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MIT aprova número record de brasileiros

Porsche terá operação oficial no Brasil

O número de estudantes 
brasileiros aceitos pelo Insti-
tuto de Tecnologia de Massa-
chusetts (MIT), nos Estados 
Unidos, uma das institui-
ções de ensino superior mais 
prestigiadas do mundo, foi 
recorde este ano. Ao todo, 
quatro alunos tiveram seus 
pedidos de aplicação aprova-
dos e quatro ficaram na lista 
de espera do MIT. 

"Dos mais de 600 inicial-
mente interessados no curso 

Acompanhando a 
velocidade que o tem-

po nos circunstancia, traze-
mos para sua leitura a edição 
de março do Jornal do Sertão. 
A caminho de completar dez 
anos de circulação ininter-
rupta no inicio do próximo 
ano, o Jornal do Sertão se 
prepara para circular com 
duas edições mensais a par-
tir do próximo mês de abril. 
Essa iniciativa tem por ob-
jetivo atender as demandas 
jornalísticas do Sertão. As-
sim, estaremos mais presen-
tes, trazendo mais notícias 
e informações aos nossos 
leitores. O Sertão de Pernam-
buco é uma região que cresce 
a passos largos, exigindo com 
isso, uma maior evidência e 
visibilidade de suas ações no 
cenário político, econômico, 
social e cultural do estado. En-
tendemos que essa evidência 
e visibilidade só será possível 
por meio da presença mais 
freqüente, efetiva  e constan-
te  na mídia do estado. Com 
circulação no Sertão do esta-
do e cidades de fronteiras, o 
jornal atinge algumas cidades 
do Agreste pernambucano e  
também circula na governa-
doria do estado, Assembléia 
Legislativa e algumas secre-
tarias de estado, além  do 
Ministério da Integração Re-
gional, Brasília DF. Com essa 
iniciativa, renovamos nosso 
compromisso jornalístico as-
sumido, aumentando a oferta 
de espaços jornalísticos e pu-
blicitários à região.  Nesta edi-
ção trazemos como matéria de 
capa o município do Brejo da 
Madre Deus, é nele onde se re-
aliza o espetáculo da Paixão de 
Cristo durante a semana san-
ta. Com a necessidade de ra-
cionamento d’água, trazemos 
uma matéria orientadora para 
o consumo racional desse pre-
cioso líquido. Leia também: O 
Governo de Pernambuco ins-
tala Comitê Estadual de Con-
vivência com a Estiagem como 
forma de coordenar e articular 
ações de combate à seca.
Desejamos-lhes boa leitura. 
Feliz Páscoa.

A Porsche, representada no 
Brasil pela Stuttgart desde 1997, 
anunciou que iniciará, ainda em 
2015, a operação oficial no país. 
Isso inclui, além da importação 
de veículos, toda a estrutura de 
concessionárias e pós-vendas.

Segundo a montadora ale-
mã, o Brasil será o primeiro 
país na América Latina a contar 

Fique por Dentro

Observatório JS VIDA LONGA E FELIZ

Dizia o Velho 
Guerreiro, Abe-
lardo Chacrinha, 

parafraseando o químico, 
Antoine-Laurente Lavois-
ier, “na vida nada se cria, 
tudo se copia”. E é isto que 
vou fazer para embasar esta 
publicação do nosso Obser-
vatório. Afinal, curtir a vida 
por mais de cem anos não 
é reservado para muitos 
de nós. Assim, ao bisbilho-
tar revistas em um salão de 
“barbeiro” – pois homem 
não vai ao cabelereiro – 
encontrei uma revista cuja 

matéria de capa é a longevi-
dade do senhor Mario Alber-
to de Deus que alcançou 127 
anos. Cito a fonte desse nosso 
texto para fazer justiça a um 
jornalismo de excelência em 
pesquisa histórica. A matéria 
está na Revista Home Angels (*) 
que trata da saúde e bem estar 
na terceira idade. Seguinte: O 
senhor Mario – que pode ser 
o homem mais velho do mun-
do – embora tenha nascido 
no período da escravidão 
(1887), em Minas Gerais, 
escapou de muitas mazelas 
devido a promulgação da Lei 

do Ventre Livre (1871). Isto 
pouco antes da proclamação 
da Lei Áurea (1888), pela 
Princesa Isabel. Importante 
citar que quando ele nasceu, 
o nosso Imperador era o Dom 
Pedro II. Só para avivar a nos-
sa memória, vejamos o que 
o senhor Mario presenciou: 
Além dos acontecimentos já 
citados, em 1891 foi oficializa-
da a Primeira Constituição do 
Brasil. Em 1914 e 1945 as duas 
grandes guerras mundiais. 
Em 1930, a Primeira Copa do 
Mundo da FIFA, a Revolução 
e o início da era Vargas, até 

sua morte em 1954. De 1964 
a 1984, início e fim do Re-
gime Militar. E em 1992, a 
primeira eleição por voto 
direto. Hoje vive na perife-
ria de São Paulo e não pen-
sa em sentar na cadeira de 
balanço. E escrevo isto tudo 
porque sou um fuçador da 
história das organizações 
centenárias pernambucana 
e vou publicar um estudo so-
bre “como e porque” algumas 
vivem 130 anos – Ferreira 
Costa – e outras não saem da 
adolescência. Longevidade a 
todos que nos leem.

de graduação do MIT, tivemos 
um recorde de 115 candidatos 
que completaram o processo 
de aplicação. Destes, 17 exce-
lentes candidatos brasileiros 
foram filtrados para a fase final 
da seleção", destaca a doutora 
Elaine Lizeo, do MIT Educa-
tional Council, coordenadora 
do time de entrevistadores no 
Brasil. A equipe é formada por 
ex-alunos do MIT, atualmente 
empresários, altos executivos 
e consultores.

Os alunos aprovados são 
Gustavo Torres da Silva, Allan 
dos Santos Costa e Mateus Be-
zrutchka (os três de São Paulo) 
e Felipe Alex Hoffman, de Ere-
chim (RS). Agora, eles aguar-
dam a resposta ao pedido de 
bolsas de estudo (parcial ou in-
tegral) do MIT. O curso de gra-
duação custa em média US$ 65 
mil por ano. Os outros quatro 
alunos brasileiros estão na fila 
de espera aguardando alguma 
desistência são Matheus Carius 

Castro, de Fortaleza; Felipe Pi-
res, do Rio de Janeiro; Samuel 
D. Gollob, de Belo Horizonte; e 
Chungmin Lee, de São Paulo.
Com informações do G1.

com uma subsidiária própria da 
marca. A Porsche está presente 
de forma oficial em 18 países no 
mundo, e a filial brasileira terá 
como sede a cidade de São Paulo.

Entretanto, a Stuttgart não 
ficará fora dos planos da monta-
dora alemã. A empresa será sócia 
da Porsche no processo de insta-
lação e operação da subsidiária. 

Atualmente, há sete concessioná-
rias da marca no país, sendo que 
cinco delas são da Stuttgart. Este 
número, porém, deve crescer gra-
dativamente, de acordo com o co-
municado da marca.

Em 2014, a Porsche comer-
cializou 751 unidades no Brasil.

Com informações do Auto Esporte.Operação tem início ainda em 2015
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Governo de PE instala Comitê Estadual 
de Convivência com a Estiagem

O Governo de Pernambuco 
instalou no último dia 11 o Co-
mitê Estadual de Convivência 
com a Estiagem, com a finali-
dade de coordenar e articular 
ações de combate à seca nos 
municípios do semiárido per-
nambucano. A instalação foi 
feita no Palácio do Campo das 
Princesas, quando o governa-
dor Paulo Câmara assinou um 
decreto instituindo a medida. 

O comitê será coordenado 
pela Secretaria de Agricultu-
ra e Reforma Agrária (Sara) e 
terá a participação de diversos 
órgãos estaduais e da socie-
dade civil organizada. As reu-
niões serão mensais e sempre 
que necessário. Seus membros 
acompanharão o panorama 
climático, com o detalhamen-
to do monitoramento da seca, 

prognósticos de chuva e evolu-
ção do volume dos reservató-
rios.

Participam do Comitê, 
além da Sara, o IPA; a Secre-
taria Executiva de Agricul-
tura Familiar; as secretarias 
de Planejamento e Gestão; 
Desenvolvimento Econômi-
co; Desenvolvimento Social, 
Criança e Juventude; Execu-
tiva de Recursos Hídricos; 
Educação; Saúde; Defesa So-
cial; Casa Militar/Coordena-
doria da Defesa Civil de Per-
nambuco (Codecipe); Casa 
Civil; Ciência, Tecnologia e 
Inovação; Micro e Pequena 
Empresa, Qualificação e Tra-
balho e da Mulher; além da 
Compesa; Procuradoria Geral 
do Estado, Agência Estadual 
de Planejamento e Pesquisas 

de Pernambuco – Condepe/
Fidem e do PRORURAL.

Pela sociedade civil, parti-
cipam a Federação da Agricul-
tura do Estado de Pernambu-
co; a Associação Municipalista 
de Pernambuco (Amupe); o 
Conselho Estadual de Desen-
volvimento Rural Sustentável; 
o Conselho Estadual de Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
e a Articulação do Semiárido 
Brasileiro (ASA).

O secretário de Agricultura e 
Reforma Agrária, Nilton Mota, 
ressalta que são 126 municípios 
afetados em Pernambuco, sen-
do 56 já com reconhecimento 
do Governo Federal e 70 ain-
da em análise – isso equivale a 
cerca de 1,3 milhão de pessoas 
afetadas com os efeitos da estia-
gem. Em 2012, o ex-governador 

Eduardo Campos instalou um 
comitê com o mesmo objetivo, 
estabelecendo, inclusive, um 
conjunto de diretrizes e respon-
sabilidades relativas às ações 
destinadas a minimizar os efei-
tos promovidos pela estiagem.

Entre as ações realizadas 
pelo comitê, destacam-se a 
construção de pequenas bar-
ragens e de mais de dez mil 
cisternas de caráter produtivo, 
a recuperação e implantação 
de sistemas de dessalinização, 
a conclusão de barragens im-
portantes como da de Cajuei-
ro, em Garanhuns, e a Açude 
da Nação, em Bom Conselho. 
Além da implantação de 43 
Centros de Inclusão Produtiva 
no Programa Pernambuco no 
Batente; a garantia da partici-
pação de mais de 140 mil agri-

cultores no Programa Garantia 
Safra; a assistência a mais de 
100 mil famílias no programa 
de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural (Ater); e a Regu-
larização Fundiária com quase 
3 mil títulos de propriedades 
rurais ofertados.

Para 2015, a Secretaria de 
Agricultura vai discutir com 
o comitê algumas propostas 
já identificadas como funda-
mentais para serem realizadas 
a curto, médio e longo prazo. 
Entre elas, a implantação de 
mais de 30 mil cisternas de ca-
ráter produtivo e para o con-
sumo; construção e ampliação 
de 900 pequenas barragens, 
220 sistemas simplificados de 
abastecimento, dessalinizado-
res e construção da médias e 
grandes barragens e adutoras.
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Chegou a hora de economizar e reutilizar água
Vivemos em um planeta 

onde 75% da superfície é co-
berta por água. Falar em eco-
nomia parece “balela”. Mas, 
o que mais tem se falado nos 
últimos dias é na crise hídrica 
que assola o Brasil e, o Plane-
ta Água, como é conhecida a 
Terra, pode sim secar, e esta 
realidade está mais perto de 
acontecer a cada dia, devido à 
contaminação e ao desperdí-
cio da água.

