nado; criatividade da proposta e 
viabilidade de execução; articula-
ção e parcerias com organizações 
sócio-culturais do entorno dos 

laboratórios para o desenvolvimento 
das ideias e das ações propostas; expe-
riência do proponente em projetos de 
conhecimento aberto, inovação social e 
participação cidadã; e proposta de do-
cumentação das atividades.

As inscrições podem ser feitas até 
o dia 31 de janeiro de 2015 e a relação 
das propostas selecionadas serão divul-
gadas no dia 19 de fevereiro de 2015. O 
regulamento, seus anexos e o formu-
lário de inscrição estão disponíveis no 
http://culturadigital.br/labceus. Dúvi-
das podem ser esclarecidas através do 
email labceus@gmail.com.

CEUs
Os CEUs – Centros de Artes e Es-

portes Unificados integram num mes-
mo espaço programas e ações culturais, 
práticas esportivas e de lazer, formação 
e qualificação para o mercado de traba-
lho, serviços socioassistenciais, políti-
cas de prevenção à violência e de inclu-
são digital, para promover a cidadania 
em territórios de alta vulnerabilidade 
social das cidades brasileiras. Por meio 
da parceria entre União e municípios, 
estão sendo construídos 357 CEUs, 
com unidades já inauguradas nas cinco 
regiões do país.

Mais informações em http://ceus.
cultura.gov.br. 

esPortes
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Criançada também também vai se divertir fazendo o milésimo gol de Pelé

Um dos painéis mostra um robô jogando futebol
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P or que a bola é redonda? Aliás, 
ela é redonda? Por que o grama-

do é ExpoFutebol 300x142? Futebol 
é Ciênciaverde? E as linhas brancas, 
qual é a tinta? Já que o Brasil é cam-
peão mundial de futebol, por que não 
podemos também ser campeões de 
ciência, capazes de responder estas e 
outras questões, não apenas sobre es-

sensibilidade das pessoas para que pos-
sam experimentar a sensação de estar 
diante de um fenômeno tão comum que 
é a prática de futebol, porém às cegas.

Em 10 painéis, os visitantes terão 
oportunidade de investigar, construir 
e aprimorar seus conhecimentos em 
ciência e tecnologia. E claro, se diver-
tir fazendo o milésimo gol do Pelé ou 

cobertas úteis e interessantes, demons-
trando todo o valor do conhecimento 
científico.

Como no futebol, a mostra é aber-
ta a todos os públicos. O objetivo é que 
os experimentos sirvam de inspiração 
e suporte para aprendizagens não ape-
nas nas escolas, mas também no am-
biente familiar, nas comunidades e ou-

tirando foto com a seleção Ciência Fu-
tebol Clube.

Agendamento
(81) 3183-5531

Horário de Funcionamento
Segunda a sexta: das 8h30 às 12h e 

das 13h às 16h30 ● Sábado e domingo: 
das 14h30 às 16h. 

Espaco Ciência realiza Exposição de Futebol
esPortes

porte, que a sociedade diariamente nos 
coloca? Afinal, jogar futebol não é tão 
diferente de fazer ciência. O sucesso no 
futebol é resultado de um meticuloso 
trabalho de observação, investigação e 
execução de um plano tático. Ora, esse 
é basicamente o procedimento que os 
cientistas utilizam nas investigações 
em seus laboratórios: observação, ex-
perimentação e elaboração de teorias 
e leis para vencer seus ‘adversários’ e 
construir o bem estar social. É isso, fu-
tebol é ciência!

Para comprovar que futebol e ciên-
cia têm tudo a ver, o Espaço Ciência, 
que fica em Olinda, na Região Metro-
politana do Recife, criou a Exposição 
Futebol é Ciência, uma boa pedida para 
levar a criançada nas férias. O concei-
to pedagógico utilizado está centrado 
principalmente na promoção de des-

tros espaços educativos. Todos os ex-
perimentos e atividades educativas que 
compõem a exposição serão monitora-
dos por uma equipe especializada em 
Matemática, Física, Química, Biologia, 
Astronomia e Pedagogia, que estarão 
animando a participação de todos.

A exposição também quebra alguns 
mitos: Será que futebol pode ser joga-
do sem esforço físico? E com os olhos 
vendados? O experimento Futebol ZEN 
é muito divertido e desperta a curiosi-
dade de quem vê, ao contrário do des-
gaste físico e mental causados por uma 
partida de futebol tradicional, o parti-
cipante tem que mostrar que é bom de 
concentração. Aquele que permanecer 
no ritmo alfa, ou seja, “zen” por mais 
tempo é o que consegue movimentar a 
bola na tentativa de fazer gols. Já o Fu-
tebol às cegas consiste em trabalhar a 
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Novo complexo conta com um corpo docente de mestres e doutores
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educação

Serra Talhada ganha 
novo Complexo 

Educacional
N o último dia 8 de Janeiro, em Ser-

ra Talhada, com direito a corte de 
fita, foi inaugurado o mais novo Com-
plexo Educacional da cidade: Meta 
Cursos. Segundo a empresária Juliana, 
uma das sócias do complexo, o Meta 
representa a concretização de um so-
nho que vem sendo estudado há 1 ano.

Com o objetivo de oferecer ensino 
e capacitação de qualidade, com um 
corpo docente de doutores e mestres, o 
Meta Cursos garante ingresso imediato 
dos alunos no mercado de trabalho ao 
concluírem os cursos propostos. Isso é 
fruto de parcerias com empresas, clíni-
cas e hospitais da cidade.

