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E m um esforço fi-
nanceiro que se 

revelou altamente com-
pensador, fomos conhecer 
uma das mais belas cidades 
da Europa, apelidada de Paris 
do Leste tal a beleza da sua 
arquitetura e dos seus caste-
los medievais. Refiro-me à 
Praga, na República Tcheca. 
A sua distinção vai além de 
ser, simplesmente, bela, pois 
o país do qual é a capital tem 
eficientíssima indústria cer-
vejeira, sendo a maior e me-
lhor produtora do mundo. 
Os Tchecos são os maiores 
consumidores do precioso 

desde 2006
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Fique por Dentro

C om esta edição 
de número 108, 

o Jornal do Sertão fecha mais 
um ciclo de atividades e com-
pleta nove anos em circulação. 
São nove anos ininterruptos de 
trabalho e dedicação. Somos 
conscientes da responsabilida-
de  assumida e reiteramos esse 
compromisso publicamente, 
mostrando jornalisticamente 
as potencialidades do Sertão 
pernambucano, contribuindo 
assim,  com o seu desenvol-
vimento.  Uma região que se 
desenvolve econômica/social 
e culturalmente impulsionada 
pela pujança empreendedora 
de seu empresariado. São pó-
los de desenvolvimento que se 
consolidam com a exploração 
de suas potencialidades,  res-
peitando a vocação natural de 
cada região. Uma vocação que 
vem sendo trabalhada com 
ajuda de instituições como Se-
brae, Sesc, Senac, SestSenat, 
Codevasf, alem de Associações 
Comerciais, Clubes de Diri-
gente Lojistas, entre outras 
instituições. Um conjunto de 
iniciativas entre municípios, 
iniciativa privada e governo 
do estado vem sendo imple-
mentadas e  tem contribuído 
para a formatação dessa nova 
realidade. Um processo que 
tem gerado conseqüências be-
néficas, pois vem contribuindo 
direta e indiretamente de for-
ma significativa  com a me-
lhora na base cultural e social 
da região. Durante esses nove 
anos o Jornal do Sertão tem 
sido um marco dessa realida-
de e continuará preservando 
sua linha editorial em busca  
de uma maior interação da re-
gião sertaneja por melhorias 
em sua infra-estrutura.  Nesta 
edição, trazemos uma matéria 
onde abordamos um problema 
de cunho nacional. Além dos 
problemas de ordem política 
e econômica, o país enfrenta 
uma de suas maiores crises 
no setor hídrico, trazendo sé-
rias conseqüências de abaste-
cimento d’água e geração de 
energia que tem seus preços 
aviltados. Boa leitura! 

líquido, porém com elegân-
cia, óbvio. A importância da 
indústria Tcheca, fica clara 
quando lembramos da sua 
quarta cidade, Pilsen (Pizeñ), 
aonde foi inventada a fórmula 
mundial das cervejas. A Pils-
ner Urquell, cervejaria funda-
da em 1842, deu nome ao tipo 
pilsener. E o consumo “por 
pessoa” na República Tcheca 
é de 157 litros/ano. Em 2º, a 
Irlanda com 131 litros/ano 
e, ao contrário do que o ma-
rketing da Oktoberfest pro-
paga, a Alemanha vem em 
3º lugar (116 litros/ano). O 
Brasil consome apenas 56 li-

tros/ano. Este baixo consumo 
explica-se em face da nossa 
extensão territorial, com sua 
maior área no interior, onde 
a cachaça domina. E aí, os so-
fisticados deram um título in-
ternacional ao cachaceiro que 
agora é Cachacier, a exemplo 
de sommelier (especialista 
em vinho). No feminino, Ca-
chacière. Mas, o sertanejo 
salvaguarda a sua própria fi-
losofia de boteco com eternos 
apelidos para a cachaça. Veja-
mos alguns: Água que passa-
rinho não bebe, A que matou 
o guarda, Abrideira, Amansa-
-sogra, Amansa-corno, Amar- José Arthur Paes Vieira
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gosa, Arrebenta-peito, Biri-
naite, Birita, Birosca, Birusca, 
Branquinha, Cana, Carras-
pana, Catinguenta, Dengosa, 
Engasga-gato, Garapa, Goro-
roba, Imaculada, Lindinha, 
Mardita, Marvada, Mé, Meo-
ta, Perigosa, Pinga, Purinha, 
Saideira, Suadeira, Talagada, 
Trago, Venenosa e Xarope-de-
-bebo. Quem souber outros tí-
tulos, por favor mande para o 
nosso Jornal do Sertão, pois 
agora eu vou é tomar um gole 
de “Volúpia” – excelente pin-
ga do Rio Grande do Norte.
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Recife e Olinda de idade nova

Birdman - melhor filme no Oscar 2015

D uas cidades repletas de 
história e riqueza cul-

tural, Recife e Olinda come-
moram aniversário juntas, no 
dia 12 de março. Recife, com 
seus 478 anos, e Olinda, que 
completa 480. Cidades-irmãs, 
partem de uma mesma ori-
gem, mas cada uma preserva 
sua individualidade. Recife: 
sua urbanidade, sua paisagem 
verticalizada, seus recantos e 
encantos. Olinda: sua hospi-
talidade, seu casario, sua vista 
do alto e sua história viva.

Olinda foi fundada em 
1535, sendo o palco do ponta-
pé do desenvolvimento de Per-

Hotel Budapeste", que venceu 
em categorias mais técnicas. 

Estrelado por Michael Ke-
aton, "Birdman" retrata um 
ator que fez sucesso no pas-
sado interpretando um super-
-herói e tenta retomar a car-
reira montando uma peça na 
Broadway. Keaton era um dos 

nambuco. Há vários lugares 
para explorar na cidade, como 
é o caso das igrejas, ladeiras e 

museus, que contam um pou-
co sobre a história da cidade e 
do estado.

Já a capital de Pernambu-
co foi fundada em 12 de março 
de 1537. O nome se deve aos 
arrecifes – rochedos de coral 
e arenito formando uma bar-
reira natural que cerca o lito-
ral. Com mais de 1, 5 milhão 
de habitantes, a cidade tem 33 
bens, entre casarios e igrejas, 
tombados pelo Instituto de Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). 

favoritos ao prêmio de melhor 
ator, mas acabou perdendo 
para Eddie Redmayne, de "A 
Teoria de Tudo".

Na distribuição de prê-
mios, o Oscar 2015 foi equili-
brado, sem que um único filme 
se destacasse pelo grande nú-
mero de estatuetas recebidas. 

"O Grande Hotel Budapes-
te" e "Birdman" ficaram com 
quatro; "Whiplash", com três; 
"Boyhood", "Sniper Ameri-
cano", "O Jogo da Imitação", 
"A Teoria de Tudo", "Selma" 
e "Para Sempre Alice", um. A 
temporada foi acirrada entre 
Birdman e Boyhood. 

"B irdman (Ou a Inespe-
rada Virtude da Igno-

rância)" foi eleito o melhor fil-
me no Oscar 2015. O longa do 
mexicano Alejandro González 
Iñárritu levou também melhor 
fotografia, roteiro original e di-
reção, somando quatro prêmios 
- mesmo número de "O Grande 
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Jeep chegará ao mercado em três versões
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Finalizado o primeiro Jeep da fábrica de Goiana
A Fiat Chrysler Automobi-

les (FCA) anunciou nesse 
mês de fevereiro que o primei-
ro Jeep Renegade já deixou a 
linha de montagem da fábrica 
da Jeep, em Goiania, Pernam-
buco. O carro havia sido apre-
sentado durante o Salão do 
Automóvel de São Paulo, no 
último mês de outubro e ago-
ra está pronto para chegar às 
ruas do País e deve ser lançado 
em abril deste ano.

Seguindo o sistema global 
de qualidade da FCA, os pri-
meiros veículos produzidos 
na planta de Goiana passa-
ram por uma ampla bateria 
de testes. Desde outubro do 
ano passado foram fabrica-
dos 250 modelos pré-série 
do Jeep Renegade, para que 
o conjunto de seus mais de 2 
mil componentes fosse cui-
dadosamente avaliado. Os 
testes abrangem a geome-
tria da carroceria e as certi-
ficações das peças, além de 
uma verificação minuciosa 

concentra um parque de for-
necedores formado por 16 
empresas, que se instalam em 
12 edifícios para produção de 
17 linhas estratégicas de com-

dos parâmetros de pintura e 
solda.

O Jeep Renegade chega 
ao mercado nacional em três 
versões de acabamento: Sport, 
Longitude e Trai-
lhawk. Serão duas 
opções de motor, 
três tipos de câm-
bio e três tipos de 
tração. O veículo 
terá motor flex 1.8 
E.TorQ Evo ou o 
inédito diesel turbo 
2.0 MultiJet II. A 
transmissão pode 
ser manual de cin-
co marchas ou au-
tomática de seis ou 
de nove marchas. 
Já a tração pode 
ser 4×2 dianteira 
ou 4×4, de dois ti-
pos, diz a Fiat.

Os primeiros 
modelos do Jeep 
Renegade estão sen-
do produzidos com 
índice de nacionali-

zação de 70% - com previsão de 
ampliação para 80% em breve.

Fábrica da Jeep
Esse Polo Automotivo 

ponentes. A fábrica da Jeep 
em Pernambuco terá capaci-
dade para entregar ao merca-
do 250 mil veículos por ano, 
que atenderão toda a América 
Latina. 

De acordo com a Fiat, a 
planta tem 260 mil metros 
quadrados de área construída 
composta por cinco edifícios 
principais: prensas, funilaria, 
pintura, montagem e centro 
de comunicação.

Com 95% da obra conclu-
ída, a inauguração da fábri-
ca da Jeep deve ser realizada 
no primeiro quadrimestre 
deste ano. Durante o pico de 
operação, a planta de Goiâ-
nia da Jeep irá gerar cerca 
de 10 mil empregos diretos e 
indiretos.

No início do mês, o grupo 
anunciou a formação de uma 
ampla parceria em educação 
com universidades e institui-
ções de ensino superior, téc-
nico e profissional de Pernam-
buco e Paraíba. 
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O Cemafauna foi criado em 2008 por um grupo de professores da Univasf
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Cemafauna já resgatou mais de 80 mil animais

Afogados da Ingazeira lança campanha
para reduzir consumo de água e energia

E m seis anos de atuação, o Cen-
tro de Conservação e Manejo de 

Fauna da Caatinga (Cemafauna Ca-
atinga) já realizou resgate de mais de 
80 mil animais ao longo dos trechos da 
maior obra de infraestrutura hídrica do 
Brasil, o Projeto de Integração do São 
Francisco (PISF) com as Bacias Hidro-
gráficas do Nordeste Setentrional.

Sendo o 23º dos 38 Programas 
Básicos Ambientais (PBA), Programa 
de Conservação de Fauna e Flora,  o 
Cemafauna, criado em 2008 por um 
grupo de professores da Universidade 
Federal do Vale do São Francisco (Uni-
vasf), foi construído e é mantido com 
recursos do PISF executado pelo Mi-
nistério da Integração Nacional (MI). 
O Programa assegura diretrizes para 
a conservação da fauna e flora locais, 
tudo em prol de uma gestão biologi-
camente sustentável, visando o menor 
impacto possível à natureza.

Professores da universidade, mé-
dicos veterinários, biólogos, zootec-
nistas e uma equipe administrativa, 
além de motoristas, auxiliares de 
campo, e ainda estudantes que so-
mam mais de 200 pessoas numa in-
tensa rotina de trabalho para que o 
projeto seja cumprido conforme es-

A Prefeitura de Afogados da Inga-
zeira, no Sertão do Pajeú, lan-

çou em fevereiro uma campanha para 
reduzir o consumo de água e energia 
nas 32 Escolas da rede municipal de 
ensino, onde estudam 6 mil alunos da 
educação infantil, ensino fundamental 
e EJA (ensino de jovens e adultos). É o 
Programa Água pela Vida.