Nesta edição do Jornal do 
Sertão PE, resolvemos abor-
dar os cuidados para a preser-
vação e reutilização da água, 
especialmente porque no dia 
22 de março é comemorado o 
Dia Mundial da Água, criado 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) para despertar 
reflexões, conscientização e 
elaboração de medidas prá-
ticas para resolver tal proble-
ma.

A ONU já alertou: se não 
houver mudanças de hábitos 
no curto prazo, até 2030 qua-
se metade da população glo-
bal terá problemas de abaste-
cimento - sem contar as 768 
milhões de pessoas que já não 
possuem acesso à água potá-
vel e podem ficar em situação 
ainda mais complicada.

Economizar água é uma 
necessidade urgente em todo 
o mundo e pode aliviar as 
despesas no fim do mês. Con-
fira algumas dicas que o Jor-
nal do Sertão PE coletou para 
os leitores:

Escovando os dentes...
Não deixe a água correndo 

enquanto estiver escovando 
os dentes. Se todos os mora-
dores do Brasil adotarem esse 
hábito, a água economizada 
durante um mês equivalerá 

Meio aMbiente

ao volume de um dia e meio 
de água correndo pelas Cata-
ratas do Iguaçu.

De olho na torneira...
Ao fechar a torneira, 

certifique-se de que ela não 
ficou pingando. Ao longo de 
um ano, esse pinga-pinga de 
"apenas umas gotinhas" des-
perdiça, pelo menos, 16 mil 
litros de água limpa e tratada, 
o que custa cerca de R$ 1.200 
na sua conta. 

De olho nos canos...
Canos furados e vazamen-

tos são desperdício de água 
potável e dinheiro. Um bura-
quinho de 2 mm em um cano 
desperdiça 96 mil litros em 
um mês (praticamente dez 
carros-pipa de água limpa e 
tratada). Em um dia, a quan-
tidade do recurso jogada fora 
daria para lavar todas as rou-
pas que você precisa na má-
quina de lavar. 

Limpando os pratos...
A dica já é conhecida, 

mas não custa repetir, já que  
muita gente desperdiça água 
para lavar louça. O ideal é 
retirar o excesso de sujeira 
dos pratos, copos, talheres e 
panelas a seco, antes de abrir 
a torneira, e jamais deixar a 
água correndo enquanto está 
ensaboando as louças.

Escolhendo a descarga...
Na hora de escolher um 

vaso sanitário para o seu ba-
nheiro, opte pelos modelos 
com caixa acoplada, que gas-
tam bem menos água: são 
cerca de 6 litros por descarga, 
enquanto os vasos mais con-
vencionais, com válvulas de 
parede, liberam até 20 litros.

 Cuidando da piscina...
Em residências ou condo-

mínios, sempre que a piscina 
não estiver sendo utilizada, a 
dica é deixá-la coberta. Assim, 
a perda por evaporação dimi-
nui em até 90%. Em uma pis-
cina de tamanho médio, isso 
representa economia mensal 
de 3.785 litros de água - quan-
tidade suficiente para suprir 
as necessidades de uma famí-
lia de quatro pessoas por cerca 
de um ano e meio.

Regando as plantinhas
A melhor forma de regar as 

plantas é com regador. Nada 
de mangueira, apenas se for 
necessário em gramados mui-
to grandes, aí opte pelo menos 
pelo modelo de "esguicho-re-
vólver". Em dez minutos, ele 
usa cerca de 96 litros de água, 
contra os 186 litros desperdi-
çados pelas mangueiras con-
vencionais.

Lavando o carro...
Quando for lavar o carro, 

esqueça a mangueira: balde 
com água e panos podem mui-
to bem dar conta do recado. 
De quebra, você economiza na 
conta do fim do mês: o gasto 
médio de uma mangueira, em 
30 minutos, é de 560 litros de 
água. Se usar um balde de 40 li-
tros, você economiza 520 litros.

Lavar roupa todo dia?... 
Deixe acumular roupas 

para, só então, ligar a máqui-
na de lavar. Essa é uma boa 
dica para economizar água. 
Para aqueles que têm um pou-
quinho mais de tempo, lavar 
as peças na mão é melhor ain-
da. E, se você quiser ser ainda 
mais ecológico, vale colocar 
um balde vazio perto do chu-
veiro, quando estiver toman-
do banho. A água coletada ali 
pode ser usada para colocar as 
roupas mais sujas de molho, 
antes da lavagem.

 
Melhor medida é a cons-
cientização...

Se você mora em apar-

tamento, distribua cartazes 
pelos murais, elevadores e 
envie cartas a cada aparta-
mento. A ideia é diminuir 
o consumo e, para isso, é 
necessário que as pessoas 
entendam o sentido da cam-
panha. Proponha, dentro 
das reuniões de condomínio, 
a troca da conta de água de 
consumo coletivo pela de 
consumo individual. Essa é 
uma das causas que levam 
os moradores a serem pou-
co conscientes, já que não 
têm noção de quanto gastam 
mensalmente (pois a conta 
está inclusa nas despesas de 
condomínio). Sendo assim, 
o orçamento do prédio, caso 
hajam multas, não sairá do 
bolso de todos e a adminis-
tração pode advertir quem 
estiver gastando muito.

Fontes: Manuais de Etiqueta 
do Planeta Sustentável; 
Organização das Nações Unidas; 
Instituto Akatu pelo Consumo 
Consciente; Sabesp

A melhor forma de regar as plantas é com regador. Mangueira, apenas se for em gramados muito grandes



Jornal do Sertão - Março de 2015 / Edição 109  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 5

Distribuição de sementes 
vai beneficiar mais de 76 mil 

agricultores

agricultura

Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição

#nutriçãoemfoco

Foram lançados no início 
desse mês de março, devido 
à precipitação de chuvas nos 
Sertões do Araripe e do São 
Francisco, o que sinaliza o 
momento propício para o iní-
cio da aração da terra e plan-
tio de sorgo, feijão e milho, 
os programas Terra Pronta 
e de Distribuição de Semen-
tes. A expectativa é que os 
dois programas beneficiem 
mais de 76 mil agricultores 
familiares nessas regiões. O 
lançamento foi feito no dia 
6 pelo secretário de Agricul-
tura e Reforma Agrária de 
Pernambuco, Nilton Mota, e 
pelo presidente do Instituto 

Agronômico de Pernambuco 
(IPA), Gabriel Maciel.

Para o Sertão do Araripe, 
em 2015, está prevista a ara-
ção de 5.985 hectares de terra. 
O investimento soma mais de 
R$ 1,112 milhão. Cada hecta-
re arado corresponde a um 
agricultor beneficiado. Den-
tro do programa de Distri-
buição de Sementes, a meta 
é que os produtores sejam 
beneficiados com 321.300 
quilos, neste ano. Em 2014, 
foram distribuídos 251.600 
quilos de sementes. A Região 
de Desenvolvimento (RD) do 
Sertão do Araripe engloba 
os municípios de Araripina, 

Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, 
Moreilândia, Ouricuri, Santa 
Cruz da Venerada, Santa Fi-
lomena e Trindade.

A Região de Desenvolvi-
mento do Sertão do São Fran-
cisco compreende os municí-
pios de Afrânio, Dormentes, 
Lagoa Grande, Orocó, Petroli-
na e Santa Maria da Boa Vis-
ta. Para 2015 está prevista a 
aração de10.273 hectares, com 
investimento de quase R$ 1,9 
milhão. O programa Distribui-
ção de Sementes tem a meta de 
distribuir 640.800 quilos de 
sementes. No ano passado, os 
353.000 quilos beneficiaram 
18.234 agricultores familiares.

PROTEJA O SEU FILHO DA 
OBESIDADE

Nos dias atuais, tornou-se 
comum encontrar crianças e 
adolescentes acima do peso 
em todas as classes sociais. 
O mais agravante é que o 
excesso de peso (sobrepeso 
e obesidade) nessa idade re-
flete em risco grave para o 
desenvolvimento de doenças 
como hipertensão, diabetes, 
doenças cardiovasculares e 
ortopédicas.

Essa situação é consequ-
ência de uma mudança do 
estilo de vida da população, 
caracterizada pelo aumento 
do consumo de alimentos in-
dustrializados, alta ingestão 
de açúcar, gordura e sódio, 
associada à redução do con-
sumo de frutas, verduras e 
legumes e à pouca atividade 
física, onde hoje, o principal 
lazer dos jovens é passar ho-
ras e horas em jogos e em pro-
gramas de televisão. 

Como tentar resolver este 
problema? A resposta está 
em casa: educação familiar! O 
ideal é que, mesmo com a ro-
tina atarefada, os pais contro-
lem a ingestão de seus filhos, 
apresentando-lhes alimentos 
saudáveis e hábitos de vida 
adequados. O primeiro passo 

é encorajar a amamentação 
exclusiva até os seis meses 
de idade, e após o sexto mês, 
uma alimentação comple-
mentar saudável será o se-
gundo passo. Daí em diante, 
uma dieta equilibrada, varia-
da e colorida irá auxiliar no 
desenvolvimento, no funcio-
namento do raciocínio e me-
lhorar a saúde, favorecendo 
assim, melhor qualidade de 
vida das crianças até a fase 
adulta.

Portanto, queridos pais, 
não adianta culpar o lanche 
da escola ou a indústria ali-
mentícia... Desliguem a TV 
e convidem seus filhos para 
cozinhar, escolham lanches 
saudáveis, atraentes e gos-
tosos para juntar a família 
ou para levar à escola... Você 
só vai convencê-los ensinan-
do-os a comer alimentos 
saudáveis desde pequenini-
nhos, mesmo que a criança 
não entenda. O segredo é: 
coma COMIDA com eles!

O programa Distribuição de Sementes tem a meta de distribuir 640.800 quilos de sementes 
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Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição - Especialista 
em Nutrição Clínica - Especialista 
em Obesidade e Emagrecimento 
Nutricentro 
Fone: (87) 3821 4187 - Arcoverde –PE
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Construir e manter uma horta em casa é muito fácil
Alimentos frescos para a 

mesa da família produzidos em 
casa. Era um dos prazeres de 
antigamente. Nossos avós costu-
mavam ter em casa, lá no quin-
tal, uma pequena horta de tem-
peros e hortaliças. Com o tempo, 
com a facilidade de compra em 
supermercados e o grande aglo-
merado de edifícios  isso caiu 
em desuso e  cultivar em casa 
não “existia” mais. Bom, mas a 
novidade é que agora a onda de 
ter uma horta em casa voltou e 

agricultura

o melhor, é possível fazer isso 
mesmo morando em um apar-
tamento. O Jornal do Sertão PE 
conversou com o Engenheiro 
Florestal Murilo Carvalho e ele 
dá dicas para quem quer criar e 
manter uma horta caseira.

Segundo Murilo, é possível 
criar uma horta em apartamen-
to. Apenas o espaço será me-
nor do que um possivelmente 
utilizado em um quintal de 
casa. As plantas e hortaliças 
também são outras. 