Segundo o secretário de Educação 
de Serra Talhada, hoje é possível for-
mar excelentes profissionais na cidade 
sem precisar enviar os jovens à capital, 
uma vez que Serra Talhada tornou-se 
polo educacional do Sertão.

Já a vice-prefeita Tatiana Duarte, 
acredita que o Meta é um empreen-
dimento de grande importância para 
Serra Talhada, pois se fazia necessário, 
na cidade, uma escola técnica nos pa-
drões Meta Cursos, que chegasse para 
ampliar as oportunidades.

Em entrevista com Eduardo, em-
presário da Casas Bandeirantes, ele 
afirma que o mercado está escasso de 

mão de obra qualificada, mas que ago-
ra, com a chegada do Meta Cursos, há 
expectativas de crescimento em seu 
quadro de funcionários capacitados.

Também esteve presente no coque-
tel de inauguração o prefeito de Serra 
Talhada, Luciano Duque, que falou 
com alegria das expectativas a partir de 
agora, com a chegada de um empreen-
dimento educacional como o Meta.

“Esperamos com muita ansiedade 
pela oferta de cursos técnicos e supe-
riores, e o Meta veio atender não só 
Serra Talhada, mas toda a região. Os 
empresários do Meta acreditam no 
potencial do mercado de Serra Talha-
da, por isso investiram. Conhecimen-
to traz desenvolvimento, melhoria de 
vida, e oMeta veio em boa hora à Serra 
Talhada, momento em que a cidade 
vive importante crescimento no setor 
educacional com a chegada do institu-
to federal e a faculdade de medicina. 
Acredito que tudo se soma, trazendo 
cada vez mais crescimento para a re-
gião. Quero parabenizar a André, Fili-
pe e Juliana, que estão trazendo esse 
empreendimento – que não é pequeno 
- e sem dúvida terão muito sucesso na 
nossa cidade. Quem investe em Serra 
Talhada sabe que é uma cidade de fu-
turo.” Luciano Duque. 

N a nossa coluna deste mês, vamos falar um pouco sobre a importân-
cia das afirmações positivas em nossa vida, baseadas na Programação 

Neurolinguistica.
Assim como é importante manter o foco e a vontade, as afirmações feitas 

por nós sejam em voz alta ou silenciosamente, cooperam para centralizar e 
certificar o nosso desejo.

Veja algumas dicas para ajudar na formulação de suas afirmações posi-
tivas:

1. Comece suas frases com as palavras sou ou estou.
Esses verbos são poderosos recursos de linguagem. O subconsciente en-

tende qualquer frase iniciada com essas palavras como uma ordem de co-
mando – uma instrução para que a coisa aconteça.

2. Faça afirmações positivas sobre o que você deseja.
O inconsciente não escuta a palavra não. Isso significa que a frase “Não 

jogue lixo” é escutada como “Jogue lixo”. O inconsciente é visual, daí a liga-
ção direta das palavras ‘não jogue lixo’ com a imagem de ‘jogar lixo’.

3. Seja específico. Afirmações ambíguas produzem resultados impreci-
sos. Exemplo: “Quero falar com você sobre a compra do seu carro novo” ao 
invés de “Queria falar com você”.

Uma vez feitas algumas afirmações positivas de forma consciente, passe 
a adotar esta prática no seu dia a dia e perceberá uma melhora significativa 
em sua comunicação interna e sua formulação de objetivos.

A mente humana é como um armário cheio de gavetas com ferramentas, 
quando menos esperamos encontramos alguma que nos facilita a vida, por 
isso é importante saber identificar quais são e como utilizá-las.

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

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

Afirmações Positivas
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Senac Salgueiro 
inscreve para cursos 

de Técnico em 
Enfermagem e de Inglês
O Posto Avançado do Senac em 

Salgueiro, no Sertão do Estado, 
está com oportunidades de cursos 
para as áreas de Idiomas e Saúde. As 
vagas são para os cursos de Técnico 
em Enfermagem e Inglês para ini-
ciantes, ambos realizados no turno 
da noite. Os interessados poderão 
realizar as matrículas presencial-
mente, no Senac Salgueiro, localiza-
do na Rua Major Antônio Rufino, nº 

FIS recebe parecer 
favorável da OAB para 

reconhecimento do curso 
de Direito, semestre letivo 
da IES terá início no dia 02 

de fevereiro
A Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) emitiu parecer favorável 
à Faculdade de Integração do Sertão 
(FIS) no processo de reconhecimento 
do curso de Direito da Instituição de 
Ensino Superior (IES). O parecer foi 
emitido pela Comissão Nacional de 
Educação Jurídica (CNEJ) do Con-
selho Federal da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil. 

A OAB enviou correspondência 
para a FIS informando a decisão. No 
documento, o presidente Nacional 
da Ordem dos Advogados do Bra-
sil, Marcus Vinícius Furtado Coelho, 
reiterou os votos de estima à IES res-
saltando que “certo de contar com o 
apoio desta valorosa instituição de 
Ensino Superior na luta pela melhoria 
da qualidade do Ensino Jurídico do 
pais, colho o ensejo para renovar os 
protestos de elevada estima e distinta 
consideração”, afirmou o magistrado. 

De acordo com o diretor-presi-
dente da FIS, Luís Pereira de Melo 
Júnior, receber uma re-
comendação da OAB é 
de grande respaldo para 
a instituição e especifica-
mente para o curso de Di-
reito. O presidente obser-
vou que “isto mostra mais 
uma vez como a educação 
é repassada aos discentes: 
de forma responsável e de 
acordo com os ditames 
contemporâneos. Os laços 
com a OAB cada vez se es-
treitam mais, mostrando 
com isso que a FIS é uma 
instituição consolidada”, 
analisou o presidente. 