Em uma das regiões mais castiga-
das pela seca, o município vem sen-
do abastecido pela adutora do Pajeú, 
que capta água no Rio São Francisco, 

tabelecido no PBA 23. Já na estrutura 
física a instituição possui um Museu 
de Fauna da Caatinga, Centro de Tria-
gem de Animais Silvestres (Cetas), la-
boratórios de ecologia molecular, clí-
nica veterinária, corredor de voo para 
reabilitação de aves, além de recintos 
de recuperação de diversos animais. 

na altura de Floresta. A barragem de 
Brotas, inaugurada em meados da 
década de 70 e antigo manancial do 
município, secou completamente em 
2013, pela primeira vez em sua histó-
ria. Hoje, ela conta com apenas 8,1% 
de sua capacidade armazenada. A pre-
visão é de que 2015 seja mais um ano 
ruim em se tratando de precipitação 
pluviométrica.

A meta da Secretaria Municipal 
de Educação é reduzir o consumo das 
Escolas em 50% até o final do ano, se-

Ações de educação ambiental também 
são realizadas nas escolas municipais 
e estaduais no intuito de conscienti-
zar a população mais jovem sobre a 
necessidade de manter os animais sil-
vestres na natureza.

Em parceria com os funcionários 
da obra da Integração do São Francis-

guindo orientação da ONU, através dos 
8 objetivos do milênio. Para mobilizar 
a comunidade escolar, a Prefeitura irá 
promover nas escolas palestras, ofici-
nas, cineclubes e a realização de mesas 
de glosas, tradição da cultura do Sertão 
do Pajeú. 

Em torno da mesa de glosa, reú-
nem-se poetas, cantadores, repentistas 
e quem mais quiser participar. O mote 
é dado e desenvolvido pelos partici-
pantes. O tema será a redução do con-
sumo e o consumo racional da água. 

co, os analistas ambientais realizam 
suas atividades, já que os 25 pontos de 
monitoramento estão distribuídos ao 
longo das áreas de influência dos Eixos 
Norte e Leste. De 2008 até dezembro 
de 2014, cerca de 86 mil animais fo-
ram resgatados, desse total, 85% deles 
foram reintroduzidos na natureza de-
pois de passarem por todo o processo 
de triagem, cuidados médicos, alimen-
tação e  reabilitados para a vida selva-
gem. Cerca de 5% são de espécies raras 
que permanecem no Centro, em cole-
ções científicas de cada um dos cinco 
grupos de fauna: mamíferos, peixes, 
répteis, aves e insetos.

Além da atuação nos trechos o 
projeto de integração, o Cemafauna 
também recebe animais advindos de 
apreensões realizadas por órgãos fis-
calizadores como o IBAMA, Inema e 
Ministério Público. "Nós recomenda-
mos à população que ao encontrarem 
animais silvestres em suas residências 
primeiro entrem em contato com os 
órgãos fiscalizadores para que então 
sejam tomadas as medidas necessá-
rias para a recuperação desses ani-
mais.", afirma a coordenadora admi-
nistrativa do Centro, professora Patri-
cia Nicola. 

Está prevista também a realização de 
uma olimpíada de conhecimento, com 
distribuição de medalhas (ouro, prata 
e bronze) para os melhores trabalhos. 
O tema será "agindo com consciência 
planetária". Todos os materiais educa-
tivos impressos (cartilha, panfleto, fol-
der, etc) será produzido pelos próprios 
alunos em sala de aula.

O custo anual com a conta de 
água e energia das 32 escolas é de R$ 
28.833,72 e R$ 107.288,14, respecti-
vamente. 
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Festival vai acontecer nos dias 6 e 7 de março na Concha Acústica da cidade
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7o Festival Regional do 
Umbu vai capacitar 

mais de 200 produtores
A cidade de Uauá, a 120 km de Jua-

zeiro, já se prepara para a realiza-
ção do 7o Festival Regional do Umbu, 
que acontece nos dias 6 e 7 de março, 
na concha acústica da cidade. Com o 
tema “Ano Internacional dos Solos”, o 
festival traz palestras, oficinas e mesas 
discursivas sobre economia solidária, 
agroecologia, consumo sustentável, 
vendas governamentais, além de ex-
posição de produtos da agricultura fa-
miliar, degustação da culinária local e 
apresentações culturais. A expectativa 
é que mais de 200 produtores rurais, 
associações e cooperativas agrícolas 
participem do evento promovido pela 
Cooperativa Agropecuária Familiar de 
Canudos Uauá e Curaçá (Coopercuc).

O Sebrae em Juazeiro é um dos 
parceiros na realização do festival e 
vai contribuir com soluções de educa-
ção empreendedora no ensino formal, 
visando a implantação do projeto na 
rede municipal de ensino de Uauá. O 
objetivo é também disseminar conhe-
cimentos tecnológicos, através de clí-

Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição

O glúten é uma proteína encon-
trada em cereais como o trigo, 

centeio, cevada e aveia, sendo utili-
zado na indústria alimentícia para 
dar “liga” a alimentos como pão, pi-
zza, bolacha, macarrão, etc.

A dieta sem glúten é comumente 
usada por portadores da doença ce-
líaca, uma intolerância permanente 
ao glúten que provoca inflamação 
intestinal crônica, prejudicando a 
absorção de nutrientes importantes.

Mas o que tem colocado o glúten 
em evidência são as dietas conheci-
das como gluten free, que consistem 
na retirada dessa substância do car-
dápio para induzir a perda de peso. 
Trabalhos científicos recentes têm 
tentado explicar essa relação, re-
latando que durante a digestão do 
glúten um processo inflamatório se 
inicia, desencadeando um processo 
metabólico complexo que contribui 
para a obesidade. Também tem sido 
observada a relação entre doenças 
inflamatórias intestinais, enxaque-
ca, sinusite, asma, entre outras, e o 
consumo de glúten. Quando o glúten 
é retirado ou seu consumo é reduzi-
do, observa-se uma minimização 
destes males.

Porém, as evidências ainda não 
são suficientes para comprovar a efi-
cácia dessa dieta no emagrecimento. 
A teoria mais aceita que justifica a 
perda de peso quando há exclusão 
do glúten na dieta é de que consumi-

mos menos alimentos processados 
e de elevado teor de carboidratos e 
calorias, contribuindo assim para o 
emagrecimento. 

Mas isto não significa que o glú-
ten é um veneno, e que todo mundo 
deve cortar o glúten para sempre! 
Cada organismo é diferente e tem 
predisposições genéticas diferentes. 
A necessidade de retirar o glúten só 
existe para quem tem intolerância 
ou alergia, mas vale a pena repensar 
a sua dieta se quiser levar uma vida 
mais saudável!

Por isso, a resposta é sempre: mo-
deração! Não precisa dizer adeus ao 
pão, mas tente fazer trocas saudáveis: 
substitua algumas vezes o pão por ta-
pioca, o bolo por fruta, o trigo por fa-
rinha de arroz… Para tudo há solução 
nesta vida, basta ter informação! 

O glúten é realmente
um vilão das dietas?

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

em Nutrição Clínica - Especialista em 
Obesidade e Emagrecimento

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

nicas tecnológicas na área de produção 
de alimentos e segurança no trabalho.

Na oportunidade, também será rea-
lizado um encontro com a Associação de 
Desenvolvimento Sustentável do Setor 
Empresarial e Comercial de Uauá para 
aproximar os empresários e desenvol-
ver um plano de ação coletiva para os 
associados. “Nossa meta é fomentar o 
empreendedorismo local, contribuindo 
com o desenvolvimento do município e 
incentivando ações empreendedoras às 
micro e pequenas empresas da região”, 
destacou o gerente interino do Sebrae 
em Juazeiro, Carlos Coiteiro.

Além de doces, geleias, sucos e com-
potas de umbu, a Coopercuc pretende 
lançar durante o festival a cerveja de 
umbu e apresentar novos produtos em 
experimentação, a exemplo do néctar 
de umbu e de maracujá da caatinga. 
Para o presidente da cooperativa, Adil-
son Ribeiro, o principal objetivo do fes-
tival é dar visibilidade e agregar valor 
aos produtos do sertão e conquistar 
novos mercados. 
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Dessalinização já é pensada como opção

Sistema Cantareira quase seco

Crise hídrica é a mais severa dos últimos anos
espeCial - Crise hídriCa
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A pesar de muitos entenderem que 
o ciclo natural da água promove a 

sua recuperação, na prática não é o que 
se observa, tendo em vista os inúme-
ros fatores que interferem neste ciclo 
hidrológico. O que boa parte do Brasil 
vive hoje é uma crise hídrica e essa fal-
ta de água traz como efeito a seca, que 
possui diversas faces dependendo da 
ótica da observação. A mais comum é 
a seca climatológica, que desencadeia o 
processo, seguida da seca das terras e 
a consequente seca social, com os res-
pectivos danos e mazelas causados. A 
seca hidrológica representa a falta de 
água nos reservatórios e mananciais.

O Nordeste brasileiro sempre con-
viveu com seca. Principalmente cida-
des sertanejas. Inclusive, neste mês de 
fevereiro, foi atestado em decreto pelo 
governador de Pernambuco, Paulo Câ-
mara, que 70 municípios pernambuca-
nos encontram-se em estado de emer-
gência por conta da estiagem. 

Para amenizar a situação, o secre-
tário de Agricultura e Reforma Agrária 
de Pernambuco, Nilton Mota, se reu-
niu, nesse mês de fevereiro, com o co-
ordenador nacional do Programa Água 
Doce (PAD), Renato Saraiva, para dis-
cutir a implantação de 170 sistemas 
de dessalinização em 50 municípios 
pernambucanos. As obras terão início 
ainda no primeiro semestre desse ano, 
beneficiando mais de 68 mil pernam-
bucanos de em comunidades rurais.

Mas o que tem chamado a atenção 
mesmo da sociedade e mídias é a cri-
se hídrica no sudeste do país. Em São 
Paulo, os reservatórios do Sistema 
Cantareira (o maior dos sistemas ad-
ministrados pela Sabesp-Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo, destinado a captação e tra-
tamento de água para a Grande São 
Paulo e um dos maiores do mundo) 
apresentavam 13,4% do volume útil, 
em abril de 2014, e hoje o sistema está 
com 6,7% de sua capacidade.

O Cantareira precisa de 100 dias 
para recuperar sua reserva técnica, 
mas a estiagem começa em abril, antes 

desse prazo, de acordo com o Consór-
cio Intermunicipal das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). 
Em reunião realizada em fevereiro, 
membros do Grupo de Eventos Extre-
mos discutiram ações para diminuir os 
efeitos da crise hídrica no estado para 
este ano. O grupo prevê que a estiagem 
será mais severa em 2015.

“O Sistema Cantareira não está con-
seguindo se recarregar com as chuvas 
de verão, que estão acontecendo 50% 
abaixo da média histórica. O sistema 
opera, atualmente, com 6% da capaci-
dade da segunda cota da reserva téc-
nica – mais conhecida como volume 
morto –, acumulando um saldo negati-
vo de 25%”, diz nota do consórcio.

A equipe técnica do órgão estimou 
que será preciso 100 dias para recupe-
ração de todo o volume usado da re-
serva técnica, caso continue no mesmo 
ritmo do volume de chuvas, as vazões 
dos afluentes e as retiradas de água do 
sistema. Somente assim o Cantareira fi-
caria com saldo positivo no volume útil. 

Dilma lança campanha...
Preocupado com os desdobramen-

tos da crise hídrica, o governo Dilma 
Rousseff planeja uma campanha insti-
tucional para estimular o uso racional 
da água. A decisão marca uma mudan-
ça de postura do Palácio do Planalto, 
que até o momento se concentrava na 

oferta de apoio financeiro aos princi-
pais Estados afetados pelos problemas 
de abastecimento.

Uma das apreensões do governo fe-
deral é evitar a mistura da crise energé-
tica com a hídrica. A estratégia de co-
municação do governo federal também 
deve delimitar as responsabilidades de 
União e Estados na gestão da água. Pela 
legislação, os serviços de saneamento 
são geridos exclusivamente pelos Esta-
dos. À União cabe o apoio com recursos 
e medidas que cada ente da federação 

Já se fala em dessalinização da 
água do mar...