Porém, não há nada que 
impeça a utilização do pequeno 
espaço. “Nas varandas podem 
ser cultivados temperos, cereja, 
tomate, manjericão, cebolinha, 
matruz”, disse Murilo. Já nos 
quintais podem ser cultivadas 
plantas maiores como alface, 
pimentão, macaxeira, milho, 
repolho.

Quanto aos materiais ne-
cessários para construir uma 
horta, Murilo diz que não é 

necessário investir muito. Os 
materiais podem ser recicla-
dos. Os recipientes podem ser 
garrafas pet e o solo pode ser 
preparado com adubo orgâni-
co, um composto rico em nu-
trientes formado por semen-
tes, cascas e frutos, palhas, 
folhas que caem das árvores, 
gravetos e sementes em geral.

Para manter a horta é muito 
fácil. Um cuidado indispensável 
é regá-la diariamente para os 

vegetais cultivados não perde-
rem o vigor. Se preferir, poderá 
adubar a terra com pequenas 
quantidades de adubo mineral 
ou outro tipo de sua preferência. 
Quando elas começarem a mor-
rer ou perderem a vitalidade, 
o ideal é recomeçar plantando 
outras mudas. De acordo com 
Murilo, as plantas precisam le-
var iluminação solar durante 4h 
ou 5h por dia. É indispensável 
para a sua vitalidade.

Murilo Carvalho diz que é possível utilizar garrafas pet como recipientes para as mudas

Em locais pequenos podem ser cultivados temperos, manjericão, 
hortelã, cebolinha
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Brejo da Madre de Deus tem paisagem encantadora
Sob o lindo céu do Agreste 

pernambucano, distante 202 
Km da Capital, fica a cidade 
de Brejo da Madre de Deus, 
onde está localizado o maior 
teatro a céu aberto do mundo. 
O caminho até lá é por uma es-
trada contínua de vegetação e 
inúmeras serras. No percurso, 
casarões e casinhas de taipa e 
barro encantam e vão se con-
fundindo com a paisagem. Lá 
também está a réplica da Ju-
déia sagrada.

Duas origens explicam o 
nome da cidade: “Brejo” em 
virtude de um acidente geo-
gráfico, pois está situado em 
meio a um vale formado pelas 
serras da Prata, Estrago e Pon-
to. E “Madre de Deus” devido 
ao nome dado ao hospício fun-
dado pelos padres da Congre-
gação de São Felipe Nery, às 
margens do riacho Madre de 
Deus.

Com uma área de 762 km² 
de história, beleza e cultura, a 
cidade encanta cada vez mais 
turistas do Brasil e do mun-
do. Principalmente no mês em 
que acontece a Semana Santa, 
quando é encenada a Paixão 
de Cristo, na cidade-teatro de 
Nova Jerusalém, que impres-
siona pela arquitetura. Conhe-
cida como maior atrativo de 
Fazenda Nova, a construção da 
cidade-teatro é uma réplica da 
Judéia sagrada, com lagos arti-
ficiais, nove palcos, uma mura-
lha de 3.500 m e 70 torres. Há 
mais de quatro décadas, duran-
te a Semana Santa, é realizado o 
espetáculo da Paixão de Cristo. 
O sentimento religioso se esten-
de às Igrejas, Capela, Catedrais 
e festas como a de São José, pa-
droeiro da cidade e os festejos 
de Sant’ana.

Ainda sobre o turismo na 
cidade, para quem curte a na-
tureza, tem diversas opções. As 
matas nativas e o relevo aciden-
tado fazem do município um 
ambiente propício à prática do 
turismo ecológico. Dentre as be-
lezas naturais encontram-se: a 
Pedra do Cachorro, as serras da 
Prata, Estrago e Ponto, a Mata 
do Bituri e o Sítio Arqueológico 
do Estrago. Tem também o Par-

Projeto cidadeS

que das Esculturas Monumen-
tais Nilo Coelho, com gigantes-
cas figuras em granito, esculpi-
das por artesões locais. A cidade 
possui ainda um importante 
patrimônio arquitetônico com 
casarios e edificações seculares, 
todos muito bem conservados. 
Destacam-se também o Museu 
Histórico e Arqueológico e an-
tiga Casa da Câmara e Cadeia, 
planejada pelo arquiteto francês 
Louis Léger Vauthier.

As atividades econômicas 
são movimentadas pela con-
fecção (que emprega maioria 
da população do município), 
comércio e serviços associados 
aos centros urbanos, além da 
pecuária e da agricultura. O cli-
ma semi-árido, com tempera-
tura média em torno de 25ºC, 
favorece o cultivo de hortaliças 
e frutas. Porém a maior admira-
ção dos visitantes está no arte-
sanato local.

Brejo da Madre de Deus 
também já foi palco de filmes. A 
formação rochosa, o chão árido 

e o clima frio fizeram de Bre-
jo da Madre de Deus o cenário 
ideal para os artistas e diretores 
de cinema. Com destaque para: 
A vingança dos 12; Terra sem 
Deus; A Noite do espantalho; a 
primeira versão de A Compade-
cida e Riacho do sangue. Todos 
realizados com a produção exe-
cutiva da Sociedade Teatral de 
Fazenda Nova (STFN). Além 
de servir como paisagem para 
a gravação do vídeo-clipe da fa-
mosa música Leão do Norte do 
cantor e compositor pernambu-
cano Lenine.

O centro histórico da cidade 
se destaca por sua tipologia e ar-
quitetura. São igrejas e casarios 
do século XIX, além de alguns 
edifícios tombados pela FUN-
DARPE. O edifício de maior 
destaque na cidade é a Casa da 
Câmara e cadeia, construída em 
1845 pelo engenheiro francês 
Louis Léger Vauthier, autor de 
obras importantes na capitalco-
mo o Teatro de Santa Isabel.  O 
Brejo conta ainda com o Museu 

Histórico instalado num so-
brado do século XIX revestido 
de azulejos contendo um rico 
acervo com peças que contam 
a história da cidade como uten-
sílios do período colonial e im-
perial. Esse museu conta ainda 
com um acervo arqueológico e 
paleontológico composto por 
fósseis pré-históricos.

Entre as igrejas, tem a Ma-
triz de São José, construída em 
1792 em estilo barroco. Já a 
Igreja do Bom Conselho locali-
za-se na praça de mesmo nome 
e foi construída em 1868. E há 
ainda a Capela da Mãe Rainha 
construída em novembro de 
1990, situada no alto de uma co-
lina onde se tem uma bela visão 
panorâmica da localidade.

Localização
Brejo da Madre de Deus 

faz limite com os municípios 
de Santa Cruz do Capibaribe e 
Taquaritinga do Norte (ao nor-
te); Belo Jardim, Tacaimbó e 
São Caetano (ao sul);  Caruaru 

(ao leste); e  Jataúba (ao oes-
te).  Localiza-se a uma latitude 
08º08'45" sul e a uma longitude 
36º22'16" oeste. Tem uma área 
762,088 km² e uma população 
de 48,541 habitantes, de acordo 
com estatísticas do IBGE/2014. 
O clima é semiárido, com tem-
peratura média anual: 22,3°C. 
Chove entre os meses de abril e 
julho.

Hotelaria
Para quem vai a Brejo e acha 

pouco desfrutar de tantas atra-
ções em único dia, tem a opção 
de se hospedar na Pousada da 
Paixão. Originalmente criada 
para hospedar os atores e atrizes 
do espetáculo da Paixão de Cris-
to da Nova Jerusalém, a Pousa-
da da Paixão abre suas portas 
durante todo ano para o público 
em geral oferecendo 42 aparta-
mentos. A Pousada encontra-se 
dentro da cidade-teatro e tem 
uma proposta temática, com to-
dos os atendentes vestindo rou-
pas romanas e palestinas.

Em Brejo da Madre de Deus fica o maior teatro ao ar livre do mundo, onde é encenada a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém
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Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado  (antoniofaria@antoniofaria.com.br)

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

ColunaJurídica Micro e pequenas empresas 
já podem ser fechadas em até 

três dias em PE

Salgueiro abre inscrições para 
concurso

econoMia

Os microempresários e 
donos de empresas de peque-
no porte já estão podendo dar 
baixa em seus negócios em 
um prazo que vai de um a três 
dias em Pernambuco. Para 
isso, basta apenas fazer a soli-
citação por meio do portal da 
Junta Comercial de Pernam-
buco na internet (www.jucepe.
pe.gov.br/).

No site, o empresário preen-
che os dados da empresa e o for-
mulário de distrato padrão que 
é gerado pelo sistema. Depois 

Estão abertas e seguem até 
9 de abril as inscrições para o 
concurso público da Prefeitura 
de Salgueiro, no Sertão de Per-
nambuco. Segundo edital, a se-
leção pública visa a contratação 
de Agente Comunitário de Saú-
de, Agente de Saúde Ambiental 
e Combate às Endemias.

Ao todo, estão sendo ofe-
recidas onze vagas e a for-
mação de cadastro reserva. 
As inscrições podem ser rea-
lizadas através do site www.
mgaconcursospublicos.com.
br . A taxa de inscrição custa 
R$ 30. As provas vão aconte-
cer no dia 17 de maio de 2015 
e os locais e horários ainda 
não foram divulgados.

disso, só é necessário imprimir, 
assinar os documentos, pagar 
a taxa e dar entrada na Juce-
pe. Não são mais necessárias as 
certidões de débitos tributários, 
previdenciários e trabalhistas, 
de acordo com a presidente da 
Junta, Terezinha Nunes.

A simplificação do pro-
cesso de baixa para micro e 
pequenas empresas faz parte 
da primeira etapa do progra-
ma ‘Bem Mais Simples Bra-
sil’, lançado pelo Governo 
Federal com o objetivo de 

desburocratizar os proces-
sos para abertura e fecha-
mento de pequenas e médias 
empresas.

O programa tem como 
meta final a baixa automá-
tica das empresas pela in-
ternet e a abertura de novos 
negócios em um prazo máxi-
mo de apenas cinco dias. A 
previsão para a implantação 
total do programa é de cinco 
anos. 

As informações são da 
assessoria da Jucepe.

São cinco vagas destinadas 
ao cargo de Agente Comunitá-
rio de Saúde e seis para Agente 
de Saúde Ambiental e Com-
bate às Endemias. A jornada 
de trabalho será de 40 horas 
semanais. O salário base é de 

R$1.014, acrescido de adicio-
nal de insalubridade de 15%. O 
edital está disponível no site: 

www.salgueiro.pe.gov.br/
portaria…/selecao_sau-
de_001_2015.htm

O ADVOGADO
Não poderíamos imagi-

nar a humanidade sem essa 
figura de tanta expressão, 
muitas vezes alvo de tanta 
polêmica, que é o advoga-
do, sempre presente nos 
grandes eventos históricos, 
tendo papel marcante em 
toda a sociedade. Ao nosso 
ver, uma das mais belas ca-
racterísticas do advogado, 
é o desejo, em seu íntimo, 
de alcançar um bem maior, 
que não pode ser visto ou 
apalpado, por ser imaterial, 
incorpóreo, intáctil. Na pres-
tação de serviços jurídicos,  
de modo ainda mais peculiar 
na prestação de serviços de 
advocacia propriamente dita, 
são as qualidades intocáveis, 
invisíveis, que realmente tra-
zem o sucesso profissional à 
corporação jurídica como um 
todo. 