Semestre 2015.1- O di-
retor lembra a toda comu-
nidade acadêmica da FIS 

que o semestre letivo 2015.1 terá iní-
cio na segunda-feira (02) de feverei-
ro para todos os cursos. Melo ressalta 
que este ano a IES está com inscri-
ções para o vestibular agendado dos 
cursos superiores de Logística, Re-
des de Computadores, Construção de 
Edifícios e Segurança do Trabalho. 

A FIS está com estrutura física 
ampliada e conta com os cursos de 
Administração, Ciências Contábeis, 
Direito (tarde e noite), Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia e Logística. 
Todos os cursos que necessitam de 
aulas práticas possuem laboratórios 
exclusivos para tais atividades. 

O calendário de eventos da insti-
tuição, este ano, contemplará todos 
os cursos, além disso, a FIS será um 
ponto de exibição da "9ª Mostra Ci-
nema e Direitos Humanos no Hemis-
fério Sul", os filmes serão apresen-
tados no auditório da IES de forma 
gratuita a todos os públicos, não so-
mente a comunidade acadêmica FIS.  

1119 A, bairro de Nossa Senhora das 
Graças.

O curso Técnico em Enfermagem 
já está no mercado há mais de 30 anos 
e forma profissionais preparados para 
as diversas situações da área. Nas au-
las, os alunos desenvolvem habilidades 
para atuar na promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação dos proces-
sos saúde-doença. O curso possui carga 
horária de 18:00h. 

CURSO PERÍODO HORÁRIO

Técnico em Enfermagem A partir do dia 09/02
 de segunda a sexta-feira Das 18h às 22h

Inglês A partir do dia 09/02 
 de segunda a quinta-feira Das 20h às 22h

O curso Técnico de Enfermagem já está no mercado há mais de 30 anos
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Raimundo Carrero é a inspiração para quem vai se inscrever em Conto
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Por Helena Conserva
E-mail hconserva@gd.com.br

blog: http://escrevehelena.blogspot.com

Inscrições para Concurso 
Literário de Salgueiro 

prorrogadas até março

literatura

A s inscrições para a 5ª edição 
do Concurso Literário de 

Salgueiro, no Sertão pernambu-
cano, foram prorrogadas. O novo 
prazo para os interessados se ins-
creverem é até 10 de março de 
2015. A competição reúne contis-
tas e poetas da região em quatro 
categorias, fomentando a produ-
ção 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 op-
tar por se inscrever nas categorias 
Poesias ou Conto. Para Poesias es-
tão disponíveis três subtemas: Le-
nice Gomes, infanto-juvenil (até 
16 anos), tema livre; Alberto da 
Cunha Melo, aberta, tema livre; 
João Cabral de Melo Neto, aber-
ta, 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 Senhora 
das Graças, Salgueiro – PE, CEP: 
56000-000.

De acordo com a chefe de Se-
tor de Museus e Bibliotecas Mu-

nicipais, Nivaneide Costa, “o Con-
curso Literário de Salgueiro, traz 
esse ano uma categoria a mais, 
homenageando o escritor sal-
gueirense Raimundo Carrero, na 
categoria conto, ampliando ainda 
mais as possibilidades dos escri-

Nasceu na cidade de Recife - PE, no dia 09 de janei-
ro de 1920, na rua da Jaqueira (depois Leonardo 

Cavalcanti), segundo filho de Luiz Antônio Cabral de 
Melo e de Carmem Carneiro-Leão Cabral de Melo. Pri-
mo, pelo lado paterno, de Manuel Bandeira e, pelo lado 
materno, de Gilberto Freyre. 
Patrono dessa colunista na Academia Serra-talhadense 
de Letras

Fábula de um Arquiteto

A arquitetura como construir portas,
de abrir; ou como construir o aberto;
construir, não como ilhar e prender,
nem construir como fechar secretos;
construir portas abertas, em portas;
casas exclusivamente portas e tecto.
O arquiteto: o que abre para o homem
(tudo se sanearia desde casas abertas)
portas por-onde, jamais portas-contra;
por onde, livres: ar luz razão certa.

Até que, tantos livres o amedrontando,
renegou dar a viver no claro e aberto.
Onde vãos de abrir, ele foi amurando
opacos de fechar; onde vidro, concreto;
até fechar o homem: na capela útero,
com confortos de matriz, outra vez feto.

tores do município mostrarem o 
seu trabalho”.

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

Confira a tabela de premiação. 

*  Helena Conserva é Professora e Jornalista

ategoria 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



Concurso é uma ação socioeducacional da ASPA

Prazo para se inscrever no concurso é até 27 de fevereiro
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educação

J á estão abertas e seguem até 27 de 
fevereiro as inscrições para o 5º 

Concurso Ler Bem, ação socioeduca-
cional que promove o estímulo à leitu-
ra entre alunos da rede municipal de 
ensino em todo o Estado de Pernam-
buco. Criado em 2011 pela Associa-
ção  Pernambucana de Atacadistas e 
Distribuidores (Aspa), o projeto parte 
da premissa de que o estudante que lê 
com frequência adquire cultura, pas-
sa a escrever melhor, tem mais senso 
crítico, amplia o vocabulário e a capa-
cidade de aprendizado, o que aumenta 
no futuro as oportunidades para sua 
inserção no mercado de trabalho. “Por 
isso é importante ler revistas e jornais e 
ter contato com obras literárias desde a 

vo da Aspa e coordenador do projeto, 
Sebastião Rodrigues. “É possível que 
tenhamos a adesão de mais de cem mu-
nicípios em 2015”, completa.