Em São Paulo, o Governo do Estado 
e a iniciativa privada já começaram a 
discutir a possibilidade de adotar a des-
salinização da água do mar. O projeto 
está estimado em R$ 1,5 bilhão e seria 
feito no modelo de Parceria Público-
-Privada (PPP).

Apesar de ser considerada uma 
solução cara por parte do governo, a 
hipótese de apelar para esse recurso é 
discutida pela Sabesp-Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo. Um consórcio formado por três 
empresas vai protocolar na Secreta-
ria de Governo uma manifestação de 
interesse em construir uma usina de 
dessalinização no litoral paulista para 
"aliviar" as represas que abastecem a 
região metropolitana, como o Canta-
reira. 

O projeto que será apresentado ao 
governo sugere a construção de uma 
usina de dessalinização, orçada em R$ 
795 milhões, e também da infraestru-
tura responsável por levar a água do li-
toral até a região metropolitana, a 700 
metros acima do nível do mar - estima-
da em R$ 403 milhões. 

entenda como necessários.
A campanha sobre o uso racional 

da água ainda se encontra em estado 
embrionário, mas a ideia será discutida 
pela Secretaria de Comunicação Social 
e pelo Ministério do Meio Ambiente 
para a formatação final.

O projeto está previsto para ser 
executado em três fases. Ainda se-
gundo o estudo, a instalação da 
usina no litoral seria capaz de pro-
duzir mais 250 mil m³/dia, o que 
corresponderia a aproximadamen-
te 2,9 m³/s. 
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espeCial - Crise hídriCa

Estão sendo tomadas medidas que garantam a segurança hídrica e a produção agrícola em todos os perímetros 
de irrigação

Codevasf investe para evitar que crise
afete produção irrigada do Vale

Sustentabilidade nas empresas é uma alternativa

A Codevasf (Companhia 
de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco 
e do Parnaíba) está prestan-
do contas das medidas para 
lidar com a brusca redução 
da vazão do São Francisco, a 
maior da história. A intenção 
da Companhia é informar que 
está lutando para reduzir ao 
máximo os impactos negativos 
na produção irrigada, respon-
sável por grande parte da pro-
dução econômica no Sertão do 
Estado.

Desde que o Operador 
Nacional do Sistema (ONS) 
informou a redução da vazão 
no rio São Francisco, a Code-
vasf criou, em 21 de maio de 
2014, um grupo de trabalho 
composto por profissionais es-
pecializados lotados na Sede, 
em Brasília, e nesta Superin-
tendência Regional, para pro-
por, planejar e acompanhar as ações 
necessárias para minimizar efeitos 
decorrentes da diminuição da vazão e 
da capacidade de volume de água nos 
reservatórios, onde estão localizadas as 
tomadas de água (estações de bombea-
mentos) que alimentam os perímetros 
de irrigação.

O grupo de trabalho analisou dados 
históricos de situações críticas já ocor-
ridas e confrontou com os dados atuais 
e apresentou um relatório preliminar, 
em agosto de 2014, com as principais 
observações por perímetro e a estimati-
va da necessidade de investimentos em 
infraestruturas para resolver previa-

C om essa crise hídrica, o desafio 
não é somente gerenciar os gas-

tos d’água em casa. Mas também é um 
grande desafio gerenciar uma pequena 
empresa de forma sustentável. E saber 
fazer isso já se torou essencial e não 
mais uma escolha por parte do empre-
endedor. Bom é que investir em sus-
tentabilidade em uma empresa ajuda 
na diminuição de custos e na economia 
de recursos finitos, como a água.

Em São Paulo, por causa da crise da 
falta de água, em abril do ano passado, 
a Abrasel/SP (Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes) estabeleceu um 
convênio com a Sabesp. Os empresá-
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mente os problemas que por ventura 
possam acontecer de acordo com diag-
nóstico naquele momento. Todo este 
trabalho teve o envolvimento direto ou 
indireto de pessoas chaves e grandes 
conhecedores das realidades locais, e, 
em especial, foram ouvidos associações 
de produtores, distritos de irrigação e 
empresas que prestam serviços de ope-
ração e manutenção nos perímetros.

Desde então, estão sendo tomadas 
medidas que garantam a segurança hí-
drica e a produção agrícola em todos 
os perímetros de irrigação, que estão 
sob a coordenação da Codevasf 3ª SR.  
A partir de uma escala de prioridades 

rios foram convocados para uma as-
sembleia em que especialistas deram 
dicas para a redução do consumo de 
água. Confira abaixo:

1. Faça uma vistoria 
Alguns vazamentos como de enca-

namentos antigos, válvulas com des-
cargas desreguladas e torneiras com 
gotejamento podem ser imperceptí-
veis. Contratar a vistoria de um pro-
fissional pode ajudar na economia de 
muitos mil litros de água. 

2. Capte água da chuva
Não é preciso muito investimento 

estabelecida pela Companhia, conside-
rando-se situações mais críticas, algu-
mas ações começaram a ser realizadas 
nos perímetros situados na borda do 
Lago de Itaparica, por apresentarem 
situação de maior vulnerabilidade, e 
ainda em dezembro de 2014, foram 
contratadas emergencialmente as 
obras de desassoreamento dos canais 
de aproximação, num investimento de 
quase meio milhão de reais, garantindo 
a não interrupção do fornecimento de 
água para os agricultores de todos os 
perímetros que se encontram à mar-
gem esquerda do Lago de Itaparica, no 
Estado de Pernambuco.

para aproveitar as chuvas e armazenar 
água. Essa água não precisa ser tratada 
e pode ser usada para limpeza geral. 

3. Faça uma revisão dos 
processos da empresa

Identificar quais práticas que de-
mandam mais água e energia elétrica é 
um dos passos para que a empresa pos-
sa ter uma economia efetiva com uma 
mudança de atitude.

4. Invista em treinamento 
O dono da pequena empresa tem que 

estar à frente das mudanças do negó-
cio e ser responsável para que todos da 

Também foram elaborados 
projetos e editais para contra-
tação de obras de infraestrutu-
ra nos perímetros considerados 
especiais: Projetos Fulgêncio, 
Brígida e Manga de Baixo, que 
estão localizados nos municí-
pios de Santa Maria da Boa Vis-
ta, Orocó e Belém de São Fran-
cisco, respectivamente, num 
montante previsto de mais de 
R$ 4 milhões, especialmente 
com a instalação de flutuantes 
e ensecadeiras, projetos estes 
já aprovados e com dotação 
orçamentária para contratação 
assim que for necessário.

Em Petrolina, no Períme-
tro Bebedouro, já foram con-
cluídos os estudos necessários 
para contratação das obras e 
serviços necessários para mi-
nimizar os problemas que ve-
nham a acontecer em caso di-
minuição significativa do nível 

do rio São Francisco, para a execução 
destas ações está previsto um orçamen-
to de aproximadamente R$ 150 mil.

O grupo de trabalho concluiu, com 
base nos estudos realizados, que, de to-
dos os perímetros sob a circunscrição 
da 3ª SR, o Perímetro Senador Nilo 
Coelho apresenta situação mais segura, 
pois a captação é feita diretamente na 
barragem de Sobradinho, maior reser-
vatório do rio São Francisco, e mesmo 
chegando a 0% do volume útil, para 
efeito de geração de energia, quando 
atingir a cota 380,50, teríamos a situa-
ção mais crítica, porém, com vazão su-
ficiente para alimentar o perímetro. 

equipe tenham entendido a mensagem. 

5. Faça manutenção dos 
equipamentos regularmente

A manutenção preventiva do siste-
ma elétrico da empresa, de equipamen-
tos como ar condicionado e refrigera-
dores, deve ser uma prática regular.

6. Envolva os consumidores
É essencial que a empresa adote um 

discurso sustentável que seja coerente 
com as atitudes praticadas. O empre-
sário não precisa ter medo de convocar 
o funcionário e os consumidores para 
economizar.  
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A TAXA DE JUROS MORATÓRIOS, NÃO 
CONVENCIONADOS, DE ACORDO COM O 

CÓDIGO CIVIL

C omeça no dia 2 de mar-
ço e se estende até 30 

de abril o prazo de entrega do 
Imposto de Renda, informou a 
Secretaria da Receita Federal. 
Os contribuintes que envia-
rem a declaração no início do 
prazo, sem erros, omissões ou 
inconsistências, também rece-
bem mais cedo as restituições 
do Imposto de Renda – caso 
tenham direito a ela. Idosos, 
portadores de doença grave e 
deficientes físicos ou mentais 
têm prioridade. Os valores co-
meçam a ser pagos em junho 
de cada ano pelo governo e 
seguem até dezembro, geral-
mente em sete lotes.

De acordo com a Receita 
Federal, estão obrigadas a apre-
sentar a declaração do imposto 
de renda as pessoas físicas que 
receberam rendimentos tribu-
táveis superiores a R$ 26.816,55 
em 2014 (ano-base para a de-
claração do IR deste ano). O 
valor foi corrigido em 4,5% em 
relação ao ano anterior, confor-
me já havia sido acordado pela 
presidente Dilma Rousseff.

Também estão obrigados a 
apresentar o documento neste 
ano os contribuintes que rece-
beram rendimentos isentos, 
não-tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja 
soma tenha sido superior a R$ 
40 mil no ano passado.

A apresentação do IR é 
obrigatória, ainda, para quem 
obteve, em qualquer mês de 
2014, ganho de capital na alie-
nação de bens ou direitos, su-
jeito à incidência do imposto, 
ou realizou operações em bol-

sas de valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas.

Se o contribuinte entregar 
depois do prazo ou se não de-
clarar, caso seja obrigado, po-
derá ter de pagar multa de 1% 
ao mês-calendário ou fração 
de atraso, calculada sobre o 
total do imposto devido nela 
calculado, ainda que integral-
mente pago, ou uma multa mí-
nima de R$ 165,74.

Formas de entrega
A entrega da declaração 

do Imposto de Renda 2015 
poderá ser feita pela internet, 
com o programa de transmis-
são da Receita Federal (Re-
ceitanet), online (com certi-
ficado digital), na página do 
próprio Fisco, ou por meio 
do serviço "Fazer Declaração" 
- para tablet e smartphone, 
como já aconteceu no ano 
passado.

Não é mais permitida a en-
trega do IR via disquete nas 
agências do Banco do Brasil ou 
da Caixa Econômica Federal, 
desde o ano passado. A entre-
ga do documento via formulá-
rio foi extinta em 2010.

"O serviço 'Fazer Declara-
ção' é acessado por meio do 
aplicativo APP IRPF, disponível 
nas lojas de aplicativos Google 
play, para o sistema operacio-
nal Android, ou App Store, para 
o sistema operacional iOS", in-
formou a Receita Federal.

Declaração pré-
preenchida

Assim como no ano pas-
sado, a Receita Federal infor-

mou que também disponibi-
lizará a chamada declaração 
pré-preenchida, na qual os 
valores são apresentados para 
o contribuinte e ele apenas 
tem de confirmá-los.

A Receita informa que 
disponibilizará ao contri-
buinte, na declaração pré-
-preenchida, um arquivo a ser 
importado para a Declaração 
de Ajuste Anual, já contendo 
algumas informações relati-
vas a rendimentos, deduções, 
bens e direitos e dívidas e 
ônus reais.

"O acesso às informa-
ções do arquivo a ser im-
portado para a Declaração 
de Ajuste Anual, dar-se-á 
somente com certificado di-
gital", acrescentou a Receita 
Federal.

Obrigatoriedade
Quem tiver a posse ou a 

propriedade, em 31 de dezem-
bro de 2014, de bens ou di-
reitos, inclusive terra nua, de 
valor total superior a R$ 300 
mil, também deve declarar o 
IR. Este é o mesmo valor que 
constava no IR 2014 (relativo 
ao ano-base 2013). A obriga-
ção com o Fisco se aplica tam-
bém àqueles contribuintes 
que passaram à condição de 
residente no Brasil, em qual-
quer mês do ano passado, e 
que nesta condição se encon-
trassem em 31 de dezembro 
de 2013.