Vemos no dia-a-dia profis-
sional dos escritórios de advo-
cacia, uma busca, quase obce-
cada, da valorização do capital 
intelectual e humano como 
patrimônio jurídico âncora, 
incluindo-se, aí, a inteligência, 
o raciocínio lógico-jurídico, a 
cultura e, principalmente, o 
respeito inquebrantável à éti-
ca e a honestidade irredutível 

O salário base é de R$1.014, acrescido de adicional de insalubridade de 15%

e intransigente. A organização 
desses recursos, exclusiva-
mente intelectuais, em nossa 
ótica, é o patrimônio mais 
importante do advogado. Em 
cada caso que a ele é confiado, 
por maior - ou menor - que 
seja a celeuma ou a filigrana 
jurídica existente, o advogado 
tem, sempre, uma preocupa-
ção contumaz nos detalhes 
de cada questão - e não só nos 
meandros - aliada a uma aná-
lise refletida da otimização dos 
procedimentos envolvidos, na 
persecução da solução mais 
abrangente e eficaz, no intuito 
de trazer um rendimento pro-
fissional satisfatório e, muitas 
vezes, além do esperado pelo 
próprio detentor do direito. 

E a satisfação profissio-
nal em atingir tais objetivos 
é impagável, ímpar, saborosa 
e prazerosa. Torna mais fe-
liz a vida dos que com ele se 
envolvem profissionalmente 
e do próprio advogado. Mal-
grado a extensa fortuna re-
presentada pelo patrimônio 
intáctil não poder ser aferi-
da anualmente em balanços 
contábeis do escritório de 
advocacia, seu valor é, indu-
vidosamente, um dos mais 
valiosos existentes.
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II Congresso Pernambucano de Municípios 
discutirá cenário econômico brasileiro

econoMia

Entre os dias 23 e 25 de 
março, acontecerá o 2º Con-
gresso Pernambucano de Mu-
nicípios, no Centro de Con-
venções de Pernambuco, em 
Olinda. Temas como “O Ce-
nário Econômico Brasileiro 
e a Gestão Municipal”, “(Re)
Construindo a Confiança nas 
Instituições” e “Financiamento 
e Gestão da Educação Básica”, 
estão na pauta do evento e se-
rão debatidos por ministros e 
autoridades ligadas aos temas. 
Além disso, oficinas serão ofe-
recidas ao público e os muni-
cípios terão também a opor-
tunidade de mostrar as ideias 
inovadoras que estão fazendo a 
diferença nas gestões.

O dia 23 será destinado 
somente a palestras e apresen-
tações culturais, que ficam por 
conta do Coral de servidores 

de Jaboatão dos Guararapes, 
Antônio Marinho, Orquestra 
Infantil de  Carnaíba, Mara-
catu de Araçoiaba e Caiporas 
de Pesqueira. Já as palestras 
serão ministradas por Danilo 
Cabral – Secretário SEPLAG 
(As estratégias do Governo 
estadual de apoio aos muni-
cípios); Tânia Bacelar – Eco-
nomista da CEPLAN e Paulo 
Ziulkoski – Presidente da CNM 
(O Cenário Econômico Brasi-
leiro e Os Reflexos Na Gestão 
Municipal); e João Augusto 
Ribeiro Nardes – Ministro do 
Tribunal de Contas da União-
-TCU, Gilmar Dominici – Sub-
chefe de Assuntos Federativos 
do Ministério das Relações Ins-
titucionais e Francisco Tadeu 
Barbosa de Alencar – Deputa-
do Federal ((Re) Construindo a 
confiança nas instituições).

Já no dia 24, o foco são 
as oficinas durante a tarde. 
Serão oferecidas 17: A Ges-
tão de RPPS: um grande de-
safio; Novas diretrizes para 
a contabilidade municipal; 
O pacto de gestão do SUS e 
os municípios; A Lei Geral e 
o Simples Nacional: Impac-
tos nos municípios; A crise 
dos municípios e as estraté-
gias da ação municipalista; 
Municipalização e gestão do 
trânsito; Controle externo e 
a efetividade da gestão públi-
ca; Políticas de financiamento 
para o poder público; Fórum 
da undime; As redes sociais, 
os municípios e a mídia cida-
dã; Cidades para as pessoas; 
Os municípios e as ações de 
enfrentamento às drogas; O 
plano diretor como instru-
mento do desenvolvimento 

dos municípios; Consórcios 
públicos: alternativa eficiente 
de gestão; Desafios da gestão 
da iluminação pública; Meio 
ambiente: construindo um 
pacto de sustentabilidade; e o 
direito à água e sustentabili-
dade hídrica.

No dia 25, o evento é encer-
rado com a premiação dos vence-
dores do Concurso Práticas Ino-
vadoras de Gestão e a Audiência 

Pública: Transferência dos Ati-
vos de Iluminação Pública para 
os municípios. Também haverá 
apresentações culturais com o 
Bloco Lírico de Camaragibe e a 
Banda de Pífano de Caruaru.

Dentro da programação 
do Encontro também está a 
feira com stands de municí-
pios e de instituições e em-
presas que oferecem serviços 
às gestões públicas.

Congresso vai oferecer 17 oficinas para capacitar visitantes
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Dárcio Rabélo
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

@darciorabelo.com.br
facebook.com/PORTALDARCIORABELO

@darciorabelo

FORRÓ VIP 2015

15 ANOS DE MAYSA 

FESTA DA MISERICORDIA

MAIS MULHER

EXCURSÕES DO SESC

PAIXÃO DE CUSTÓDIA

É A CRISE?

Já estamos circulando 
com o mapa de reservas 
de mesas para o Forró 
VIP 2015, dia 25 de abril, 
no Esporte Clube de Arco-
verde. Duas grandes atra-
ções já foram confirma-
das: Novinho da Paraíba 
e Valdinho Paes. O Forró 
VIP ainda terá buffet com 
jantar regional e muitas 
outras novidades. Infor-
mações: (87) 9159-3661.

O casal Ferraz e Ana 
festejou, no Buffet Arte de 
Fazer, os 15 anos da filha 
Maysa. A festa foi linda, 
com o tema inspirado em 
Paris. A debutante foi apre-
sentada à sociedade. Em se-

Arcoverde e região se 
preparam para a Semana 
Santa e a 11ª Festa da Mise-
ricórdia, evento que reúne 
milhares de romeiros e pere-
grinos oriundos de diversos 
municípios do Nordeste no 
Santuário da Divina Miseri-
córdia na Serra das Varas.
 O evento Católico acon-
tecerá de 09 a 12 de abril, 
em Arcoverde. A missa de 
encerramento da Festa da 

Arcoverde recebeu a visi-
ta da Dra. Sílvia Cordeiro, Se-
cretária da Mulher do Estado 
de Pernambuco, quando na 
oportunidade realizou a Au-
diência Pública, na Câmara 
de Vereadores para criação 
da Coordenadoria da Mulher 
na cidade de Arcoverde. 

Misericórdia, dia 12 de abril 
será presidida pelo Sr. Bis-
po Diocesano de Pesquei-
ra, Dom José Luiz Sales e 
concelebrada por dezenas 
de sacerdotes de várias dio-
ceses da região será trans-
mitida mais uma vez pela 
REDE VIDA DE TELEVI-
SÃO. Na programação, sho-
ws de Benil e banda e Tony 
Alysson.

O Sesc Arcoverde está 
com uma programação de 
excursões para Semana 
Santa. No domingo, dia 29 
de março, estará realizando 
um passeio para Nova Je-
rusalém, na cidade de Brejo 
da Madre de Deus, Agreste 
do Estado. E no período 
de 02 a 05 de abril, feria-
do, está com uma excursão 
para as cidades de Petroli-
na, no Sertão pernambu-
cano, e Juazeiro, no Sertão 
baiano. Mais informações, 
no setor de Turismo ou 
pelo fone 87 3821 0864.

Março é mês de paixão 
de cristo, e com ela vem o 
grande espetáculo O Cristo 
da Paixão, realizado todos 
os anos em Custódia. O Cris-
to da Paixão destaca-se por 
ser o mais grandioso evento 
realizado na semana santa 
em todo o Sertão pernambu-
cano. O Cristo da Paixão já 

Praticamente nenhuma 
loja badalada da cidade re-
alizou lançamento de moda 
outono/inverno com festi-
nha. Segundo o tititi, está 
todo mundo em contenção 
geral de despesa. Sem falar 
na falta de produtos. 
Tá ruim!

guida, dançou a valsa com o 
seu pai e familiares. Maysa 
usou dois bonitos vestidos. 
A festa teve boate para a 
turminha teen  ao som do 
Dj Yure e animação total de 
Alan Maia e banda, que fez 
um animadíssimo show. 

acontece há quatro anos na 
Praça Padre Leão, com dire-
ção de Humberto Guerra.
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Deputado Eduíno Brito (PHS) cumprimenta Cledorvino Belini - 
presidente da Fiat Chrysler para a América Latina. 

FORRÓ VIP O excelente  Novinho da Paraíba será a grande atração da melhor 
prévia junina de Arcoverde, que acontece dia 25, de abril no Esporte Clube de 

Arcoverde

15 ANOS  A debutante Maysa, ao lado dos pais Ferraz e Ana e da irmã 
Luana em noite que recebeu muitos parabéns.

BODAS DE PRATA Do Casal Maria Veras E  Jefferson Vasconcellos

CLICK Carminha Gomes sempre curtindo os melhores eventos 
sociais da cidade

TRIO FAMILIAR Tereza com Maria Laura e Katarina Kehrle em 
momento só delas.
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A data do XXV Campeona-
to de Futebol Interdistrital em 
Juazeiro, no Sertão baiano, já 
está definida: começa no dia 
12 de abril. A competição vai 
reunir os distritos de Abóbo-
ra, Carnaíba, Junco, Juremal, 
Itamotinga, Massaroca, Mani-
çoba e Pinhões, no campo do 
distrito de Itamotinga, cam-
peão do ano passado.

A secretaria de Educação e 
Esportes do município investirá 

A Prefeitura de Sertânia, 
por meio das secretarias de 
Juventude, Esportes, Cultu-
ra e Turismo e de Educação, 
divulgou o calendário da XXI 
Edição dos Jogos Escolares 
Municipais que, nesta edição 
faz homenagem ao professor 
Walter Benedicto da Silva. A 
competição acontecerá no mês 
de maio e contará com mais de 
100 jogos e com a participação 
de cerca de 900 atletas das re-
des Municipal, Estadual e Par-
ticular de Ensino.

Os atletas disputarão pro-
vas de futsal, futebol, hande-
bol, atletismo, xadrez e tênis 
de mesa, nas modalidades 

O Departamento de Trân-
sito de Pernambuco (Detran-
-PE) realizará no município 
de Petrolina, Sertão do Es-
tado, um curso gratuito que 
tem como objetivo estimular 
o uso da bicicleta, que já está 

eSPorteS

Campeonato de Futebol em Juazeiro 
começa dia 12.04

XXI Jogos Escolares de Sertânia homenageia 
Walter Benedicto

Detran-PE realiza curso de incentivo ao uso da 
bicicleta em Petrolina

R$ 80 mil na competição, que, 
com a mobilização e movimen-
tação nos Distritos durante os 
jogos, promove a geração de 
emprego e renda. 