O Concurso Ler Bem é destinado a 
alunos de escolas públicas municipais, 
matriculados no 4º Ano do Ensino 
Fundamental 1. Os estudantes são sub-
metidos a avaliações da leitura de tex-
tos literários, enfrentando etapas clas-
sificatórias nas suas respectivas escolas 
e cidades. Todo o processo seletivo é 
acompanhado por comissões de jura-
dos compostas por professores com ex-
periência em práticas de leitura e ensi-
no da Língua Portuguesa. Cada cidade 
participante tem na final do concurso 
um aluno representante. Os finalistas 
são avaliados por uma comissão mista 
formada por diretores da Aspa, peda-

fase escolar”, diz o presidente da Aspa, 
José Luiz Torres.

No ano passado, o Projeto Aspa de 
Incentivo à Leitura obteve a adesão de 
61 municípios pernambucanos, desde 
a Região Metropolitana do Recife até o 
Sertão, o que equivale a 30% do total 
de cidades do Estado. A entidade es-
tima ampliar ainda mais esse número 
nessa nova edição do concurso. “A cada 
início de ano letivo é grande a expecta-
tiva entre alunos, professores, gestores 
de escolas e secretarias municipais de 
Educação em torno da iniciativa. Além 
disso, percebemos que algumas cida-
des que ainda não participaram têm 
demonstrado interesse em se inscrever 
neste ano”, observa o diretor executi-

gogos, comunicadores e especialistas 
em oratória.

A premiação aos alunos inclui tablets, 
notebooks e participação no Encon-
tro Aspa, evento de confraternização e 
aprendizado profissional realizado anu-
almente pela entidade, cuja arrecadação 
com as cotas de patrocínio é destinada 
ao desenvolvimento do Projeto Aspa de 
Incentivo à Leitura. Os três melhores co-
locados no concurso deste ano participa-
rão do 15º Encontro Aspa, de 27 a 29 de 
novembro, no Enotel Resort, em Porto de 
Galinhas, junto com seus pais, professo-
res e gestores de suas respectivas escolas. 
A Secretaria Municipal de Educação deve 
inscrever o seu município preenchendo 
uma ficha diretamente no site www.aspa.
com.br, onde também é possível ler o re-
gulamento do concurso.  

Inscrições abertas para o 5º Concurso Ler Bem



O valor da verificação é de R$ 37,50 e deve ser pago até dez dias após emissão do boleto
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Máquinas que se 
falam é a tendência 

para 2015
J á começou uma revolução tecnológica que vai permitir 

a conexão com a internet de tudo o que está ao nosso 
redor.

Depois de os computadores se conectarem via web e de 
as pessoas fazerem das redes sociais a extensão de suas vi-
das, 2015 deve ser o ano que consolidará a chamada "inter-
net das coisas" – termo criado para explicar a conversa en-
tre máquinas, o que, na vida real, já permite que celulares 
comandem lavadoras de roupas e se conectem a carros, a 
roupa que vestimos, os sapatos que usamos, os acessórios, 
o relógio e a pulseira. Tudo vai vir conectado. 

As "coisas" vão conversar entre si e trocar informações 
em tempo real. Isso até parece coisa de filme de ficção cien-
tifica ou até mesmo loucura, mas não é. 

Na verdade, isso já é realidade, o que vai acontecer ago-
ra em 2015 é o processo que transforma essas inovações 
em produtos com preços acessíveis. Por exemplo: lâmpa-
das que podem ser ligadas a distância, através do celular, 
portas que avisam se foram arrombadas, geladeiras que 
mandam mensagem se faltar alimento, porteiro eletrônico 
que mostra quem está na sua porta tocando a campainha, 
carteira que avisa quando você a esquecer, e a melhor parte 
é que todas as “coisas” podem se comunicar entre si.

Ainda há um caminho a percorrer e, quando você me-
nos esperar, já estará usando uma roupa que diz tudo sobre 
você.

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

tecnologia

Ipem convoca taxistas da RMR 
ao Sertão para verificação

O Instituto de Pesos e Me-
didas de Pernambuco 

(Ipem/PE) lançou o edital de 
convocação para iniciar o pro-
cesso anual de verificação de 
taxímetros referente ao exercí-
cio de 2015. Os taxistas devem 
acessar o Portal de Serviços do 
Inmetro nos Estados – PSIE 
(servicos.rbmlq.gov.br) para 
emitir o boleto para pagamen-
to da taxa e agendamento da 
verificação.

Os proprietários dos veí-
culos táxis licenciados pelas 
prefeituras de Olinda, Paulis-
ta, Jaboatão dos Guararapes, 
São Lourenço da Mata, Cama-
ragibe, Itapissuma, Abreu e 
Lima, Ipojuca e Cabo de Santo 
Agostinho, após agendamento 
feito na internet e pagamento 
da taxa, devem comparecer à 
sede do Ipem, que fica na ave-
nida Luiz Professor Luiz Frei-
re, 900, Cidade Universitária, 

das 8h às 13h, a partir desse 
mês de janeiro, para realizar a 
verificação do taxímetro, con-
forme data agendada pelo usu-
ário, dentro do período estipu-
lado pelo instituto no Anexo I.