Mais informações estão 
disponíveis no site da Receita 
Federal: idg.receita.fazenda.
gov.br 

Entrega do Imposto de Renda 
2015 começa em 2 de março

eCOnOmia

Questão ainda polêmica e discutida é a limitação da taxa de 
juros no Código Civil.

Isto porque, ao contrário do Código Civil de 1916, que esta-
tuía em seu artigo 1.062 os juros moratórios, não convenciona-
dos, em 06% (seis inteiros por cento) ao ano, o Poder Legislativo, 
ao redigir o artigo 406, do Código Civil de 2002, não estatuiu de 
forma evidente o percentual que deveria ser utilizado.

Houve, apenas, a indicação da fixação dos juros moratórios, 
não convencionados, segundo a taxa que estiver em vigor para 
a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacio-
nal. Grande parte da doutrina nacional, dos juristas pátrios, bem 
como muitas decisões judiciais, penderam à utilização, in casu, 
da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custó-
dia, mais conhecida como Taxa SELIC.

Mas, ao nosso ver, esse entendimento não pode prosperar. 
Formalizada a SELIC em 15 de junho de 1986, por meio da 

Resolução 1.124, sua taxa é fixada pelo Conselho de Política 
Monetária do Banco Central – COPOM, através do cálculo das 
vendas de títulos negociáveis em operações financeiras com 
cláusulas de recompra, no intuito de acrescer uma certa com-
pensação ao valor nominal das letras do Tesouro Nacional e do 
Banco Central do Brasil.

Desta forma, a Taxa SELIC tem patente função remunerató-
ria, não podendo, assim, ser utilizado para atualização morató-
ria, já que esta não se presta para tal fim.

Ademais, no cálculo da Taxa SELIC está embutido, além da 
remuneração do capital financeiro, a reposição da perda da mo-
eda por conta da expectativa de inflação, o que lhe torna, sob 
nossa ótica, inservível como referência de juros remuneratórios, 
não convencionados.

Daí, sendo premente a necessidade da interpretação do arti-
go 406 do Código Civil e, subsumindo a não incidência da Taxa 
SELIC pelos motivos encimados, entendemos aplicável à situa-
ção o § 1º, do artigo 161, do Código Tributário Nacional, onde 
juros de mora corresponde a 01% (um inteiro por cento) ao mês.

Esse entendimento, inclusive, é comungado pelo Egrégio 
Conselho da Justiça Federal, que elaborou e aprovou o Enuncia-
do 20, com o seguinte teor: “A taxa de juros moratórios a que se 
refere o art. 406 é a do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacio-
nal, ou seja, de 1% (um por cento) ao mês.”
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Pernambuco ganha Centro
de Distribuição da Toyota

eCOnOmia

U ma notícia que que incrementará 
a economia do Estado em R$ 2 

bilhões ao ano: Pernambuco ganhará 
um Centro de Distribuição de veículos 
da Toyota. O governador Paulo Câmara 
e o presidente da montadora no Brasil, 
Koji Kondo, assinaram, nesse mês de 
fevereiro, um protocolo de intenções 
para a realização do empreendimento, 
que começará a operar já no primeiro 
trimestre de 2016, nas proximidades 
do Complexo Industrial Portuário de 
Suape, Litoral Sul de Pernambuco.

Serão distribuídos os veículos pro-
duzidos no Brasil (Corolla e Etios) e 
também na Argentina (Hilux e SW4), 
que têm como destino os concessioná-
rios da Toyota em toda a região Nor-
deste. A vinda da fabricante japonesa 
reforça a consolidação de polo automo-
tivo de Pernambuco, que já conta com 
outros centros de distribuição da GM 
e da Volkswagem, ambos em Suape, 
além de uma fábrica da Jeep, em Goia-
na, na Mata Norte pernambucana, cuja 
construção já está sendo finalizada.

tos e vai mostrar ao País que investir 
em Pernambuco é um grande negócio. 
Nosso Estado começou a se diferenciar 
do Nordeste e do Brasil pela sua capa-
cidade de atrair bons empreendimen-

Paulo Câmara destacou que Per-
nambuco dispõe de uma geografia pri-
vilegiada e da infraestrutura necessária 
para um empreendimento desse porte. 
"Essa parceria nos renderá muitos fru-

tos. Apostamos muito nessa fórmula e 
vamos aperfeiçoá-la para manter nosso 
ritmo de crescimento", argumentou.

O presidente da Toyota no Brasil, 
Koji kondo, adiantou que a montadora 
decidiu investir no Nordeste devido à 
economia crescente da região. "Nossas 
operações no Nordeste cresceram 15% 
em 2014", revelou Kondo, enfatizando 
que o Centro de Distribuição reduzirá 
em 13% as emissões de CO2, já que os 
veículos serão transportados de navio.

O empreendimento será a oitava 
unidade da Toyota no Brasil; soman-
do-se às fábricas de São Bernardo do 
Campo (SP), Indaiatuba (SP), Soroca-
ba (SP) e Porto Feliz (SP), aos centros 
de distribuição de veículos de Guaíba 
(RS) e Vitória (ES) e ao centro de dis-
tribuição de peças de Votorantim (SP).

Secretário estadual de Desenvolvi-
mento Econômico, Thiago Norões res-
saltou que o investimento inicial da fa-
bricante japonesa será de R$ 15 milhões 
e que a sua chegada é muito importante 
do ponto de vista estratégico.  
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Dárcio Rabélo
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

Passando o período de carnaval, é 
hora de arrastar o pé e balançar com 
a melhor prévia junina de Arcoverde. 
O Forró VIP, que abre oficialmente o 
calendário junino da cidade vem com 
tudo, comemorando 15 anos de suces-
so e realizando sempre a mais badala-
da festa da temporada. O Forró VIP vai 
acontecer dia 25 de abril, no Esporte 
Clube de Arcoverde com muitas novi-
dades e um show incrível de um artista 
consagrado nacionalmente.
Aguardem!

A Igreja Nossa Senhora das Graças, 
em Recife, foi palco do batizado da linda 
Sofia Nunes, filha de Luiz Albuquerque 
Rabelo e Janaína Rabelo. A bênção re-
uniu seus familiares e amigos mais ínti-
mos para a cerimônia de batizado. Em 

seguida,um animado almoço foi oferecido 
pelos avós Vera e José Nunes e Livramen-
to Nunes Andrade, que receberam todos 
os amigos para celebrar a data.

Que a Prefeita de Arcoverde, Madalena 
Britto, é nota 10, os arcoverdeses já sabem. 
Agora, foi a vez do povo pernambucano sa-
ber. Madalena recebeu o Prêmio Destaque 
Total e o Prefeito Nota 10. O primeiro é 
entregue anualmente ao prefeito do Esta-
do de Pernambuco que mais se destaca no 
cenário político e administrativo.

Nessa categoria, Madalena foi escolhi-
da como sendo a melhor prefeita do interi-
or do Estado. E no segundo, foi escolhida 
pelo povo pernambucano entre os dez pre-
feitos de melhor desempenho.

A cerimônia aconteceu no Restau-
rante Spettus, no Derby e foi bastante 
prestigiada.

Um Sucesso Total! A 9ª edição 
Baile Municipal de Arcoverde feito pela 
Administração da Prefeita Madalena 
Britto não poderia ter sido melhor dan-
do a largada oficial do Carnaval Folia 
do Bois 2015. O Esporte Clube de Ar-
coverde ficou lotado de foliões entusi-
asmados e pensando apenas em uma 
Coisa: SE DIVERTIR! Um clima de paz 
e muita alegria tomou conta do salão que 
vibrava a cada grande sucesso tocado no 
palco por artistas como Elba Ramalho, e 
a Orquestra Super OARA. A decoração 
surpreendeu os foliões com a cenografia 
assinada por Suedson Neiva. No inter-
valo, a prefeita Madalena Brito e o vice, 
Wellington Araújo, homenagearam os 
blocos que fizeram história em Arcoverde: 
Lambaia, Coça coça, Jurema, Acauã, Tapa-
jós, Roscof, Skyna e Estrela Nordestina já 
que a festa teve como tema: “Evocando 

antigos CARNAVAIS… Lembrança de 
um passado que o tempo não apaga ja-
mais!”. Vários arcoverdenses que moram 
fora marcaram presença na festa, num 
clima de grande confraternização.

Pensar no Carnaval de Pesqueira é 
pensar nas famosas e intrigantes figuras 
dos Caiporas. Mas nem só delas é feita a 
festa dos foliões de Pesqueira. Durante 
os quatro dias de Momo, saem os blo-
cos, as troças, os cortejos e as escolas de 
samba que tomam as ruas da cidade. São 
165 blocos cadastrados pela prefeitura, 
dentre eles, destaca-se, por exemplo, a 
tradicional agremiação das Cambindas 
Velhas, fundada em 1907, e o Lira da Tar-
de, que arrasta mais de 30 mil foliões com 
orquestra de metais e muito frevo. 

Entre as atrações estão Revelação, 
Karametade e Elba Ramalho.
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Livro conta a história do Comercial
Será lançado no próximo mês de março o livro COMERCIAL: UM CLU-

BE IMORTAL. HISTÓRIAS E RELATOS DO PRIMEIRO TIME DO SER-
TÃO NA ELITE DO FUTEBOL PERNAMBUCANO. Escrito pelo o Professor 
e Pesquisador Paulo César Gomes. O livro conta a história do alvirrubro 
sertanejo, que foi um primeiro clube profissional do Sertão de Pernambuco 
a disputar a primeira divisão do futebol do estado nos anos de 1980, 1981 e 
1982. O livro reunirá mais de 80 fotos e reportagens do Jornal do Comér-
cio, Diário de Pernambuco e Revista Placar, depoimento de ex-jogadores e 
familiares de dirigentes já falecidos, além de registros inéditos da passagem 
de Mané Garricha e Fio Maravilha por Serra Talhada e outras fatos curiosos 
do esporte na cidade e na região. O trabalho literário conta o patrocínio da 
Autarquia Educacional de Serra Talhada.

Chance para a garotada
Já começou com participação de oito equipes, o primeiro Campeonato 

do Sertão sub-15 e sub-17 no Pajeú, com a chancela da Federação Pernam-
bucana de Futebol. As oito equipes estão divididas em 2 grupos: Grupo 1- 
Sport Tabira, Afogados da Ingazeira, São José do Egito e Itapetim. Grupo 
2- Serra Talhada, Carnaubeira da Penha, Triunfo e Custódia. 

Serra Talhada foi de Bike
Aconteceu nos últimos dias 07 e 08 de Fevereiro, o 1º Serra Bike, ofe-

recendo aos ciclistas de diversas cidades, de três estados nordestinos, uma 
programação repleta de diversão e atividade física. O passeio reuniu 320 
participantes de 28 cidades diferentes de Pernambuco, Paraíba e Alago-
as. O Serra Bike teve 40 km de percurso levando os ciclistas do Museu do 
Cangaço, passando pelo centro da cidade, às vias de acesso a UFRPE/Uast, 
onde os atletas enfrentaram trilhas de terra, riachos e se depararam com 
belas paisagens naturais, parando em três pontos de apoio para descanso 
e água. 

Prefeitura de olho nos atletas do futuro
A Prefeitura de Afogados da Ingazeira, sob a coordenação de Márcio 

Gustavo, diretor do Estádio Municipal Valdemar Viana de Araújo, promo-
veu uma seletiva com 153 adolescentes entre 15 e 17 anos, oriundos de di-
versos bairros de Afogados e zona rural do município. Além da Prefeitura, 
a iniciativa conta com o apoio da liga desportiva e do Afogados da Ingazeira 
Futebol Clube.