De acordo com o Superin-
tende de Esportes, Gilberto 
Pacheco, o valor será inves-
tido em material esportivo, 
premiação, troféus, medalhas, 
transporte, arbitragem.“E que-
remos manter o feito, que é 
garantir o compromisso, man-

feminino e masculino e nas 
categorias pré-mirim, mirim, 
infantil e juvenil. As equipes 
campeãs vão participar da 
fase regional em Arcoverde, 
que selecionará os represen-
tantes regionais que parti-
ciparão dos Jogos Escolares 
Pernambucanos.

Os gestores das escolas 
que vão participar da com-
petição devem estar atentos 
para essa antecipação dos 
Jogos Escolares Municipais, 
principalmente com relação à 
documentação. Este ano, será 
obrigatória a apresentação do 
documento de identidade dos 
alunos atletas.

Calendário 

23 a 27/03/2015
Período de Entrega do 

Material para inscrições

30/03/2015 a 10/04/2015
Período de inscrição

24/04/2015
Congresso Técnico/Sorteio 

da Tabela

Homenageado
Walter Benedicto da Silva 

tem 77 anos. O professor che-
gou em Sertânia em 1959, vin-
do do Recife para trabalhar na 
Escola Amaro Lafayette, inau-
gurada em outubro 1958.

ter o entendimento, fazendo 
com que a competição cresça 
a cada ano e juntamente com 
o crescimento possamos pro-
duzir bons jogos e promover 
melhorias para a localidade”, 
ressalta.

No dia 24 de março haverá 
uma reunião para acertar pe-
quenos detalhes entre as equi-
pes e a entrega do material es-
portivo. Depois é só aguardar 
a bola rolar.

Com o dinheiro arrecadado 
de uma rifa de um bode e uma 
bicicleta, alugou uma máquina 
para nivelar um terreno baldio 
que ficava por trás da escola e 
começou a treinar a garotada 
num esporte que nem ele sabia 
o nome. Em 1960, voltou para 
Recife para fazer um curso e 
descobriu que o esporte era 
handebol e aprendeu a regra.

A partir daí o município 
se destacou no handebol e, 
na década de 70, a Seleção 
de Sertânia foi bicampeã dos 
Jogos do Interior, promovi-
dos pelo Governo do Estado. 
As duas finais foram no Giná-
sio de Esportes Geraldão, no 

Recife, e contra a Seleção de 
Timbaúba.

Em 1979, o professor inseriu 
o voleibol, que em Sertânia não 
se ouvia nem falar. Inclusive, na 
sua residência havia uma qua-
dra para a prática do esporte. Ele 
também trouxe para Sertânia o 
tênis, que na época era praticado 
com raquete de madeira.

bastante em alta, como modo 
de transporte. O evento acon-
tecerá de entre os dias 24 e 27 
de março, na Orla II da cida-
de.Segundo os organizadores 
do evento, o curso tem a inten-
ção de melhorar o compromisso 

com os ciclistas. A capacitação 
será ministrada por técnicos de 
educação do Detran-PE e do 
programa ‘Pedala Pernambu-
co’. A proposta é destinada 
aos instrutores de autoescola 
credenciados pelo Órgão.

De acordo com Charles 
Ribeiro, diretor presidente 
do DETRAN-PE, no mês de 
abril, o pátio de exames prá-
ticos do Órgão contará com 
bicicleta para que os candi-
datos à Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) possam 
ser avaliados com relação aos 
cuidados que deverão ter com 
o ciclista, como por exemplo 
a preservação da distância 
regulamentar de 1,5 m exigi-
da pela legislação de trânsito. 

 Serão investidos R$ 80 mil na competição

Walter Benedicto
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Saúde

Make Boa forMa

Moda

Tendência eM alerTa!!!HPV é coiSa Séria. PreVina-Se!

arraSe coM uMa Boa Pele! funcional é a onda do MoMenTo

Mês
Especial

Mulherda

Março, além de ser o mês 
da mulher, foi o mês escolhi-
do pelo Ministério da Saúde 
para realizar mais uma cam-
panha de vacinação contra 
o HPV (Papiloma Vírus Hu-
mano), o vírus que pode cau-
sar o câncer do colo do útero. 
Por isso, o Jornal do Sertão 
PE resolveu abordar esse 
tema para esclarecer as mu-
lheres sobre a importância 
de se prevenir contra o vírus, 
que atualmente já existem 
mais de cem tipos.

O HPV é o principal ví-
rus causador do câncer de 
colo de útero, terceiro câncer 
que mais mata mulheres no 
Brasil. Hoje, o Ministério da 
Saúde disponibiliza vacina 
para meninas de 9 a 13 anos 
de idade. “Essa vacina é qua-
drivalente, ou seja, cobre os 
quatro principais tipos de ví-
rus, os que mais causam cân-
cer de colo de útero”, explica 
Renata Mota, Enfermeira Es-

O Jornal do Sertão PE con-
versou com o maquiador pro-
fissional e instrutor do Senac-
-PE, Silvio Braga e pegou umas 
dicas para a mulherada manter 
a pele limpa e saudável mesmo 
com o corre corre do dia a dia.

1. O primeiro passo para 
ter uma pele saudável é cui-
dar da alimentação e hi-
dratação com a ingestão de 
bastante liquido, em media 2 
litros por dia; 

2. O uso de protetor solar 
diariamente é fundamental;

3. Maquiagem não pre-
judica a pele e sim o mal uso 
dela. Sendo assim, nunca 
dormir com maquiagem;

4. Escolha produtos com 
fatores complementares como 

Para quem quer ficar com 
o corpo em forma, a onda do 
momento é o treinamento 
funcional, que pode ser feito 
na praia, no calçadão ou em 
casa. Principalmente para 
quem não tem tanto tem-
po para ir a uma academia, 
como é o caso das mulheres 
que precisam trabalhar, cui-
dar da casa, do marido e dos 
filhos. O Jornal do Sertão 
PE conversou com o per-
sonal Pedro Albuquerque, 
que explica como funciona o 
treinamento, seus principais 
objetivos e como fazê-lo, de 
tal forma a obter o resultado 
desejado, que é único: perder 
as gordurinhas, secar abdô-
men e manter a boa forma.

O mês de março chegou 
trazendo para o mundo da 
moda muitas novidades e 
com os encerramentos das 
maiores fashion weeks do 
mundo, pode-se evidenciar 
algumas tendências para a 
próxima estação!

Uma delas é a já conhe-
cida combinação de branco 
e preto, que além de clás-
sica é super elegante e fe-
minina e nos permite uma 
grande variação de looks. 

Pied de poule                                                  

Poá

pecialista em Saúde da Mu-
lher. A vacina protege contra 
os tipos 16 e 18, responsáveis 
por 70% dos casos de câncer 
de colo de útero e os tipos 6 
e 11, responsáveis por 90% 
das verrugas genitais. Re-
nata lembra que para quem 
não tomou a vacina, que é 
uma medida nova, e mesmo 
quem já tomou e já iniciou a 
vida sexual, o importante é 
fazer os exames preventivos, 
como o Papanicolaou, anual-
mente, e usar preservativos 
durante a relação sexual.

Para a vacina ter efeito, 
as adolescentes deverão to-
mar 3 doses. A 2ª dose será 
administrada seis meses 
após a 1ª dose. E a 3ª dose 
será administrada cinco 
anos após a 1ª. Todas são 
gratuitas e fazem parte do 
calendário de vacinação, es-
tando disponível nas Unida-
des Básicas de Saúde duran-
te todo o ano.

hidratante e FPS;
5. Procure um especialista 

(esteticista) para fazer uma 
limpeza mais profunda perio-
dicamente; 

6. Faça um tratamento 
preventivo com cremes para 
evitar o aparecimento de ru-
gas e não deixar o cuidado 
após o surgimento delas;

7. Evite exposição ao sol 
em horários impróprios e 
tempo prolongado;

8. Visite  o dermatologis-
ta regularmente;

9. Faça o uso de produtos 
apropriados para seu tipo de 
pele. Ex: pele oleosa, use tô-
nico adstringente;

10. Não abra mão de 
uma boa maquiagem!

O treinamento Funcional 
tem como principal objetivo 
trabalhar as mais variadas 
habilidades corporais de for-
ma mais dinâmica. Agilidade, 
coordenação motora, flexibili-
dade, força, resistência mus-
cular e cárdio respiratória, 
entre outros são os benefícios 
que podemos encontrar com 
a prática dessa modalidade de 
treino que está bombando no 
mundo todo.

Mas, claro, o que as mu-
lheres mais desejam é ser ma-
gras. E Pedro afirma que elas 
podem contar com o treina-
mento funcional para conse-
guir também esse objetivo. “O 
trabalho intenso com a com-
binação perfeita de variados 

Desfile no Milão fashion week, 
inverno Dolce & Gabbana  2015/16

exercícios e estímulos para o 
corpo, irá acelerar o metabo-
lismo e consequentemente 
aumentará o gasto energético 
diário”, diz Pedro.

O Funcional trás para o 
corpo variações de exercícios 
de fortalecimento para as 
"funções" que necessitamos 
diariamente: andar, correr, 
abaixar, pegar, etc. Para isso, 
utilizamos elásticos, cordas, 
halteres, bola, barrinhas, co-
nes e principalmente o peso do 
corpo. Quanto ao tempo ne-
cessário para alcançar as me-
tas, Pedro diz que cada pessoa 
tem um tempo diferente, mas 
o ideal é treinar de duas a três 
vezes por semana no mínimo”, 
explica o personal.

O P&B  apareceu em peças 
lisas, balanceadas com tons 
primários, e também em es-
tampas como o pied de poule 
e Poá! Marcas como animale, a 
fast fashion C&A, assim como a 
italiana Dolce&gabbana apos-
taram na tendência.

Não perca tempo, fique 
por dentro desta tendência 
também, lebrem-se que hoje a 
moda é livre e tudo é permissí-
vel dentro do estilo, bem-estar  
e bom  senso  de cada um!

Por Karla Santos - Design de Moda
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Do repasse a menor do FUNDEB 
Com a promulgação da 

Constituição de 1988, não me-
nos que 18% das receitas dos 
impostos (incluídas as trans-
ferências), no caso da União, 
e 25%, no caso de Estados, do 
Distrito Federal e dos Municí-
pios, encontram-se vinculados 
à Educação, de acordo com 
o que preceitua o art. 212 da 
Carta Magna, sendo que pelo 
menos 50% desses recursos 
deveriam ser destinados à 
eliminação do analfabetismo 
e universalização do ensino 
fundamental. No entanto, esta 
subdestinação, por assim di-
zer, sofreu modificações.

Com a Emenda Constitucio-
nal n° 14/1996, foram alterados 
o percentual e a destinação des-
ses recursos para vigerem de 
1997 a 2006, de modo que não 
menos de 60% dos recursos vin-
culados pelo art. 212 da CF/88 
passaram a ser reservados à 
manutenção e ao desenvolvi-
mento do ensino fundamental, 
com o objetivo de assegurar a 
universalização de seu atendi-
mento e a remuneração condig-
na do magistério.

Com a implantação do 
Fundeb, a partir de 2007, com 
a Emenda Constitucional n° 
53/2006, estados, Distrito Fe-
deral e municípios passaram 
a destinar parte – e não mais 
um mínimo de 60% – dos re-
cursos a que se refere o art. 
212 da CF à manutenção e ao 
desenvolvimento de toda edu-
cação básica e à remuneração 
condigna dos trabalhadores da 
educação, alterando também a 
destinação dos recursos para 
além do ensino fundamental.