Os táxis de Caruaru, Ar-
coverde, Garanhuns, Gravatá 
e Vitória de Santo Antão de-
vem se dirigir à regional do 
Ipem de Caruaru, que fica na 
rua Francisco de Castro, 114, 
Indianápolis. Já os taxistas de 
Petrolina devem se dirigir à re-
gional daquele município, que 
fica na avenida das Nações, 
s/n, Centro Agropecuário, Pe-
trolina. Os dias para a aferição 
serão nos últimos dois dias 
dos meses correspondentes a 
cada terminação de placa, de 
acordo com o agendamento 
feito pelo taxista, dentro do 
período estipulado pelo insti-
tuto no Anexo II.

Para a realização da veri-

ficação do taxímetro, o pro-
prietário deverá se dirigir aos 
locais previstos munido dos 
seguintes documentos: certifi-
cado oficial de última aferição, 
juntamente com veículo, cópia 
do CRLV (cadastro do veículo 
feito pelo Detran), termo de 
permissão da prefeitura (atua-
lizado) e cópia de comprovan-
te de residência.

Para o veículo táxi especial, 
deverá, além da documenta-
ção anterior, apresentar ainda 
a permissão especial da prefei-
tura local. Para o caso do pro-
prietário que se encontra com 
o veículo baixado em oficina 
de reparo mecânico, deverá 
comparecer ao endereço indi-
cado e na data correspondente 
à placa para solicitar vistoria.

Em todos os casos, o valor 
da verificação é de R$ 37,50, 
que deverá ser pago até dez 
dias após emissão do boleto. 



Fachada da XI Geres em Serra Talhada

D
iv

ul
ga

çã
o

19Jornal do Sertão - Janeiro de 2015 / Edição 107  —         www.facebook.com/Jornaldosertao

saúde

Serra Talhada vai 
ganhar UPA 24h

N esse mês de janeiro, a Prefeitura 
de Serra Talhada deu o ponta pé 

inicial para mais uma obra no municí-
pio, a assinatura da ordem de serviço 
para a construção da Unidade de Pron-
to Atendimento – UPA 24 horas.

A UPA 24h é uma estrutura de com-
plexidade intermediária entre as uni-
dades básicas de saúde e as portas de 
Urgência Hospitalares. O novo equipa-
mento, que será construído no bairro 
IPSEP, segue os padrões estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde e tem como 
objetivo articular e integrar todos os 
equipamentos da saúde para ampliar 
e qualificar o acesso humanizado e in-
tegral aos usuários em situação de Ur-
gência e Emergência.

Para o Secretário de Obras, Cristia-
no Menezes, “o investimento, de mais 
de R$ 2 milhões, não representa ape-
nas mais uma grande obra, mas prin-
cipalmente, a responsabilidade do Go-
verno Municipal com a população de 
Serra Talhada”.

Já para a Secretária de Saúde, 
Márcia Conrado, a UPA representa 
um novo marco para Serra Talhada e 
região, somando-se a outros equipa-

mentos públicos que vão proporcionar 
mais qualidade no atendimento à po-
pulação.

“Esse é um equipamento de grande 
importância para toda a região circun-
vizinha, não apenas para Serra Talha-
da e vai desafogar o HOSPAM, con-
tribuindo com um atendimento mais 
humano e com mais agilidade”, afirma 
a Secretária.

Depois de pronta, a UPA vai funcio-
nar 24 horas por dia, 7 dias por sema-
na e poderá resolver grande parte da 
urgência e emergência, como pressão 
e febre alta, fraturas, cortes, infarto e 
derrame. A unidade é inovadora por 
oferecer uma estrutura simplificada 
com raio-x, eletrocardiografia, pedia-
tria, laboratório de exames e leitos de 
observação.

De acordo com o Prefeito Luciano 
Duque, a UPA “vem complementar a 
rede de atendimento, juntamente com 
o SAMU e a Central de Regulação. As 
filas nos pronto-socorros dos hospitais 
serão bem menores, evitando que al-
guns casos que poderiam ser resolvidos 
nas UPAs sejam encaminhados para as 
unidades hospitalares”. 

XI Geres realiza trabalho
intenso de controle de saúde

Serra Talhada 
realiza campanha 
conta HanseníaseN o município de Serra 

Talhada, a XI Geres (Ge-
rências Regionais de Saúde), 
dirigida pelo médico Clóvis 
Carvalho, realiza um forte 
trabalho de controle e ava-
liação dos índices de saúde, 
apoiando as medidas planeja-
das na Secretaria de Saúde de 
Pernambuco (SES) junto aos 
secretários de cada uma das 
cidades atendidas pela Geres. 
A gerência e o secretariado 
atuam de forma mais localiza-
da na atenção básica, na rees-
truturação da rede hospitalar, 
nas ações municipais, no com-
bate à mortalidade infantil e 
às diversas endemias. O apoio 
se estende a dez municípios do 
Sertão do Pajeú, região consi-
derada o quarto polo médico 
de Pernambuco.

As Gerências Regionais de 
Saúde foram criadas pela SES 
para tentar atender a deman-

da e apoiar todos os 184 muni-
cípios de Pernambuco mais a 
ilha de Fernando de Noronha. 
Ao todo, 12 unidades se divi-
dem em Pernambuco, cada 
uma delas sendo responsável 
por uma parte das cidades. O 
modelo de gestão da Saúde 
permite que as particularida-
des de cada região recebam 
atenção na hora de decidir 
ações e campanhas.

A Prefeitura de Serra Ta-
lhada, por meio da Se-

cretaria de Saúde, realiza cam-
panha contra a Hanseníase até 
30 de janeiro. Os profissionais 
de saúde do município e as 
Unidades de Saúde da Famí-
lia estão com a atenção redo-
brada no sentido de alertar a 
população sobre o agravo da 
doença, bem como contribuir 
para eliminação do preconcei-
to contra as pessoas afetadas e 
seus familiares.