Serra Talhada vai ganhar
novo equipamento esportivo

A quadra poliesportiva que foi construída é uma parceria da Prefeitura 
Municipal de Serra Talhada com o Ministério da Educação, por meio de re-
cursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atra-
vés do PAC 2, do Governo Federal, e vai atender mais de 800 pessoas por 
mês. A quadra poliesportiva deve atender, prioritariamente, alunos do Cô-
nego Tôrres, mas também será aberta à população e terá, entre outras ações 
educativas, atividades como futsal, vôlei, basquete e handebol.

Sertão
Esportivo

5º Congresso de 
Educação Física do Vale 
do São Francisco abre 

inscrições

Afogados da Ingazeira 
realiza 1º Circuito de Bike

E stão abertas, até o dia 28 de abril, 
as inscrições para o 5º Congres-

so de Educação Física do Vale do São 
Francisco (Cefivasf), que tem como ob-
jetivo discutir a melhoria da qualidade 
de vida através do esporte e de exercí-
cios físicos na região. O Cefivasf será 
realizado de 30 de abril a 2 de maio no 
Complexo Multieventos, Campus Jua-
zeiro (BA). O evento é promovido pelo 
Colegiado de Educação Física da Uni-
versidade Federal do Vale do São Fran-
cisco (Univasf).

Os interessados devem realizar a 
inscrição exclusivamente por meio do 
site do evento (http://www.cefivasf.
univasf.edu.br). A taxa de inscrição 
varia de acordo com o período e com 
as atividades que serão realizadas pelo 
participante. Os valores estão disponí-
veis no site do Cefivasf.

Este ano, o tema do congresso é 
‘Perspectivas da Educação Física no 
Vale do São Francisco: Aplicações na 

N o dia 1º de março, Afogados da 
Ingazeira estará realizando o 1º 

Circuito Afogadense de Bike. O evento 
é resultado da onda positiva provoca-
da pelo aumento da prática do ciclismo 
na região.  Algumas cidades já contam 
com clubes de ciclistas. 

As inscrições podem feitas na Se-
cretaria de Cultura da cidade, na qua-
dra coberta no Centro Desportivo de 
Afogados da Ingazeira. O valor para 
participar é de R$ 30. Esse valor dá di-
reito à camisa personalizada do evento.

O percurso para os que já estão 
acostumados a pedalar será de 40 qui-
lômetros, com saída de frente à Cate-
dral, às 5h da manhã, com destino a 

escola, saúde e desempenho’. A pro-
gramação vai abranger 18 módulos te-
máticos e 24 mesas redondas voltados 
para professores, alunos e profissionais 
das áreas de Educação Física, Nutrição, 
Medicina, Ciências Farmacêuticas, Fi-
sioterapia, Enfermagem, Psicologia e 
Pedagogia. A programação completa 
também está disponível no site do con-
gresso.

Segundo o coordenador do evento, 
Ferdinando Carvalho, nesta edição, 
pela primeira vez, haverá uma pre-
miação para homenagear estudantes 
de pós-graduação, grupos e centros 
de pesquisa envolvidos com o conhe-
cimento acadêmico-científico da área. 
O Prêmio Gatorade Sports Science 
Institute (GSSI) – Destaque Científico 
irá ofertar aos três melhores trabalhos 
avaliados na categoria Master uma 
premiação que varia de R$ 1 mil a R$ 3 
mil; e na categoria Iniciação Científica, 
de R$ 300 a R$1 mil. 

Pelo Sinal, município de Solidão. Para 
os iniciantes o esforço será menor, eles 
terão um percurso de 15 quilômetros. 

O evento seguirá o estilo passeio e 
trilha, com carros e pontos de apoio, 
assistência mecânica e equipe de pri-
meiros socorros. 

A ficha de inscrição está disponí-
vel no Facebook do evento (1º Circuito 
Afogadense de Bike). De acordo com 
a organização do circuito, ciclistas de 
Pernambuco e outros estados já confir-
maram  presenças. 

Para mais informações, ligar para 
(87) 9660 3999 ou (87) 9997 5724. 

A iniciativa da Prefeitura de Afoga-
dos e Afogados Bike Club. 

espOrtes

por Francys Maia
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A Prefeitura de Arcoverde, através 
da Secretaria de Saúde, tem rea-

lizado trabalhos de promoção à saúde e 
prevenção a doenças. Em parceria com 
o Núcleo de Atenção à Saúde da Famí-
lia – Nasf, durante todos os dias da se-
mana, desenvolve grupos de atividades 
físicas pela cidade. São aulas de Zum-
ba, nova modalidade de exercícios, que 
tem feito grande sucesso com a popula-
ção. A Zumba combina música latina, 
internacional e mistura movimentos 
aeróbicos com a dança.

tricionistas, fisioterapeutas e enfer-
meiros do Nasf.

“O acompanhamento médico tam-
bém é importante. Identificamos nas 
aulas que os maiores problemas estão 
relacionados com obesidade, conse-
quentemente, a decorrência em diabe-
tes e a hipertensão”, esclarece George 
Jatobá.

Para atingir várias localidades de 
Arcoverde, a cidade foi dividida em 
polos, incluindo a zona rural como 
Ipojuca, Aldeia Velha e Gravatá. A 

Um dos grupos que chama mais 
atenção é o da Praça Winston Siqueira, 
que recebe de segunda à quinta, a par-
tir das 18h55, cerca de 150 pessoas para 
as aulas comandadas pelo Educador 
Físico, George Jatobá. “Estamos culti-
vando a saúde em plena praça pública”, 
enfatiza a prefeita Madalena Britto.

A equipe de educadores físicos, 
formada também por Joelma Freire, 
Alisson de Tássio e Priscilla Edésia, 
encaminham os alunos para atendi-
mentos, caso necessário, com os nu-

prática das atividades traz diversos 
benefícios para saúde, colaborando, 
inclusive, com a redução do uso de 
medicamentos. “Agora não tem des-
culpa, quem quiser se exercitar tem o 
serviço perto de casa e gratuito”, ga-
rante Madalena.

Quem tiver interesse, basta procu-
rar o posto de saúde mais próximo, que 
informa os horários e locais das ativi-
dades promovidas pela prefeitura.

Confira no quadro os pólos e com 
dias e horários das aulas. 

A moda agora é aula de Zumba em Arcoverde
saúde

Nasf 1 - Pólos de Atividade Física – Profº Allisson de Tássio

Pólo Dias Horários UBSF
Quadra da Escola Barão do
Rio Branco - São Miguel Terça/Quinta 19h São Miguel/
Alto São Miguel
Escola Monsenhor José Kerly Quarta/Sexta 6h Boa Esperança/ 
Cidade Jardim
Society do Sucupira Quarta/Sexta 7h Sucupira
Quadra Poliesportiva de Ipojuca Terça/ Quinta 6h Ipojuca
Quadra Poliesportiva
de Aldeia Velha Terça 7h Aldeia Velha
Gravatá Quinta 7h20 Gravatá

Nasf 2 - Pólos de Atividade Física – Profª Priscilla Edésia

Pólo Dias Horários UBSF
Salão Paroquial do São Cristóvão Segunda 17h Imagel, Barragem,
   Costa Leitão,
   Cavalcanti Alves,
   Praça Da Bíblia
Salão Paroquial do São Cristóvão Terça/Quarta 19h Idem anterior
Salão Fundação Terra Terça/ Quinta 8h Universitário e
   Cohab II
Ubsf Vila do Presídio De acordo com
 o cronograma 8h Ubsf Vila do
   Presídio

Nasf 3 - Pólos de Atividade Física – Profº George Jatobá

Pólo Dias Horários UBSF
Praça Winston Siqueira Segunda/Terça
 Quarta/Quinta 18h55 Público de
   todas UBSF
Centro do Idoso Segunda/Quarta 16h Público Centro
   do Idoso
Caps Terça 8h Público do Caps
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eduCaçãO

Sesi lança 33 cursos 
com o programa 

Educação à Distância

Facepe abre inscrições 
para bolsas de

iniciação científica

O Serviço Social da Indústria em 
Pernambuco (Sesi/PE) lançou, 

nesse mês de janeiro, o programa Edu-
cação à Distância (EAD), com 33 cur-
sos online voltados à capacitação da 
mão de obra industrial. Todas as capa-
citações geram certificados e são gra-
tuitas para trabalhadores de indústrias 
associadas à entidade. Quem não é do 
setor também pode se beneficiar, pois 
os cursos possuem preços acessíveis. 
As inscrições podem ser feitas pelo site 
www.pe.sesi.org.br.

"A EAD é um braço da Educação 
Continuada do Sesi/PE, que leva cur-
sos, palestras e workshops presenciais 
a empresas do setor industrial. A prin-
cipal vantagem dessa modalidade é que 
o aluno pode escolher o melhor horá-
rio e local para 
acompanhar as 
aulas”, explica a 
coordenadora do 
novo programa, 
Maria Claudineia 
Costa, acrescen-
tado que a meta 
é atender 5 mil 
pessoas até o fi-
nal do ano.

As capacita-
ções estão dis-
tribuídas em 11 

A Fundação de Amparo à Ciência e 
Tecnologia do Estado de Pernam-

buco (Facepe) lançou edital para con-
cessão de Bolsas de Iniciação Científi-
ca, com o objetivo de apoiar atividades 
de pesquisa científica, tecnológica e de 
inovação de graduandos de todas as 
áreas do conhecimento das instituições 
de ensino superior públicas ou priva-
das do Estado. 

As propostas devem ser apresen-
tadas por pesquisadores vinculados às 
instituições, sob a forma de projeto de 
pesquisa, acompanhadas de plano de 
trabalho individual para cada candi-
dato a bolsa e encaminhadas à Facepe, 

áreas: Comunicação e Marketing, Coo-
perativas, Educação Financeira, Ética e 
Cidadania, Língua Portuguesa, Libras, 
Matemática, Gestão e Liderança, Plane-
jamento Tributário, Segmentos Indus-
triais, Segurança e Saúde no Trabalho. 
As cargas horárias variam de 4h a 60h.

Também são oferecidos Cursos Rá-
pidos em Saúde, com apenas 30 minu-
tos de duração. Gratuitos tanto para o 
industriário quanto para a comunida-
de, eles trazem informações sobre Ali-
mentação Saudável, Atividade Física, 
Diabetes, DST/Aids, Hipertensão, Saú-
de Bucal, Segurança Alimentar, Taba-
co, Álcool e outras drogas. Outras in-
formações pelo telefone (81) 3412.8357 
ou pelo e-mail educação.distancia@
pe.sesi.org.br. 

exclusivamente via internet (agil.face-
pe.br), por intermédio do formulário 
de solicitação de bolsas (modalidade 
BIC). A data limite para envio das pro-
postas é 25 de março de 2015.

Para este edital, serão distribuídas 
400 bolsas que terão duração máxima 
de um ano. O bolsista deverá dedicar-
-se às atividades em carga horária de 20 
horas semanais e apresentar resultados 
parciais ou finais da pesquisa, sob a for-
ma de exposição oral, na Jornada Anu-
al de Iniciação Científica da Facepe. As 
bolsas têm valor mensal de R$ 400,00.

O edital está disponível no site da 
Facepe: www.facepe.br 

Rudyard Kipling, escritor inglês diz: "Eu pos-
suo seis servos, eles me ensinaram tudo o que eu 
sei. Seus nomes são O QUE, POR QUE, QUAN-
DO, COMO, ONDE e QUEM."

P ensando nisso, nesta edição vamos falar sobre o poder e a força que 
estas perguntas têm em nosso dia 

a dia, vamos fazer várias perguntas. Você costuma questionar-se em al-
gum aspecto da vida? 

O que acontece quando você faz perguntas para si mesmo?
Suas soluções e seu autoconhecimento ficam mais acessíveis, ajudam na 

tomada de decisões, na melhoria dos seus relacionamentos e em pratica-
mente tudo o que você quiser.

Como começar?
Primeiramente, relaxe. O seu estado ideal é estar relaxado, focado, alerta 

e aguardando as respostas. Um pouco de diversão e um senso de humor nes-
ta hora faz bem! Estando estressado ou sob pressão, isso pode não funcionar 
e talvez por isso, você ainda não obteve respostas!