O Fundeb, instituído pela 
Emenda Constitucional n° 53, 
de 19 de dezembro de 2006, 

artigo

Sertão EsportivoProgramação
neurolinguística

Por Jussara Pereira

foi regulamentado, inicial-
mente, pela Medida Provisó-
ria n° 339, de 28 de dezembro 
de 2006, convertida poste-
riormente na Lei n° 11.494, 
de 20 de junho de 2007. Seus 
recursos são distribuídos pro-
porcionalmente ao número 
de alunos das diversas etapas 
e modalidades da educação 
básica presencial matricula-
dos nas respectivas redes de 
ensino.

O cálculo da proporcio-
nalidade é efetuado com base 
na atuação prioritária de cada 
ente, definida no art. 211 da CF, 
sendo os ensinos fundamental 
e médio dos estados, e o ensi-
no fundamental e a educação 
infantil dos municípios. No 
caso particular do Distrito Fe-
deral, toda a educação básica é 
abrangida, em razão do pará-
grafo único do art. 10 da Lei n° 
9.394/1996 (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional).

O valor mínimo por aluno 
será definido nacionalmente, 
considerando a complemen-
tação da União após deduzida 
a parcela de até 10% de seu 
valor, fixada anualmente pela 
Comissão Intergovernamen-
tal de Financiamento para a 

Educação Básica de Qualida-
de, que poderá ser distribuída 
para os Fundos por meio de 
programas direcionados para 
a melhoria da qualidade da 
educação básica (art. 4º, § 2º, e 
art. 7º da Lei nº 11.494/2007).

Sobre a complementação 
da União, vale ressaltar, ain-
da, que, a partir do quarto 
ano de vigência do Fundo, a 
complementação a maior ou 
a menor em função da dife-
rença entre a receita utili-
zada para o cálculo – que é 
estimada – e a receita reali-
zada do exercício de referên-
cia será ajustada no primei-
ro quadrimestre do exercício 
imediatamente subseqüente 
e debitada ou creditada à 
conta específica dos Fundos, 
conforme o caso (art. 6º, § 
2º, da Lei nº 11.494/2007). 
Para viabilizar o ajuste, os 
Estados e o Distrito Federal 
deverão publicar na impren-
sa oficial e encaminhar à Se-
cretaria do Tesouro Nacional 
do Ministério da Fazenda, 
até o dia 31 de janeiro, os va-
lores da arrecadação efetiva 
dos recursos que compõem o 
fundo, referentes ao exercí-
cio imediatamente anterior.

Pratique PNL e obtenha os 
melhores resultados

As oportunidades de prati-
car e desenvolver suas habilida-
des de PNL, podem acontecer 
em qualquer lugar, a qualquer 
momento, porque PNL não é 
apenas uma série de técnicas 
ou algo que você faz com outra 
pessoa, a Programação Neuro-
linguistica pode ser comparada 
a um sistema operacional pró-
prio do ser humano.
Por que praticar?
Com a prática da Programa-
ção Neurolinguistica você 
poderá:
- Gerenciar e controlar me-
lhor seus próprios estados 
emocionais;
- Melhorar a qualidade dos 
seus diálogos internos;
- Sair do estado de aprendi-
zado para o estado de ação. 
(em outras palavras, apren-
der é fazer).
- Incrementar significati-
vamente suas habilidades 
de PNL.

A PNL pode ser uma for-
ma de criar mais liberdade 
e escolhas, sobre como você 
gostaria de reagir em algumas 
situações.Talvez você possa 
criar um gatilho de memó-
ria, toda vez que você estiver 
realizando uma determinada 
atividade, comece a praticar 
as habilidades fundamentais, 
como gerenciamento de esta-
dos, âncoras. Este é um sim-
ples exemplo de sua aplicação 
prática.

Reveja seu desempenho, 
identifique o que funcionou 
ou não e o que você vai fazer 
de diferente na próxima vez.
Esse simples processo de ação, 
reflexão e melhoria fará você 
alcançar seus melhores resul-
tados através da Programação 
Neurolinguistica.

Caso queira aprofundar-se 
na prática da PNL, vale a pena 
investir em um bom treina-
mento específico.

Waldemar de Andrada Ignácio de Oliveira
Advogado

Jussara Pereira
Empresária Medshop, Coach Profissional, Practitioner em Progra-
mação Neurolinguística, atual presidente FACEP-Federação das 
Associações Comerciais e Empresarias de Pernambuco.
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UFPE abre concurso para
 professor 

A Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) está com 
inscrições abertas para concur-
so com 18 vagas para o cargo de 
professor nas classes assistente 
(titulação mínima de mestrado) 
e adjunto (titulação mínima de 
doutorado). As oportunidades 
são para Recife, Vitória e Agres-
te (Caruaru), em regime de 20 
horas e dedicação exclusiva. As 
inscrições podem ser realiza-
das até 10 de abril, na direto-

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

educação

Sertão Esportivo

Por Luis Pereira de Melo Júnior
Presidente da Fac. de Integração 
do Sertão FIS)

EM AÇÃO
ria dos centros acadêmicos. O 
edital pode ser consultado no 
site da Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas e Qualidade de Vida 
(Progepe) (www.ufpe.br/pro-
gepe/). A remuneração vai de 
R$ 2.983,59 a R$ 8.639,50, a 
depender da classe e do regi-
me de trabalho.

No Campus Recife, foram 
abertas quatro vagas: Centro de 
Tecnologia e Geociências (CTG) 
– duas vagas para adjunto; Cen-

tro de Ciências da Saúde (CCS) – 
uma vaga para adjunto; Centro 
de Filosofia e Ciências Humanas 
(CFCH) – uma vaga para ad-
junto. No Centro Acadêmico de 
Vitória (CAV), há três vagas para 
assistente no Núcleo de Nutrição 
e Saúde Coletiva. Dessas vagas, 
duas são para ampla concorrên-
cia e uma é para negros.

Já no Centro Acadêmico do 
Agreste (CAA), são ofertadas 11 
vagas, distribuídas entre o Nú-
cleo de Design – sete vagas para 
adjunto; Núcleo de Gestão – 
uma vaga para adjunto; Núcleo 
de Tecnologia – uma vaga para 
adjunto; Núcleo de Formação 
Docente – duas vagas para ad-
junto.

A taxa de inscrição é de R$ 
200. Serão admitidas inscrições 
por procuração, em instrumen-
to público ou particular, e por 
via postal. O prazo de validade 
do concurso será de um ano, 
contado a partir da data da pu-
blicação da homologação do 
resultado final no Diário Oficial 
da União (DOU), podendo ser 
prorrogado por igual período.Vagas são para Recife, Vitória e Caruaru
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O diretor-presidente da 
Faculdade de Integração do 
Sertão (FIS), Luis Pereira 
de Melo Júnior, concedeu 
entrevista à rádio Líder do 
Vale FM. No ensejo ressaltou 
a importância da instituição 
para o fomento econômico e 
social de Serra Talhada e re-
gião, informou sobre os cur-
sos Superiores de Tecnologia 
da FIS, destacou a recomen-
dação que o curso de Direi-
to recebeu pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
e ainda falou dos planos es-
truturais da faculdade.

Pereira destacou que a 
FIS atualmente possui seis 
cursos de bacharelado: Ad-
ministração, Ciências Contá-
beis, Direito, Enfermagem, 
Fisioterapia e Farmácia, além 
dos cursos Superiores de Tec-
nologia: Logística e Constru-
ção de Edifícios. Além desses 
cursos, no próximo vestibular 
haverá vagas para os cursos 
superiores de Segurança do 
Tralhado e Rede de Compu-
tadores.

Todos os cursos da ins-
tituição são reconhecidos/
autorizados com conceito 4 
pelo MEC. O curso de Direito 
recebeu reconhecimento ofi-
cial da OAB nacional atestan-
do a qualidade e importância 
para o estado. A FIS figura 
entre as três faculdades que 
receberam a honraria desta 
entidade de classe no Estado 
de Pernambuco.

Durante a entrevista Pe-
reira lembrou que a FIS pos-
sui diversos serviços exten-
sivos que colaboram com o 
aprendizado do aluno e auxi-
liam a comunidade são eles: 
o  Procon, Unidade de pronto 
atendimento, atendimentos 
ambulatoriais; Núcleo de Di-
reitos Humanos, Mutirão do 
DPVAT. 
 “Consciente da responsabili-
dade social de uma empresa 
educacional a IES possui as 
seguintes diretrizes gerais de 
apoio e financiamento de es-
tudos: Integração ao PROU-
NI – Universidade para to-
dos; FIES – Financiamento 
Estudantil Descontos nas 
mensalidades para antecipa-
ção de pagamento (pagando 
até o 5º dia útil de cada mês) 
e para membros de mesmo 
grupo ou de mesma renda 
familiar; descontos nas men-
salidades dos funcionários 
que são alunos; desconto 
para filho de funcionários, 
descontos para indígenas e 
quilombolas”, frisou o dire-
tor-presidente.

O diretor-presidente fina-
lizou a entrevista afirmando 
que a estrutura física da FIS 
foi ampliada e que brevemen-
te alunos e funcionários irão 
desfrutar de mais espaços 
para pesquisas, além de uma 
clínica escola para os cursos 
de saúde e para a comunida-
de em geral, que servirá para 
ensino, pesquisa e extensão.

FIS possui programas de 
auxílio à comunidade
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*  Helena Conserva é Professora e 
Jornalista

Sesc faz homenagem aos dias 
do Teatro e Circo

arte

O Dia Mundial do Tea-
tro e o Dia Nacional do Cir-
co são celebrados na mesma 
data: 27 de março. Para re-
verenciar a produção desta 
linguagem, o Sesc Pernam-
buco planejou um mês com 
programação comemorativa, 
distribuída pelas unidades da 
capital e também do interior 
do Estado. Entre as ativida-
des, o público poderá assistir 
a apresentações de espetá-
culos, leituras dramáticas e 
ações formativas.

 No Recife, os espetáculos 
são no Teatro Capiba, do Sesc 
Casa Amarela, com grupos per-
nambucanos todas as quintas, 
sextas e sábados deste mês. 
Nos próximos dias 26 e 28, a 
entrada será gratuita. Para os 
demais, os ingressos custam 
R$ 14 (público em geral/ intei-
ra) e R$ 7 (com./ dep./ meia).

 Já no Sesc Santo Amaro, 
a programação acontece de 

O dia Nacional da Poesia 
foi criado o dia para difundir 
a poesia e a linguagem literá-
ria. A data foi escolhida para 
homenagear um de nossos 
maiores poetas, Antônio Fre-
derico de Castro Alves, nas-
cido na cidade de Curralinho 
(hoje Castro Alves), em 14 de 
março de 1847. Castro Alves 
foi considerado um dos mais 
brilhantes poetas românticos, 
responsável por uma nova 
concepção de amor na Lite-
ratura, além de um notável 
entusiasmo por grandes cau-
sas sociais, como a abolição 
da escravatura. Depois dele, 
muitos outros vieram, mas 
como grande poeta que foi, 
teve seu nome perpetuado em 
nossa história, sendo, então, 
digno de reverências e home-
nagens. Então, para ilustrar 
esse dia, publico nesse es-
paço e ofereço ao meu leitor, 
um poema escrito por mim, 
autora dessa coluna:

terça a quinta e sábados e do-
mingos, com  a Mostra Marco 
Camarotti de Teatro para In-
fância e Juventude, que traz 
na sua quinta edição o uni-
verso da contação de histó-
rias. Os ingressos custam R$ 
10 (com./ dep./ meia) e R$ 
20 (público em geral/ intei-
ra). Escolas Públicas previa-
mente agendadas tem entra-
da franca.