A hanseníase é uma doen-
ça crônica, também conheci-
da como lepra. A dica é ficar 
atento se uma área da pele 
apresentar queda dos pelos, 
manchas brancas ou aver-
melhadas, ressecadas e com 
sensação de formigamento e 
dormência, isso pode ser han-

Ações como o incentivo 
ao programa Mãe Coruja e o 
apoio às campanhas de va-
cinação contra a poliomelite 
fazem parte do trabalho da XI 
Geres junto aos dez municí-
pios, que são Betânia, Calum-
bi, Carnaubeira da Penha, Flo-
res, Floresta, Itacuruba, Santa 
Cruz da Baixa Verde, São José 
do Belmonte, Serra Talhada 
(sede) e Triunfo.

seníase. Em alguns casos, tam-
bém pode haver diminuição da 
força muscular. A doença afeta 
a pele e os nervos, e as man-
chas podem estar localizadas 
em qualquer parte do corpo. 
Normalmente, os locais mais 
comuns são as extremidades 
(braços, mãos, pernas e pés) e 
o rosto.

Durante todo o período 
da campanha, a Prefeitura e o 
Centro Municipal de Saúde fi-
carão com uma iluminação di-
ferente, de acordo com a orien-
tação da coordenação geral de 
Hanseníase, como forma de 
atrair a atenção da sociedade 
para o agravo da doença.

A hanseníase tem cura e o 
tratamento pode ser realizado 
nas unidades básicas de saúde 
de forma gratuita. 
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Billy Cobham é atração no 8º Garanhuns Jazz Festival

 www.facebook.com/Jornaldosertao   —   Jornal do Sertão - Janeiro de 2015 / Edição 107

Baterista Billy Cobham confirmado
para o 8º Garanhuns Jazz Festival 

U ma boa opção para quem 
deseja fugir do agito da 

festa de momo, o Carnaval, é o 
Garanhuns Jazz Festival (GJF), 
que acontece em Garanhuns, 
cidade do Agreste pernambu-
cano, pela 8a vez. Esse ano, 
o evento está marcado para 
acontecer entre os dias 14 e 17 
de fevereiro. A abertura oficial, 
14, vai contar com a apresenta-
ção da Orquestra Criança Ci-
dadã Meninos do Coque. Tam-
bém confirmado para esta data 
está o baterista Billy Cobham

A grade de atrações para 
essa edição ainda não foi com-
pletamente definida até o fe-
chamento desta edição do Jor-
nal do Sertão PE, mas o que 
está sendo cotado mais uma 
vez são artistas brasileiros de 
renome internacional e os pro-
priamente internacionais.

Podem fazer parte da pro-
gramação do GJF Ivan Lins, 

gratuita, inclui ainda oficinas 
de músicas.

Artesanato
A Prefeitura de Garanhuns 

anunciou que estão abertas 
até 30 de janeiro as inscrições 
para os artesãos da cidade in-
teressados em expor e comer-

Wagner Tiso,  Ricardo Lopes, 
Igor Prado, Lancaster, André 
Togni, Carlos Bala, Tico Santa 
Cruz (criador da Detonautas 
Roque Clube), Jefferson Gon-
çalves e Beto Lee (filho de Rita 
Lee e Roberto de Carvalho).

Entre os estrangeiros es-
tão os bateristas Billy Cobham 
(confirmado para tocar no 
primeiro dia do evento – 14) 
e John Macaluso, a guitarrista 
Jennifer Batten, o organista 
Raphael Wressnig, a canto-
ra Demetria Taylor - filha de 
Eddie Taylor - e Willie Walker, 
tido como uma lenda viva da 
soul music.

Caso sejam confirmados, 
Ivan Lins e Wagner Tiso divi-
dirão o palco com o uruguaio 
Leonardo Amuedo e o argenti-
no Victor Biglione, respectiva-
mente.

O Garanhuns Jazz Festi-
val, realizado pelo Governo 

Municipal, por meio da Se-
cretaria de Turismo e Secre-
taria de Cultura, ocorre em 
dois palcos - um na Praça 
Mestre Cultural e outro insta-
lado no Parque Ruber van der 
Linden, que é popularmen-
te chamado de Pau Pombo. 
Toda a programação, que é 

cializar seus trabalhos na oita-
va edição no Garanhuns Jazz 
Festival (GJF).

“O objetivo é divulgar o ar-
tesanato do munícipio durante 
o festival, potencializando a 
comercialização e a geração de 
renda para os artesãos da nos-
sa cidade, os selecionados terão 
como local disponível para a 
exposição o Parque Ruber Van 
der Lindem (Pau Pombo) e a 
Praça Cultural Mestre Domin-
guinhos”, informa a secretária 
de Turismo, Gerlane Melo.

Os artesãos de Garanhuns, 
já cadastrados na Secretaria 
de Turismo, deverão compare-
cer ao Centro Administrativo, 
localizado na avenida Carua-
ru, S/N, no horário das 9h às 
13h. As vagas são limitadas 
conforme a disponibilidade do 
espaço. Outras informações 
podem ser obtidas pelo telefo-
ne (87) 3762 7077. 
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Cena de Aquelas Coisas, na programação para o dia 1º de fevereiro

cultura
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Arcoverde recebe Janeiro de Grandes Espetáculos
violência e opressão de gênero, quase 
sempre escondidas debaixo do tapete, 
atrás das portas. Em uma busca de si 
pelo outro, por seu cerne, onde corpos 
se fundem, feridas são expostas e se 
abrem num grito que ecoa em busca de 
liberdade contra construções sociais e 
culturais do machismo.