Que perguntas você pode fazer?
Veja algumas sugestões para os iniciantes em fazer perguntas. É reco-

mendável abandonar perguntas com "por que", elas não são muito úteis, 
substitua pelas perguntas "qual, o que, quê.

Quem pode me ajudar com 
esse projeto?

Será que eu preciso falar?
Qual é o próximo passo?
Posso dar o próximo passo?
Posso fortalecer o meu per-

fil?
Posso ser mais eficiente?
Qual é a melhor escolha 

para mim agora?

Como conseguir as 
respostas?

Preste atenção ao primeiro 
pensamento que surgir, anote. 
Sua resposta pode vir em for-
ma de uma imagem, uma sensação, uma ideia/palavras/voz interior, etc. 
Quando fizer isso, você reforça o seu fluxo de informações e encoraja futuros 
sucessos.

Faça perguntas a si mesmo e desfrute o processo de como obter os me-
lhores resultados. 

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

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

Fazendo perguntas
a si mesmo
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Escola de Referência
em homenagem a 
Eduardo Campos

P ernambuco ganhou, nesse mês de 
janeiro, mais uma Escola de Refe-

rência em Ensino Médio (EREM). Des-
sa vez, com uma homenagem especial 
ao ex-Governador de Pernambuco, que 
morreu em agosto do ano passado, Edu-
ardo Campos. A escola leva o nome do 
político e foi construída no município de 
Joaquim Nabuco, na Mata Sul do Estado. 

Na entrada da escola, faixas e car-
tazes homenagearam Campos que, no 
palco, foi lembrado por um dos filhos 
e por autoridades presentes. “É com 
muita emoção que venho com a minha 
família ao município para inaugurar a 
unidade de ensino. Essa é uma justa 
homenagem ao meu pai porque sabe-
mos que educação sempre foi priori-
dade em seu governo. Lembro que, 
quando estávamos na campanha para a 
presidência, comemoramos junto o re-
sultado do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB). Naquela 
época, Pernambuco passava do vigési-
mo primeiro lugar para a quarta posi-
ção. Um resultado que só conseguimos 

FIS realiza “Colação de 
Grau Unificada” e é ponto 

de exibição da “9ª Mostra de 
Cinema e Direitos Humanos 

no Hemisfério Sul”
N a noite do dia 05 de fevereiro 

a Faculdade de Integração do 
Sertão (FIS), realizou a “Colação de 
Grau Unificada” dos cursos de Ad-
ministração, Ciências Contábeis, Di-
reito e Enfermagem. O evento acon-
teceu no auditório 2 da FIS e contou 
com a presença de alunos, professo-
res, autoridades municipais e repre-
sentantes da Sociedade de Ensino 
Superior de Serra Talhada (SESST), 
mantenedora da Instituição de Ensi-
no Superior (IES)

O diretor-presidente da FIS, Luis 
Pereira de Melo Júnior, em seu dis-
curso lembrou aos alunos a impor-
tância da ética nas respectivas pro-
fissões, segundo o diretor, isso é um 
dos princípios que norteiam um bom 
profissional no mercado de trabalho 
e ainda ressaltou as dificuldades e 
os anseios dos alunos durante a vida 
acadêmica. “Sabemos das dificulda-
des que muitos estudantes que estão 
aqui tiveram para terminar o curso 
superior que escolheram, mas certa-
mente a partir de agora colherão os 
frutos. Espero que o que aprenderam 
em sala de aula possa ser posto em 
prática, com responsabilidade e 
ética”, ressaltou o presidente.

Ainda em seu discurso, Luis 
Pereira de Melo Júnior, lem-
brou que é sempre importante 
os estudantes estarem prepara-
dos para as exigências do mer-
cado de trabalho, para isso, in-
formou que a IES oferece cursos 
de graduação em diversas áreas. 
“Lembrem-se que a FIS pode 
ser considerada por todos vocês 
como uma família e que estará 
de portas abertas para sempre 
voltarem, seja para fazer uma 
pós-graduação, participar de 
um grupo de pesquisa, ou mes-

mo para rever os mestres que aqui 
estão”, afirmou o diretor.

9ª Mostra de Cinema
A FIS, como um ponto de exibi-

ção da “9ª Mostra de Cinema e Direi-
tos Humanos no Hemisfério Sul” tem 
o prazer de apresentar o calendário 
com os dias e horários dos filmes. To-
das as sessões têm entrada gratuita e 
são abertas para toda a comunidade. 

No dia 25 de fevereiro, 19h, será 
exibido o filme “A vizinhança do Ti-
gre” (Affonso Uchoa). Em março, ha-
verá três sessões, dia 10, 16h, “Rio Ci-
gano” (Júlia Zakia); dia 19, 19h, “Que 
bom te ver viva” (Lúcia Murat); dia 
20, 19h “Cabra marcado para mor-
rer” (Eduardo Coutinho), estes dois 
últimos filmes serão exibidos dentro 
do “Seminário de Direitos Humanos 
da FIS”. Em abril, dia 22, 15h, “So-
phia” (Kennel Rógis) e dia 29, 15h, 
“Pelas Janelas”, (Carol Perdigão, 
Guilherme Farkas, Sofia Maldonado 
e Will Domingos). Todos os filmes 
serão exibidos no auditório da FIS. 

Núcleo de Comunicação e Marke-
ting (Nucom-FIS)

chegar porque educação sempre foi sua 
prioridade. Meu pai sempre dizia que 
só ela era capaz de libertar uma pes-
soa”, disse João, ao lado da mãe, Rena-
ta Campos, e dos irmãos Maria Eduar-
da e Miguel.

A escola, que teve um investimento 
de mais de R$ 4 milhões, possui 15 sa-
las de aulas, além de cinco laboratórios 
(informática, física, matemática, quí-
mica e biologia), biblioteca, auditório, 
bloco administrativo, bloco de serviço 
e quadra coberta.

De acordo com o atual Governador 
de Pernambuco, Paulo Câmara, o Esta-
do continuará sendo referência para o 
Brasil em educação integral. “Todos os 
municípios têm, pelo menos, uma es-
cola de referência. Nosso foco é traba-
lhar para garantir que todo o estudante 
que procure a rede integral tenha sua 
vaga de ensino médio garantida nas 
unidades estaduais de educação”, 

Atualmente, Pernambuco possui 
300 unidades que funcionam na mo-
dalidade integral e semi-integral.  

pelo presidente da Faculdade de Integração
do Sertão (FIS), Luis Pereira de Melo Júnior

Acima
João Campos, 
filho de Eduardo 
Campos, esteve 
presente na 
inauguração da 
Erem

Abaixo
Escola foi 
construída no 
município de 
Joaquim Nabuco, 
na Mata Sul do 
Estado



Raimundo Carrero estará presente na I FLIST
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Por Helena Conserva
E-mail hconserva@gd.com.br

blog: http://escrevehelena.blogspot.com

III Prêmio Pernambuco de 
Literatura inscreve até 27/02

Serra estreia feira literária
com Raimundo Carrero

literatura

E stão abertas até o dia 27 de 
fevereiro as inscrições para 

o 3º Prêmio Pernambuco de Lite-
ratura, que chega esse ano à sua 
terceira edição. A iniciativa é da 
Secretaria de Cultura de Pernam-
buco, Fundarpe e da Cepe Editora 
e tem como objetivo contemplar 
escritores de todas as macrorregi-
ões do estado, com premiações de 
até R$ 40 mil, além das publica-
ções dos livros vencedores.

O prêmio tem como objetivo 
fomentar a produção literária em 
todas as macrorregiões de Per-

nambuco (Agreste, Região Metro-
politana, Sertão e Zona da Mata) 
através de uma política editorial 
que visa democratizar o acesso ao 
livro e apresentar-se como uma 
estratégia de promover a distri-
buição e circulação da literatura 
contemporânea pernambucana, 
aliando-se a outras atividades de 
fruição e formação de público lei-
tor desenvolvidas pela Secult-PE/
Fundarpe.

Os interessados podem se ins-
crever nas categorias de Conto, 
Poesia e Romance. As premiações 

C omeça a tomar forma a I 
FLIST – Feira Literária de 

Serra Talhada, que será produzida 
pela Prefeitura de Serra Talhada, 
Academia Serra-talhadense 
de Letras e Fundação Cul-
tural Cabras de Lampião. A 
data prevista para realizar o 
evento é 06, 07, 08 e 09 de 
maio, na Estação do Forró da 
cidade.

Uma programação inten-
sa está sendo construída para 
transformar o evento numa 
verdadeira vitrine para escri-
tores e deixar o público mais 
próximo dos livros e dos 
autores. Já estão confirma-
das presenças de Raimundo 
Carrero, Adriano Marcena, 
Wellington de Melo, Paulo 
Moura, Antônio Neto, entre 
outros.

“Dentro da programação será 
montado um espaço para escam-
bo de livros, exibição de filmes, 
grupos folclóricos e musicais, 

contação de histórias, brincadei-
ras lúdicas, teatro pra crianças, e 
a participação de livrarias e edito-
ras”, informa o Secretário de Cul-

turado município, Anildomá 
Willans de Souza.

Também está sendo feito 
um trabalho de articulação 
com as faculdades e univer-
sidades da região, além dos 
colégios da rede pública e 
privada, para assegurar um 
público qualitativo. Serão 
destinados espaços para os 
escritores interessados em 
lançar seus livros.

Aos interessados, mais 
informações podem ser ob-
tidas pelos telefones (87) 
9918 5533 e (87) 3831 3860 
(Museu do Cangaço), ou pelo 
e-mail:anildoma.cangaco@
gmail.com. 

“A apropriação da Memória Lampiônica 
como elemento de construção da 

identidade de Serra Talhada”

E ntão, meus leitores, deixo como indicação de 
leitura e reflexão a dissertação de mestrado 

do José Ferreira Junior, defendida em 2010, na 
Universidade Federal de Campina Grande. Para 
encontrar, basta entrar com o título e pedir busca. 
São reflexos sobre o que pensam de nós pelo mun-
do a fora. Nesse quesito faço minha as palavras do 
poeta abaixo, somente trocando Minas por Serra 
Talhada.

“Pessoalmente, acho lastimável essa história de 
nascer entre paisagens incultas e sob céus pouco 
civilizados. Tenho uma estima bem medíocre pelo 
panorama brasileiro. Sou um mau cidadão, con-
fesso. É que nasci em Minas, quando devera nas-
cer em Paris. O meio em que vivo me é estranho: 
sou um exilado”. (Carlos Drummond de Andrade, 
2002: 56)

em dinheiro serão divididas da 
seguinte forma: cinco prêmios no 
valor de R$ 5 mil para os melho-
res títulos das macrorregiões e um 
prêmio especial de R$ 15 mil ofe-
recido para um dos cinco finalis-
tas, que será declarado o vencedor 
do Grande Prêmio. Além disso, 
todos terão seus livros publica-
dos, cada um com tiragem de mil 
exemplares.

O edital está disponível no 
link: http://www.cultura.pe.gov.
br

A inscrição é gratuita. 