 O Sesc Piedade iniciou a 
celebração em alusão a data 
no inínio de março, dia 7, com 
o lançamento do livro “Pano-
rama do teatro para Crianças 
em Pernambuco 2000-2010, 
do jornalista e ator Leidson 
Ferraz, no salão de festa do 
Sesc de Santo Amaro. A pro-
gramação nessa unidade se-
gue até abril, com apresenta-
ções de espetáculos no Sesc 
Piedade, leituras dramáticas 
e oficinas nas escolas públicas 
de Jaboatão dos Guararapes.

 As cidades do Sertão e 
Agreste também contam com 
programação. Em Petrolina 
e Arcoverde, haverá encon-
tros, intervenções, oficinas e 
espetáculos. Já em Surubim 
as atividades começam no 
dia 20, com “Os Três Coro-
ados” e “Cavaco e sua Pulga 
Adestrada”. No sábado, dia 
21, é dia de “Mane Gostoso” e 
de “Salada Mista” com a Cia. 
2 em Cena. No dia 27, a pro-
gramação conta com sarau e 
com a Cia. Faces do Teatro. 
No sábado, 28, tem cortejo 
com Grupo Proscênio e Con-
vidados, além da Trupe Cara 
e Coragem com o espetáculo 
“Um minuto para dizer que 
te amo”. Para finalizar, no dia 
29, tem o Grupo Magiluth de 
Teatro com “Luiz Lua Gonza-
ga”.

A programação completa 
está disponível no site do Sesc 
PE: www.sesc-pe.com.br 

Sertão Esportivo

&Arte
Literatura

Por Helena Conserva
E-mail hconserva@gd.com.br
blog: http://escrevehelena.blogspot.com

Cenas da Peça "Um minuto para dizer que te amo"

Dia Nacional da Poesia.
14 de março

Assim foi setembro
Helena Conserva

Eu que nunca nem contava
dei por mim sem mover os 

cílios 
eu que nunca e sempre 

desejei construir a reprisar 
me estava ali, agora, a 

vislumbra o nada
desfiando invenção que de-
mudava minha constelação
logo eu que nunca  bebi um 
vinho que não quebrasse a 
taça que nunca escrevi um 

verso sem o reverso 
que nunca quis lê as entre-
linhas, que nunca dei um 

nó sem cadarço 
sempre fui um improviso 

sem aviso
sempre registrei rascunhos 
livres em linhas sinuosas

sempre deixei a blusa entre 
aberta então sem recado, 

descaso ou caso
sem noite, sem dia, nem 

vigília 
setembro passou há tempos

só restam as flores do outono 
passado 

invernos contritos
manuscritos mau escritos

e registros em diários 
apagados
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Professor Carlos Alberto Cavalcanti - um 
poeta prata da casa

aeSa

Ao longo de sua existência 
de quase meio século, o CESA 
– Centro de Ensino Superior 
de Arcoverde – mantido pela 
AESA, tem se constituído num 
centro formador de educado-
res que, ao término de suas 
licenciaturas, passam a atuar 
como satélites de divulgação 
dos conhecimentos adquiri-
dos. Entre esses muitos alu-
nos, alguns voltam à Institui-
ção como colaboradores do 
ensino, dentro do quadro de 
professores, que conta com 
muitos doutores, mestres e 
especialistas, que se destacam 
na profissão.

Entre outros docentes da 
Instituição, o professor Carlos 
Alberto de Assis Cavalcanti, 
mestre pela UFPE e atuante na 
área de Letras, tem mostrado 
o seu potencial poético através 
da conquista de vários prê-
mios em concursos de poesia 
espalhados pelo Brasil afora. 
Vindo da cidade da Pedra para 
Arcoverde, o professor Carlos 
foi, inicialmente, aluno da en-
tão Faculdade de Formação de 
Professores de Arcoverde, no 
Curso de Letras. A sua iden-
tificação com a área de Letras 

haveria de estimular o lado 
literário que se manifestou 
mais concretamente no gênero 
poesia. A partir daí, e através 
da participação em concursos 
nacionais de poesia promo-
vidos por entidades literárias 
de várias cidades do Brasil, o 
professor Carlos foi colecio-
nando diplomas, medalhas e 
troféus por conta de suas pre-
miações, uma boa parte delas 
sempre entre os primeiros lu-
gares. Tais vitórias já lhe va-
leram algumas manifestações 
de “Voto de Aplauso” do Poder 
Legislativo local e da Assem-
bleia Legislativa do Estado, 
bem como o reconhecimento 
da crítica literária em jornais 
e revistas especializadas em 
literatura, além da inclusão 
de algumas de suas poesias 
em antologias nacionais. E, 
sobretudo, a publicação, num 
patrocínio da AESA-CESA, do 
livro ITINERÁRIO POÉTICO, 
com o qual o professor obteve 
Menção Honrosa, em 2001, 
em concurso nacional de poe-
sia promovido pela Academia 
Pernambucana de Letras. 

Quando perguntado sobre 
suas influências iniciais de 

leituras, o professor Carlos 
cita, inicialmente, a Bíblia, 
os poetas Mário Quintana, 
Drummond e Mauro Mota, 
além de nomes mais próxi-
mos que ele também consi-
dera determinantes para a 
sua identificação com a área 
literária: os poetas pedrenses 
José Firmo Cavalcanti e Ulis-
ses Diniz, a professora Maria 
Helena Porto, o professor 
José Rabelo de Vasconcelos. 

Ao todo, o professor Carlos 
Alberto Cavalcanti detém cerca 

de 100 premiações em concur-
sos literários de poesia, seja 
com poesia moderna, sonetos 
ou trovas. Tendo obtido, recen-
temente, final de 2014, o pri-
meiro lugar em três concursos 
literários em cidades diferen-
tes: Porto Alegre – RS; Veranó-
polis – RS; Cornélio Procópio – 
PR; um segundo lugar, no Rio 
de Janeiro – RJ; e uma Menção 
Honrosa, em Recife – PE. O 
professor Carlos é atualmente 
o delegado municipal da União 
Brasileira de Trovadores, enti-

dade literária nacional que di-
vulga e promove concursos de 
poesia no formato TROVA; e é 
também sócio da UBE – União 
Brasileira de Escritores – setor 
Recife. Tais vínculos o estimu-
lam a divulgar a produção de 
texto em suas aulas, sobretudo 
no desejo de despertar valores 
literários – em prosa ou verso 
– entre os alunos do Curso de 
Letras e, quando a convite dos 
colegas, para alunos de outros 
cursos. 
Por Carlos Alberto Cavalcanti.
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Professor da AESA, Carlos Alberto Cavalcanti, recebendo premiação
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Senai inaugura Posto Avançado 
em Serra Talhada

XI Geres atende toda a 
demanda da região 

Redes sociais mudam a 
forma de protestar no mundo  

Serra Talhada recebeu nes-
te mês de março mais um apa-
relho do sistema S, e, confor-
me disse o presidente da CDL 
(Clube de Dirigentes Lojistas) 
local, Everaldo de Melo Lima, 
"mais uma ferramenta para o 
desenvolvimento do municí-
pio". Foi inaugurado na cida-
de o Posto Avançado do Senai 
(Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial), que já 
chegou oferecendo o curso de 
mecânica de motos.

Segundo os técnicos do Se-
nai, a escolha da cidade para 
receber o posto avançado se 
dá principalmente devido o 
desenvolvimento apresentado 
pelo município, hoje regis-
trando o segundo maior PIB 
(Produto Interno Bruto) do 
Sertão, perdendo apenas para 
Petrolina.
"Este é o pontapé inicial para 
que depois chegue o grande 
sonho de uma estrutura pró-
pria", disse Everaldo Lima, se 

As Gerências Regionais de 
Saúde foram criadas pela Secre-
taria Estadual de Saúde (SES) 
para tentar atender a demanda 
e apoiar todos os 184 municí-
pios de Pernambuco mais a Ilha 
de Fernando de Noronha. Ao 
todo, 12 unidades se dividem no 
Estado, cada uma delas sendo 
responsável por uma parte das 
cidades. O modelo de gestão da 
Saúde permite que as particu-
laridades de cada região rece-

A cada dia cresce, e de 
forma assustadora, o nú-
mero de pessoas nas redes 
sociais no Brasil e no mun-
do. Além disso, o uso dessas 
ferramentas tem se tornado 
cada vez mais amplo, dei-
xando de lado aquela ideia 
que rede social é somente 
um lugar para fazer amigos 
e compartilhar fotos.

As redes sociais funcio-
nam hoje como uma espé-
cie de tribuna, ou seja, um 
lugar para protestar, expor 
ideias, pensamentos, elo-
giar e etc. E todo esse movi-
mento nas redes, se dá pelo 
fato de ser muito fácil criar 
e compartilhar conteúdos 
com familiares, amigos, 
amigos dos amigos, e até 
para desconhecidos.

A propagação dos con-
teúdos nas redes sociais 
vem acontecendo de for-
ma bem expressiva. Assim, 
tanto as empresas quanto 
o governo têm monitorado 

Sertão Esportivo

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

deSenvolviMento

referindo a chegada do Posto 
Avançado do Senai. E a expec-
tativa da cidade é de receber 
em breve uma unidade própria 
e maior estruturada. 

Para o presidente do Sindi-
com (Sindicato do Comércio), 
Francisco Mourato "a chegada 
desse gigante dos "Ss," que é 
o Senai, considero como um 
momento histórico...um mo-
mento de celebração. A edu-
cação profissional em Serra 
Talhada ganha um aliado im-

Posto já oferece curso de mecânica de motos

o que é falado nas redes o 
tempo todo.

Muitos devem lembrar o 
caso da empresa Brastemp, 
em que um consumidor, in-
satisfeito com um produto, 
fez um vídeo reclamando 
da marca e compartilhou o 
mesmo na internet. O vídeo 
teve um grande número 
de visualizações e fez com 
que a Brastemp tomasse 
as devidas providências, 
resolvendo o problema do 
consumidor. Agora, cada 
vez mais, as pessoas estão 
procurando a internet para 
realizarem campanhas e se 
manifestarem de várias for-
mas. 

Mas é importante res-
saltar que seus atos no 
mundo virtual, são pas-
síveis de penalidades da 
mesma forma que no mun-
do real.

Então fica a dica: Viva a 
democracia, com responsa-
bilidade, verdade e respeito.

prescindível para o nosso de-
senvolvimento", declarou.

Para o prefeito Luciano 
Duque, o município se empe-
nhou ao máximo para chegada 
do Senai. Conforme disse, o 
último aparelho do Sistema S 
a chegar no município, já que 
contava com o Sebrae, Senac, 
Sesc, Senar, Sest e agora Senai. 
"Serra Talhada, fora Caruaru e 
Petrolina, é a única cidade que 
tem todo sistema S funcionan-
do", informou Duque.

bam atenção na hora de decidir 
ações e campanhas.