Aquelas Coisas
Teatro de Retalhos (Arcoverde/PE)
01 de fevereiro (domingo), 20h, R$ 

10 e R$ 5 
1h. Indicação: livre.

P elo 3º ano consecutivo, o Janeiro 
de Grandes Espetáculos – Festi-

val Internacional de Artes Cênicas de 
Pernambuco chega ao município de 
Arcoverde, ampliando sua ação cultu-
ral para o Sertão do Estado. O evento, 
promovido pela Associação dos Produ-
tores de Artes Cênicas de Pernambuco 
(Apacepe), com sede no Recife, faz uma 
parceria com o SESC Pernambuco para 
viabilizar esta ampliação pelo interior 
de Pernambuco e ocupa o Teatro Ge-
raldo Barros, no SESC Arcoverde, além 
de uma sessão gratuita na Praça Wins-
ton Siqueira, no centro da cidade.

Estão sendo oferecidos oito dife-
rentes espetáculos, entre teatro, dança 
e ópera, incluindo produções de gru-
pos da própria Arcoverde, a Tropa do 
Balaco Baco, o Núcleo de Pesquisa em 
Dança Contemporânea do SESC Arco-
verde e o Teatro de Retalhos, além de 
convidados do Recife, Garanhuns, Su-
íça e Espanha/Portugal até o dia 1º de 
fevereiro.

Os ingressos são a preço popular, 
R$ 10 e R$ 5 (comerciários, estudan-
tes, crianças até 10 anos e maiores de 
65 anos com identificação), à venda no 
dia de cada sessão, 2h antes, na própria 
bilheteria. Maiores detalhes no site 
www.janeirodegrandesespetaculos.
com. Confira a programação:

Programação 21º Janeiro de Gran-
des Espetáculos – Festival Internacio-
nal de Artes Cênicas de Pernambuco 
em Arcoverde (Parceria com o SESC 
Pernambuco).

Três palhaços jogam com situa-
ções cotidianas de descobertas, traba-
lho, morte e renascimento neste espe-
táculo que, sem estar fundamentado 
em um texto dramático, aborda de 
maneira lúdica as experiências huma-
nas. O resultado vai do cômico ao po-
ético, ao explorar as nossas relações, 
seja consigo mesmo, com o outro ou 
com os objetos. O recurso do Gram-
melot é utilizado em cena, técnica que 
constitui um texto próprio em lingua-
gem universal de sons, onomatopeias 
e gestos. 

As Bodas de Fígaro
● Companhia de Ópera de Recife – 

CORE (Recife/PE)
● 29 de janeiro (quinta), 20h,
 R$ 10 e R$ 5
● 2h. Indicação: livre.

Ópera cômica em quatro atos de 
Mozart, composta em 1786 a partir do 
libreto de Lorenzo da Ponte. A obra 
satiriza hábitos da nobreza no século 
XVIII e conta a divertida história de 
confusão durante os preparativos do 
casamento entre Susanna e Fígaro, ser-
vos do Conde e da Condessa Almaviva. 
Um obstáculo à união feliz dos dois é 
que o Conde passa um longo período 
tentando seduzir Susanna, levando 
os noivos a acreditar que o nobre não 
abrirá mão do abominável “direito do 
senhor”, que dá ao patrão o privilégio 
de passar a noite de núpcias com sua 
empregada, antes do futuro marido.

Atrás da Porta
● Núcleo de Pesquisa em Dança 

Contemporânea do SESC Arco-
verde (Arcoverde/PE)

● 31 de janeiro (sábado), 20h, R$ 
10 e R$ 5

● 40 min. Indicação: a partir de 12 
anos.

Sem maniqueísmos, numa constru-
ção coreográfica de símbolos, a obra 
propõe um olhar questionador e lírico 
sobre as relações que culminam em 
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Lourival Batista faleceu em 1992

cultura

Centenário do poeta Louro do Pajeú
é comemorado com muita festa

C om o tema “100 anos de 
poesia. Tudo que reluz é 

Louro”, a cidade de São José 
do Egito, no Sertão de Per-
nambuco, vivenciou, nesse 
mês de janeiro, o centenário 
de nascimento do repentista e 
poeta Lourival Batista, o Lou-
ro do Pajeú, falecido em 1992. 
A programação festiva contou 
com apresentações musicais, 
exposições, recitais poéticos 
e várias atividades abertas ao 
público.

Na noite de abertura,  que 
aconteceu no Palco Zá Mari-
nho, no centro da cidade, o 
público contou com as apre-
sentações dos cantadores Val-
dir Teles e Diomedes Maria-
no, além do pré-lançamento 
do DVD “Canção do Tempo”, 
do grupo Em Canto e Poesia. 
Também aconteceram shows 
instrumentais de Vinícius Sar-
mento, Nuca Sarmento, Greg 
Marinho, Miguel Marinho, 

Fred Didier, Guilherme Eira 
e Luizinho Sanfoneiro. Finali-
zando a noite, também subi-
ram ao palco o Sexteto de Três 
e o Expresso Pau de Arara.

No decorrer da programa-
ção, foi realizada a Oficina de 
Pífanos, com os músicos João 
do Pife e Marcos do Pífano, 
lançamentos dos livros “São 
José do Egito ou o Reino dos 
cantadores, etc, coisa e tal”, de 
Zé Rabelo; “Pífanos do Agres-
te”, da Página 21; e “O Sertão 
onde eu vivi”, de Zelito Nunes. 
Outra atividade de destaque 
foi a exposição “Pajeú Foto-
gráfico”, contendo fotografias 
de Abel Taiguara, Diandra Ro-
senberg, Erlah Moura e Maria-
na Pinheiro.