*  Helena Conserva é Professora e Jornalista
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eduCaçãO

Escola Tomé Francisco tem 26
alunos aprovados em vestibular

Federais
Aluno (a) / Curso / Instituição
Maírla Marina Ferreira - Medicina - UFCG 
- Campina Grande
Amanda Evaristo - Engenharia de Petróleo 
- UFCG - Campina Grande
Thiago Ney Evaristo - Engenharia 
Mecânica - UFPB – João Pessoa
David de Carvalho - Química - UFRPE –
UAST – Serra Talhada
João Paulo Rodrigues - Engenharia 
Elétrica - IFPB – João Pessoa
Mirele Adriana da Silva - Química - 
UFRPE –UAST – Serra Talhada
Antônio Alves Pereira - Química
 - UFRPE – UAST – Serra Talhada
Júlia Yone Pereira - Hotelaria - UFPB – 
João Pessoa

Éryca Maria de Souza - Medicina - 
Universidade - Paraguai

Faculdades particulares
Aluno (a) / Curso / Instituição
Larissa Cristina Bastos - Medicina - 
Faculdade na Argentina
Matheus Manoel Sarso - Direito - FIS – 
Serra Talhada
Drielly Domany Antas  - Fisioterapia - FIS 
– Serra Talhada
Welisson Rocha  - Administração - FIS – 
Serra Talhada
Vitória Énelis Rocha - Psicologia - 
Maurício de Nassau - João Pessoa
Lucas Carvalho de Lima - Engenharia 
Mecânica - Maurício de Nassau – João 
Pessoa

Leonardo Santos - Engenharia Civil - 
UNIPÊ - João Pessoa
Joseph César Henriques - Direito - UNIPÊ 
- João Pessoa
Maria Helena de Morais - Fisioterapia - 
FIS – Serra Talhada
Whilley Matheus Leite - Direito - FIS – 
Serra Talhada
Débora Andressa Alves - Psicologia - 
UNIPÊ - João Pessoa
Mayanna Tamyres Nicácio - Engenharia 
Civil - UNIPÊ - João Pessoa
Camila Milena dos Santos  - Psicologia - 
UNIPÊ - João Pessoa
Éverton Philippe Pereira - Ciências 
Contábeis - FIS – Serra Talhada
João Paulo Rodrigues Silva - Engenharia 
Civil

Ciências Contábeis  - UNIPÊ - João Pessoa 
- PB
ESTACIO - João Pessoa - PB

Prouni
Aluno (a) / Curso / Instituição
Júlia Yone Pereira - Fisioterapia - Maurício 
de Nassau-João Pessoa
Isabela Ferreira - Direito - UNIP - 
Universidade Paulista - São Paulo
Brenno william Santana - Fisioterapia
Enfermagem - UNIPÊ - João Pessoa -PB
João Paulo Rodrigues Silva - Engenharia 
de Produção - FAM - João Pessoa - PB

Curso Técnico Subsequente:
Luana Freire – IFPB - Princesa Isabel

C ursar a universidade tornou-se 
realidade para 26 estudantes con-

cluintes do ensino médio 2014 da Esco-
la Tomé Francisco da Silva, uma escola 
bem destacada pelos bons resultados 
nos índices de avaliação da educação, 
localizada em Quixaba, Sertão do Es-
tado. Os estudantes foram aprovados 
pela seleção do Sistema de Seleção Uni-
ficada (SISU), beneficiados com bolsa 
do Programa Universidade para Todos 
(PROUNI) e em vestibulares conven-
cionais em universidades particulares. 

Aulões, saraus, trabalhos monitora-
dos, testes vocacionais, reforço escolar 
nas áreas de Português e Matemática, 
intensivo de redação e trabalhos de 
motivação com ex-alunos, pais e au-

a escolher qual profissão seguir. “In-
vestimos em nossos estudantes e hoje 

toridades locais foram realizados para 
estimular os estudantes e ajudá-los 

colhemos os frutos. É um orgulho que 
aumenta a cada ano, esse é o grande re-
conhecimento pelo nosso trabalho”, re-
lata o gestor da Escola Tomé Francisco 
da Silva, Ivan José Nunes.

Júlia Yone Pereira, 17 anos, foi apro-
vada pelo PROUNI na Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), no curso de Fi-
sioterapia. Para ela, o apoio da escola foi 
fundamental para seus estudos. “Eu só 
tenho a agradecer a todos os professores 
e toda equipe da escola. Os aulões foram 
de extrema importância para realizarmos 
a prova do ENEM e contribuiu bastante 
para a minha aprovação”, conta. Outra 
aprovada foi Mairla Marina Ferreira, 15 
anos, no curso de Medicina, na Univer-
sidade Federal de Campina Grande.  



A Campus Party é um dos principais eventos de tecnologia do país
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Perdeu o celular
ou foi roupado
no carnaval?

Saiba o que fazer
F icar sem celular no carnaval é uma situação muito co-

mum para quem participa da folia no meio da multi-
dão, seja por descuido, roubo ou furto. A matéria de hoje 
traz a seguir algumas dicas para quem, infelizmente, pas-
sou por uma dessas situações.

Desde 2000 existe um a lista única chamada Cemi (Ca-
dastro de Estações Móveis Impedidas) que registra apa-
relhos que foram roubados, com o objetivo de evitar que 
sejam habilitados com novas linhas. Em janeiro de 2015, 
já foram bloqueados 121.932 celulares no Brasil, segun-
do a associação ABR Telecom. No acumulado, o cadastro 
atinge a marca de 5.074.594 aparelhos impedidos, o que 
representa um crescimento de 2% em relação a dezembro 
de 2014. Ainda assim, estima-se que o índice seja inferior 
ao número de roubos e furtos no país, uma vez que poucas 
pessoas conhecem o serviço.

Bloqueando o aparelho:
Assim como você tem um R.G, seu aparelho celular tem 

um número único de identidade no mundo, chamado de 
IMEI (International Mobile Equipment Identity). É com 
esse número que é possível bloquear seu aparelho. O IMEI 
fica por trás da bateria ou você também pode vê-lo digi-
tando *#06#. Se o seu celular já não está mais com você, a 
caixa do aparelho também contém o IMEI. 

Para cadastrar o aparelho roubado, o usuário precisa 
entrar em contato com a central de atendimento da presta-
dora e informar o número do telefone e solicitar o bloqueio 
do aparelho. Com isso, o aparelho não poderá ser mais ha-
bilitado e fica sem utilidade.

Antes de bloquear o aparelho é imprescindível pedir o 
bloqueio do número na operadora, isso impede que o la-
drão gaste todos os seus créditos ou utilize sua conta. Cada 
operadora tem um procedimento, vamos conhecê-los:
● TIM: o cliente disca 1056 ou *144 de outro celular TIM.
● Claro: o cliente liga para 1052 ou pelo site da operadora.
● VIVO: 1058 é o número para atendimento.
● Oi: Basta entrar em contato através do 1057 ou *144 de 

um celular Oi.
Com o bloqueio é possível reduz o interesse por apare-

lhos roubados. Fica a dica!

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

teCnOlOgia

Empresa do Vale lança
App na Campus Party

O s mesmos criadores de 
um aplicativo elaborado 

para orientar os visitantes da 
Feira Nacional de Agricultura 
Irrigada (Fenagri), em 2014, 
que acontece no Vale do São 
Francisco há 25 anos, criaram, 
nesse mês de janeiro, na Cam-
pus Party (CP), um dos princi-
pais eventos de tecnologia do 
país que acontece desde 2008 
na cidade de São Paulo-SP, 
um app para smartphones 
que permitiu aos participan-
tes uma maior interação com 
o evento. Os criadores são Wa-
shington Azevedo e Laudivan 
Freire de Almeida.

Os 'campuseiros', como 
são chamados os participan-
tes, puderam ter acesso a um 
mapa do local do evento e criar 
uma agenda com as atividades 

que se interessaram, além de 
ficarem recebendo as notícias 
do que está rolando por lá. 

De acordo Azevedo, outra 
funcionalidade foi a possibi-
lidade de interação com os 
participantes do Startup 360, 
um programa de incentivo a 
empresas iniciantes que fize-
ram parte da programação do 
evento. “As pessoas puderam 
ver as informações sobre as 
startups e investir nelas usan-
do a moeda virtual do evento”.

A Startup do Vale do São 
Francisco surgiu na própria 
Campus Party em 2013, du-
rante uma maratona de negó-
cios envolvendo mais de 300 
empreendedores. Ela ficou 
entre os 35 melhores projetos. 

"Voltar para a CP, o 
maior evento de Internet do 

Brasil, e produzindo o apli-
cativo oficial é muito gratifi-
cante para a gente. Dá muita 
visibilidade", contou Wa-
shington.

Para Washington Azevedo 
essa é uma das possibilidades 
que pode influenciar outros 
empreendedores da região a 
colocar em prática seus proje-
tos. "Algumas pessoas acham 
que no Vale do São Francisco 
não existe oportunidade para 
trabalhar com tecnologia. 
Acredito que podemos inspi-
rar outras empresas. Nesse 
universo das startups não im-
porta de onde você é. O im-
portante é saber aproveitar as 
chances, porque a Internet é 
um mercado sem fronteiras, 
sem limites geográficos", enfa-
tizou. 



Clínica Vila Bela conta com apoio Veterinário 24h
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infOrme

P restes a completar um ano 
de funcionamento, em 

abril deste ano, a UPAE Serra 
Talhada (Unidade Pernambu-
cana de Atenção Especializada) 
vem se consolidando como a 
melhor do interior de Pernam-
buco, atendendo aos municí-
pios cobertos pela XI Geres 
(Gerência Regional de Saúde). 
Ao todo, está contando com 15 
especialidades diretas, além 
das indiretas, como os exames 
de ultrassonografia e mamo-
grafia.

Agora, para agilizar os aten-
dimentos desses municípios, a 
UPAE contratou os serviços de 
tomografia computadorizada e 
ressonância magnética. Uma 
das propostas da unidade é 
preencher a lacuna da média 
complexidade, ou seja, realizar 

exames específicos que antes 
não eram disponibilizados no 
município, e ao mesmo tem-
po, eram considerados simples 
para serem oferecidos em um 
grande hospital. Por seu perfil 
de atendimento, as consultas 
são exclusivamente aos pa-
cientes encaminhados pela re-
gulação.

Hemodinâmica
Outra novidade em Serra 

Talhada é que toda a macro re-
gião de saúde vai disponibilizar 
do serviço de hemodinâmica, 
que permite aos pacientes rea-
lizarem o exame de cateterismo 
e o tratamento de angioplastia 
sem precisar mais se deslocar ao 
Recife. Esses exames serão rea-
lizados no Hospital São Vicente, 
a partir do mês de fevereiro  

Clínica Veterinária Vila Bela
tem laboratórios de última geração

Upae Serra Talhada 
se consolida como 
melhor do interior

A expansão na quantida-
de de clínicas veterinária 

vem ganhando a cada dia mais 
dimensão devido à crescente de-
manda desse mercado. Além da 
quantidade, a qualidade dos ser-
viços oferecidos vem crescendo 
velozmente. Esse fenômeno teve 
início nas capitais de estados e 
agora vem se expandindo para 
cidades do interior. 

Em Pernambuco, elas vêm se 
especializando com uso de no-
vas tecnologias e implantação de 
equipamentos de última geração, 
melhorando assim, a precisão 
dos exames realizados com ra-
pidez no atendimento. Segundo 
Dr. Marcus Colaço Filho, “o ve-
terinário hoje precisa mais do 
que nunca ser um profissional de 
caráter multidisciplinar, especia-
lizado não só na cura de doenças 
animais, mas sim nos reflexos 
destas doenças na qualidade de 
vida da população. Parece ser 
uma tarefa simples, porém para 
que isso seja possível é necessá-

ria uma integração bastante sóli-
da do profissional com os fatores 
sociais envoltos na questão, a fim 
de que se possa caracterizá-lo 
como sendo um profissional de 
caráter médico-social”, encerrou 
Dr. Marcus Colaço Filho. 

Em Serra Talhada (PE), a po-
pulação animal pode contar com 
o apoio da Clínica Veterinária Vila 
Bela. A Clínica conta com um mo-
derno laboratório; equipamento 
de raio X; bloco cirúrgico equi-
pado com anestesia inalatória, 
monitor cirúrgico, eletrocardio-
grama; internamento com pre-
sença 24 horas de um veterinário 
para monitoramento constante 
dos pacientes, além de oferecer 
as melhores vacinas do mercado, 
serviços de Pet Shop e rações. 

Estão na direção da Clínica os 
médicos veterinários: Dr. Marcus 
Colaço Filho e sua esposa, Drª. 
Elaine Colaço, graduados pela 
UFRPE-UAG e pós graduados em 
Clínica Médica e Cirurgia de Peque-
nos Animais, pela EQUALIS.  
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saúde

Clínica Espaço Saúde conta
com ampla equipe médica

Dr. Jared Junior - Otorrino

E m Serra Talhada, a Clí-
nica Espaço Saúde pode 

contemplar a população com 
uma diversidade de profissio-
nais de saúde. Com uma equi-
pe formada por 12 médicos, a 
clínica dispõe de especialistas 
na área de Otorrinolaringo-
logia, Pneumologia, Pneumo 
Pediatria, Imunologia, Aler-
gologia, Clínica Médica, Der-
matologia, Fonoaudiologia, 
Psiquiatria e Psicoterapia, 

Psicologia, Nutrição, Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço e Cirurgia 
Bucomaxilofacial.

Além de consultas, na Es-
paço Saúde também são re-
alizados exames como Vide-
olaringoscopia; Fibroscopia 
nasal; Audiometria; Impedan-
ciometria; BERA sem sedação; 
Teste da Orelhinha (Exame 
simples e essencial para saber 
se está tudo bem com a audição 
do bebê), Teste da Linguinha, 

Otorrino / Cirurgia de Cabeça e Pescoço / Cirurgia 
Bucomaxilofacial / Pneumologia e Imunologia / 
Alergologia / Nutrição / Psicologia
Pneumo Pediatria
Fonoaudiologia 
Dermatologia 
Psiquiatria e Psicoterapia 
Clínica Médica 

87-3831 2057 / 87 9632 8035 / 87 
8871 3710

87 3831 2850 / 87 9531 2580
87 3831 2846
87 3831 3761
87 3831 5162 / 87 9913 5776
87 3831 2616

Especialidade Contato

Espirometria; Testes alérgicos; 
e teste de Prótese Audidita.

A clínica faz ainda atendi-
mentos por planos de saúde e 
por meio de convênios parti-
culares. Para marcar, o pacien-
te só precisa ir até o local ou 
agendar via telefone. A clínica 
está localizada na Rua Joa-
quim Godoy, 366, Serra Talha-
da, e funciona das 8h às 18h.

Confira na tabela o contato 
de cada especialidade.  
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Afogados da Ingazeira realiza I Mostra de Cinema

Funcultura inscreve projetos de longa-metragem 
e produto para TV até 2 de março 

to. Todas as sessões da mostra serão 
gratuitas. 

Não haverá premiação em dinheiro. 
Ao final das exibições, haverá votação 
popular para o Troféu Pajeú para as ca-
tegorias melhor curta-metragem, me-
lhor média-metragem e melhor longa-
-metragem, para os gêneros: documen-
tário, ficção e animação.

2015. As inscrições de propostas nas 
demais categorias do edital foram en-
cerradas no dia 04 de fevereiro. 

Nesta 8ª edição, o edital Funcultu-
ra Audiovisual disponibilizará recur-
sos financeiros no valor total de R$ 
20.050.000 para projetos de filmes de 
longa e curta-metragem, produtos para 
televisão, pesquisas, formação, difusão 
(festivais, mostras, prensagem e distri-
buição de produtos pernambucanos), 
projetos de preservação e cineclubes. 

A fogados da Ingazeira, cidade loca-
lizada no Sertão do Pajeú, a quase 

400 Km de distância da capital do esta-
do é uma das poucas cidades brasileiras 
a possuir cinema com funcionamen-
to diário – o histórico Cine São José. 
Construído no início da década de 40, 
o cinema receberá este ano a primeira 
edição da Mostra Pajeú de Cinema Per-

O s realizadores e produtores au-
diovisuais podem inscrever, até 

02 de março, projetos de longa-me-
tragem e produto para TV no 8º Edital 
do Programa de Fomento ao Audio-
visual de Pernambuco – Funcultura 
2014/2015. As inscrições para estas 
duas categorias foram prorrogadas 
pela Comissão Deliberativa do Fun-
cultura, devido a Instrução Normativa 
da Ancine nº 116, que dispõe sobre a 
acessibilidade de obras audiovisuais. 

A Mostra tem incentivo do Funcul-
tura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, 
do Governo de Pernambuco. A progra-
mação ainda não foi divulgada, mas os 
interessados podem acompanhar as 
novidades através do site www.mos-
trapajeudecinemape.com.br ou da rede 
social Facebook www.facebook.com/
mostrapajeudecinema.  

Do montante total de recursos, R$ 
11.500.000 são oriundos do Funcultu-
ra estadual e R$ 8.550.000  do Fundo 
Setorial do Audiovisual (FSA, da Agên-
cia Nacional de Cinema – Ancine). De-
vido a esta parceria entre o Governo do 
Estado e o Governo Federal, o edital 
do Audiovisual pernambucano passa a 
ser o terceiro maior edital do país neste 
setor. 

Com informações do Pertal Cultura 
PE. 

nambucano, que será realizada entre 
os dias 14 e 16 de maio. A mostra será 
dedicada exclusivamente às produções 
cinematográficas pernambucanas.

O evento não é competitivo e pro-
mete difundir a produção audiovisual 
do Estado para o público sertanejo e 
visitantes. A ideia é que os sertanejos 
respirem cinema nos três dias de even-

Neste caso, o prazo foi ampliado para 
que os proponentes possam adaptar 
seus projetos, contemplando a acessi-
bilidade. 

As propostas de longa-metragem e 
produto para TV poderão ser inscritas 
presencialmente, no horário das 8h às 
12h, na sede da Fundarpe, localizada 
na Rua da Aurora, nº 463/469, Boa 
Vista, Recife – CEP. 50050-000, ou 
com envio pelos correios, via SEDEX, 
desde que postado até 02 de março de Dr. Jared Junior - Otorrino
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Museu fica em Afrânio, no povoado do Caboclo

Cultura

Museu Pai Chico reinaugurado em junho
O Museu do Pai Chi-

co, um oásis de cul-
tura e história no meio do 
Sertão do Caboclo, locali-
zado no Sítio Histórico 
do povoado de Caboclo 
no município de Afrânio, 
está passando por uma 
revitalização. As obras já 
iniciaram e serão cons-
truídos novos espaços in-
terativos para preservar 
a história e aproximar a 
comunidade e os turistas. 
A previsão de finalização 
é em maio, mês em que 
será comemorada a Se-
mana Nacional dos Mu-
seus e os 51 anos da cida-
de de Afrânio.

Com a reforma, a previsão 
é que o museu seja amplia-
do e conte com mais seis am-
bientes temáticos destinados à 
gastronomia e dois culturais. 
Também está sendo planejada 
a construção de uma 'bodega' 
sertaneja e casas de farinha, 
doce, cana e rapadura, do bolo 
e do ferreiro. Além disso, será 
realizada uma requalificação 
da parte atual do museu, onde 
serão criados novos espaços 
como uma escavação dentro 
do Museu Pai Chico para simu-
lar um achado arqueológico.

O projeto de revitalização 
do museu também visa cons-

truir um ambiente destinado 
à chuva do Sertão, com simu-
lações das águas de chuva e 
demonstrações de como ar-
mazená-las em caldeirões. O 
museu já recebeu de doações 
para a reforma portas antigas 
com cerca de 200 anos, além 
de outras antiguidades com 
características nordestinas re-
presentando a cultura local. 
Em 2014, a reforma parou por 
falta de recursos.

Para caracterizar a sala do 
Pai Chico, o museu está orga-
nizando uma campanha para 
arrecadar móveis antigos, 
principalmente peças do povo 

sertanejo que serão colocados 
na sala do Pai Chico. Segun-
do o presidente da Comissão 
de Revitalização de Caboclo, 
Cosme Cavalcanti, essa mobi-
lização gera o interesse da co-
munidade. “Estamos fazendo 
a campanha através das redes 
sociais e com o lançamento do 
livro 'Cabloco' em algumas ci-
dades como forma de renda. 
Essa também é uma maneira 
para que as pessoas conheçam 
a história do museu”, conta.

A revitalização está sendo 
realizada para comemorar os 
12 anos do Museu. Para visitas 
é cobrado um ingresso no va-

lor de R$ 2 para crianças 
e R$ 3 para adulto. Com 
a ampliação, a partir de 
junho a taxa deverá so-
frer uma alteração. 

Pai Chico - José 
Francisco de Albuquer-
que Cavalcanti, nascido 
no Caboclo em 1840. 
Professor público, Ca-
pitão da Guarda Nacio-
nal no Império, político 
influente, 5° Prefeito 
de Petrolina-PE (1904-
1907) e patriarca de 
grande família do sertão 
do São Francisco.

Homem de muita fé 
e dedicação, benfeitor 
de muitas ações nas co-
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munidades de Caboclo, Pe-
trolina e Afrânio, onde teve a 
iniciativa de erguer a primei-
ra Igreja do Padroeiro São 
João Batista, além de ajudar 
na instalação da Diocese de 
Petrolina, tornando-se ami-
go pessoal de Dom Malan, 1° 
bispo de Petrolina. Também 
sob sua liderança, ampliou-se 
para os moldes atuais a Igreja 
do Senhor do Bonfim do Ca-
boclo. 

Pai de 08 filhos, chefe 
de família sempre dedicado, 
transmitiu-lhes o legado do 
servir à comunidade. Dos seus 
descendentes, 11 alcançaram o 
cargo de Prefeito, em municí-
pios da região. Reforma prevê ambientes temáticos no Museu
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Igor Rickli e José Barbosa nos ensaios

Igor como Jesus

Igor Rickli é o protagonista na 48a Paixão
de Cristo de Nova Jerusalém

T em início no dia 28 de 
março a 48a temporada 

da Paixão de Cristo dentro das 
monumentais muralhas de 
Nova Jerusalém. Nessa tem-
porada, que segue até o dia 4 
de abril, quem faz o papel de 
Jesus é o ator global Igor Ri-
ckli. José Barbosa, que fez o 
papel principal por três anos 
consecutivos, esse ano inter-
pretará Judas. Também fa-
rão parte do elenco 2015 da 
Paixão os artistas Humberto 
Martins, como pilatos; Palo-
ma Bernardi, no papel de Ma-
ria; além da ex-coelhinha da 
Playboy, Thaiz Schmitt, como 
Herodíades.

Para José Barbosa é um 
presente viver Judas. “Estou 
saindo da cruz para a forca”, 
brinca Barbosa, que afirma 
estar muito animado com a 
oportunidade de viver um per-
sonagem com características 

bucano Eduardo Japiassu, foi 
interpretado em 2012 pelo 
global Caco Ciocler.

Também fazem parte do 
elenco os pernambucanos Car-
los Reis, que fará Herodes; 
Camila Sales, que estreará no 
papel de Madalena; Ricardo 
Mourão, no papel de Caifás; 
Ednaldo Lucena, como Anás; 
Lúcio Lombardi, como o Prín-
cipe; Eduardo Japiassu, como 
o Fariseu; Júlio Rocha e Pasco-
al Filizola interpretando Pedro 
e João; Vicente Monteiro e Ale-
xandre Sampaio, vivendo José 
de Arimatéia e Nicodemos; e 
Andre Ricari, como o Anjo.

A expectativa da produção 
é de que o público que, a cada 
ano, lota o maior teatro ao ar 
livre do mundo, seja brinda-
do, mais uma vez, com cenas 
dignas, de uma superprodu-
ção cinematográfica. Tudo 
acontece ao vivo. E, como já 

bem diferentes do vivido an-
teriormente. “Cumpri minha 
missão de interpretar Jesus 
por três anos e agora fui agra-
ciado com o presente de po-
der viver Judas, um papel que 

sempre tive vontade de fazer. 
Será um dos maiores desafios 
da minha carreira, mas gosto 
muito de desafios”, afirmou. O 
papel de Judas, que ano passa-
do foi vivido pelo ator pernam-

vem acontecendo, a Socieda-
de Teatral de Fazenda Nova 
(STFN)  prosseguirá com seu 
Projeto de Internacionalização 
da Paixão de Cristo, disponibi-
lizando ao público internacio-
nal versões do espetáculo em 
espanhol, francês e inglês.

Os ingressos para esta tem-
porada já podem ser adquiri-
dos em 12 vezes nos cartões, 
pelo site www.novajerusalem.
com.br. Os preços variam de 
R$ 40 a R$ 120. 