No Instituto Lourival Ba-
tista, também conhecido por 
Casa do Repente, entidade 
responsável pela realização 
do evento, o músico foi ho-
menageado com a exposição 

“100 Anos de Poesia”, a qual 
reuniu registros do poeta nas-
cido em Itapetim e que ficou 
conhecido como um dos mais 
expressivos nomes do repente 
brasileiro.

O evento contou com a 
produção da Página 21 e teve 
patrocínio do Governo de Per-
nambuco, através da Empetur, 
Fundarpe, Secretarias de Tu-
rismo e de Cultura do Estado.

O Poeta e Cordelista Egip-
ciense Arlindo Lopes faz um 
cordel em homenagem a Lou-
rival Batista intitulado de: 
“Louro: Causos e poesias”. Um 
cordel feito exclusivo para as 
comemorações do centenário 
de Lourival Batista que vai foi 
realizado a partir do dia 02 
de janeiro. O cordel já está à 
venda na Banca de Revistas 
Criativa e no Sebo Cultural de 
Antônio do sebo.

Algumas estrofes do cordel: 
“Louro: Causos e Poesias”. 
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Nasceu Lourival Batista
No dia Seis de Janeiro
De Novecentos e Quinze
Num lugar que de primeiro
Era pequeno Distrito
De São José do Egito
A Terra do Violeiro

Este lugar tão divino
Por Umburanas chamado
Foi o ventre que gerou
O poeta consagrado
E seu nome, num festim
Pelo nome Itapetim
Em seguida foi trocado

Quando ainda muito novo
Deixou a terra natal
Para morar com seus pais
Em Recife, a Capital
Logo retornou o mito
Para São José do Egito
O seu sonho mais real      

Com Quinze Anos de Idade
Em Sete de Março o Dia
Louro foi ouvir Marinho
O mestre da poesia
E ele nesta sexta-feira
Cantou com Pedro Ferreira
A primeira cantoria
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O Sertão virou Moda e a inspiração foi Luiz Gonzaga
O rico e complexo universo que 

compreende a trajetória histórica 
de Luiz Gonzanga e a cultura sertaneja 
possibilitaram que os alunos concluin-
tes do curso de Design de Moda da Fa-
culdade Senac, no Recife, desenvolves-
sem a coleção O Sertão Vai Virar Moda, 
resultado de mais de quatro meses de 
intensas pesquisas e trabalho de confec-
ção e produção de peças. O cenário foi 
o Museu Cais do Sertão, no Marco Zero 
do Recife. O espaço conta com a ajuda 
da tecnologia para guiar os visitantes 
através da obra do cantor e compositor 
Luiz Gonzaga e da cultura do Sertão. 
Lá, os figurinos foram apresentados em 
desfile aberto ao público e ficaram em 
exposição até o início de janeiro.

O objetivo do evento foi abstrair e 
transpor para roupas comerciais as be-
lezas e formas do Sertão de maneira su-
til, elegante, diversificada e criativa. Os 
figurinos se encaixavam a cada detalhe 
do museu. A partir de O Xote das Me-
ninas, até o cotidiano do vaqueiro em 
meio à geografia ímpar da região, pas-
sando também pelas fotografias icônicas 
do Sertão clicadas por Araquém Alcân-
tara e Pierre Verger ou pela abordagem 

sertaneja via cartela de cores, sob uma 
ótica poética, com dias de sol e céu azul, 
contrastando com o cinza da Caatinga.

Foram desenvolvidos 20 looks nas 
linhas conceitual e casual chique, pen-
sados a partir do trabalho de pesquisa 
sobre os diferentes temas que transi-
tam no museu, em especial, a música 

de Luiz Gonzaga, o cotidiano do va-
queiro e aspectos da geografia do semi-
árido nordestino.

A coordenadora do curso, Daniel-
le Borgiani, explica que o lançamento 
da coleção O Sertão Vai Virar Moda 
foi “resultado de um conglomerado de 
conhecimentos desenvolvidos ao longo 

Alunos desenvolveram 20 looks após 4 meses de pesquisas
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do curso, expondo todos os conheci-
mentos que permeiam a formação do 
designer no mesmo dia, num único 
evento”. Para ela, o desafio maior para 
os alunos é pensar como projetar a co-
leção para a sociedade. “Eles planejam, 
desenvolvem estampas, modelagens, 
acabamentos e começam a por em prá-
tica conhecimentos de produção de 
moda oriundos de aulas”.

Para Mário Ribeiro, supervisor do 
Educativo do museu, a exposição da 
coleção O Sertão Vai Virar Moda não 
poderia ser realizada em um momen-
to mais conveniente. “Podemos dizer 
que abrimos o mês de homenagens ao 
aniversário de Luiz Gonzaga em gran-
de estilo. Era perceptível a emoção e os 
olhos brilhantes dos alunos e familia-
res com o resultado do trabalho”. Um 
público de cerca de 700 pessoas presti-
giaram o evento. Ribeiro conta que foi 
interessante ver de perto o resultado 
de um trabalho que reuniu pesquisa, 
talento e muita sensibilidade. “As mo-
delos eram peças vivas em diálogo com 
o nosso acervo”.

O Museu do Sertão fica na Av. Al-
fredo Lisboa, S/N – Recife/PE 