No município de Serra Ta-
lhada, a XI Geres (Gerências Re-
gionais de Saúde), agora dirigida 
por Carla Mileni, realiza um forte 
trabalho de controle e avaliação 
dos índices de saúde, apoiando as 
medidas planejadas na SES junto 
aos secretários de cada uma das 
cidades atendidas pela Geres. A 
gerência e o secretariado atuam 
de forma mais localizada na aten-

ção básica, na reestruturação da 
rede hospitalar, nas ações muni-
cipais, no combate 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.

Ações como o incentivo 
ao programa Mãe Coruja e às 
campanhas de vacinação con-
tra a poliomelite fazem parte 
do trabalho da XI Geres.
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ciência

Cientista italiano prevê transplante 
de cabeça em dois anos

Drone buscará civilizações antigas na 
Amazônia  

Segundo uma reportagem 
publicada pela revista NewS-
cientist, o primeiro transplan-
te de cabeça da história pode-
ria ocorrer em dois anos. É a 
possibilidade que estuda uma 
equipe liderada pelo cirurgião 
italiano Sergio Canavero, do 
Grupo de Neuromodulação 
Avançada de Turim. O grupo 
deve apresentar a proposta du-
rante uma conferência médica 
nos Estados Unidos neste ano.

A técnica consistiria em im-
plantar a cabeça de um pacien-
te de doença grave no corpo 
de um doador que tenha tido 
morte cerebral. Em entrevista 
à NewScientist, Canavero disse 
que a cirurgia poderia prolon-
gar a vida de pessoas que so-
frem de degeneração dos mús-
culos e nervos ou que tenham 
câncer.

Ele disse, porém, estar cien-
te de que a proposta gera muita 
polêmica e que entraves éticos 
podem ser uma grande barrei-
ra. Canavero prevê ainda que 
sua equipe enfrenta dificulda-
des para conseguir autorização 

Cientistas britânicos vão 
usar um drone para fazer var-
reduras na Amazônia brasi-
leira e procurar vestígios de 
civilizações antigas. O avião 
não-tripulado que será envia-
do para a região é equipado 
com um laser que analisa e 
procura por áreas onde podem 
ter existido construções há mi-
lhares de anos.

O objetivo do projeto é de-
terminar qual era o tamanho 
destas comunidades milenares 
e até que ponto elas alteraram 
a paisagem local. Os pesquisa-
dores anunciaram a iniciativa 
durante a reunião anual da 
Associação Americana para o 
Progresso da Ciência (AAAS, 
na sigla em inglês), na cidade 
de San Jose, na Califórnia.

para desenvolver a técnica nos 
Estados Unidos.

"Se a sociedade não quiser 
isso, eu não vou fazer. Mas se 
as pessoas não quiserem nos 
Estados Unidos ou na Europa, 
não significa que não será feito 
em outro lugar. Estou tentando 
fazer da forma correta. Antes 
de você ir à lua, tem que ter cer-
teza que as pessoas o seguirão", 
disse Canavero à NewScience.

Técnica
O cirurgião italiano publi-

cou uma lista de técnicas que 
tornariam o transplante possí-
vel. Elas incluem procedimen-
tos como resfriar a cabeça do 
receptor e o corpo do doador 
para evitar que as células mor-
ram sem oxigênio, cortar os 
tecidos do pescoço e conectar 
as veias e artérias maiores a 
tubos finos e seccionar os ner-
vos da espinha.

 Uma das partes mais com-
plicadas da eventual cirurgia 
seria conectar os nervos da es-
pinha do corpo aos nervos da 
cabeça. O cirurgião usaria uma 

substância química com polie-
tileno para fazer as conexões 
e eletrodos para estimular as 
novas conexões nervosas.

Canavero disse também à 
NewScience que logo após a 
cirurgia o paciente passaria 
semanas em coma e inicial-
mente seria capaz de mover os 
músculos do rosto e falar com 

a mesma voz que tinha antes. 
Porém, seria necessário pelo 
menos um ano de fisioterapia 
para que pudesse andar.

Segundo ele, diversas pes-
soas já teriam se candidatado 
ao procedimento.

Segundo a NewScience, 
um procedimento similar foi 
testado em um macaco nos 

O projeto, uma parceria 
entre agências e instituições 
do Brasil e Europa, já conse-
guiu uma verba de US$ 1,9 
milhão (cerca de R$ 5,3 mi-
lhões) do Conselho Europeu 
de Pesquisa. Dependendo dos 
dados obtidos, eles também 
podem ser usados para a ela-
boração de políticas de uso 
sustentável da floresta.

Mas a questão mais im-
portante é tentar compreen-
der a escala e as atividades 
das populações que viveram 
na Amazônia no final do pe-
ríodo antes da chegada dos 
europeus à América, ou seja, 
os últimos 3 mil anos antes de 
1490.

A equipe internacional vai 
tentar encontrar na Amazô-

nia os chamados geoglifos, 
que são desenhos geométricos 
grandes feitos no chão. Mais 
de 450 destes geoglifos, em 
vários formatos geométri-
cos, foram encontrados em 
locais onde ocorreu des-

anos 1970 por outra equipe. 
O animal conseguia respirar 
com ajuda de aparelhos mas 
não podia se mover, pois sua 
cabeça não havia sido conec-
tada aos nervos da espinha. 
O animal morreu dias depois 
devido à rejeição de tecidos.

Fonte: BBC Brasil

matamento. Mas até hoje 
ninguém sabe exatamente o 
que estes círculos, quadra-
dos e linhas representam - 
há indícios de que fossem 
centros cerimoniais. No en-
tanto, o que se sabe é que 

eles são provas de um com-
portamento coletivo. "É um 
debate acalorado agora na 
arqueologia do Novo Mun-
do", afirmou José Iriarte, 
da Universidade de Exeter, 
na Grã-Bretanha.

 O primeiro transplante de cabeça da história poderia ocorrer em dois anos

O objetivo do projeto é ver como comunidades milenares alteraram a paisagem local
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 “As Linguarudas” se 
apresentam em Caruaru

Biodigestores 
beneficiam 120 
famílias no AgresteA Companhia de Teatro 

Avani Lopes, de Santa Cruz 
do Capibaribe, no Agreste per-
nambucano, chega em Carua-
ru com a comédia “As Lingua-
rudas”. O espetáculo acontece-
rá no próximo fim de semana, 
nos dias 20 e 21 de março, às 
20h, no teatro do SESC (Ser-
viço Social do Comércio), que 
fica na rua Rui Limeira Rosal, 
Petrópolis. Os ingressos cus-
tam R$ 20 (inteira) e R$ 10 
(estudante) e serão vendidos 
nos dias das apresentações, no 
próprio SESC, a partir das 14h.

Esse ano, um dos atores 
principais da peça, Diógenes 
Rodrigues, que interpreta Fofó, 
vem com uma bagagem dife-
renciada, após ter participado, 
por quase um ano, da teledra-
maturgia na Rede Globo, onde 
teve presença nas novelas Jóia 
Rara, Além do Horizonte, Ma-
lhação, Em Família e Império, 

Em Bom Conselho, no Agres-
te do Estado, uma técnica tem 
transformado esterco em gás 
de cozinha. É uma iniciativa do 
Projeto Biodigestor, coordena-
do pela organização não gover-
namental Diaconia, com apoio 
do Fundo Socioambiental da 
Caixa Econômica Federal. Com 
a medida, 120 famílias devem 
ser atendidas, o que vai bene-
ficiar também moradores de 
Jupi, na mesma região. Além 
de contribuir com o meio am-
biente, o biodigestor também 
gera economia.

A aplicação do projeto bus-
ca alternativas que favoreçam 
a vida das pessoas, facilitando 
as tarefas. "O primeiro critério 
é que as famílias sejam benefi-
ciadas pelo Programa Nacional 
de Habitação Rural. O segundo, 
que é tão importante quanto 

Elenco é formado por pernambucanos e paraibanos

além do programa de comédia 
Zorra Total.

O enredo - A Trama se passa 
no Sertão Nordestino. Trata-se 
de uma comédia de costumes, 
cuja tema central são as fofoca-
das. Desfilam muitos persona-
gens chamativos nessa trama, 
além de Fofo e Fifi que são as ve-
lhas fofoqueiras, tem também a 

vendedora de “brebotes e picais” 
Doca, o hilário Toim Sanfoneiro, 
a nova versão de Lampião o Se-
verino Pistoleiro o segundo rei 
do cangaço, também o imacula-
do Gerson que no meio da trama 
as velhas descobrem o segredo e 
vários outros personagens que 
também compõem o conjunto 
de personagens da obra.

este, é que a família crie ani-
mais, porque precisa do esterco 
para abastecer o biodigestor", 
afirma o coordenador do proje-
to, Carmo Fuchs.

O reservatório cheio de 
gás equivale a mesma quan-
tidade de três botijões. O 
material que sobra pode 
ser utilizado na agricultura. 
"Aquilo que o biodigestor 
bota para fora é o esterco que 
já é curtido. Ele já pode ser 
colocado diretamente no solo 
para melhorar a qualidade, a 
fertilidade. E também o bio-
fertilizante que é usado na 
adubação foliar, que, além de 
evitar pragas, como pulgões e 
cochonilhas, fortalece a plan-
ta. Então, são dois valores 
agregados, além do gás que 
é usado no fogão", destaca o 
coordenador.
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O Serrote narra o realismo mágico no Sertão 
Pernambucano

Foi lançado no último 
dia 19, no restaurante Bercy 
Village, em Recife, o livro "O 
Serrote", da médica derma-
tologista Adeiza Branco. O 
Romance cativa com cenas 
encantadoras, cheias de magia 
sertaneja. Uma obra rica, que 
surgiu de forma espontânea 
da imaginação e das memó-
rias da pernambucana natural 
de Caruaru, cidade do Agreste 
de Pernambuco, conta a his-
tória de Analis, uma moça da 
cidade grande que vai visitar 
a fazenda dos avós no Sertão 
e se depara com figuras além 
da sua realidade, como um lo-
bisomem, uma alma casamen-
teira, vaqueiros com porte de 
heróis rústicos, além  de uma 
onça pintada e um lobo guará.

Mas a autora não chama a 
atenção somente para o realis-
mo mágico da trama.

cultura

 Ela também registra o so-
frimento que caracteriza um 
lugar onde a água é escassa e 
as vidas são secas, como sen-
tenciou Graciliano Ramos. A 
personagem Analis se compa-
dece das pessoas submetidas 
aos rigores da estiagem e da 
fome, gente que se alimenta da 
fé em Deus e nos santos católi-
cos para manter acesa uma es-
perança precária. Ela percebe 
como a ganância dos que têm 
alguma riqueza pode se tornar 
impiedosa quando a miséria 
é dominante: por mais rude 
que seja o comportamento da 
natureza, nada se compara à 
maldade e ao desprezo dos ho-
mens por seus semelhantes na 
busca pelo privilégio, na mes-
quinharia da briga pelo poder.
"O Serrote" é assim: tanto ca-
tiva com cenas encantadoras, 
quanto faz refletir expondo 

verdades daquela região. O 
romance tão acalentado não 
podia mais se restringir aos 
pensamentos da médica e ga-
nhou uma forma envolvente 
quando foi transposto para o 
papel – um trabalho que levou 
dois anos para ser concluído 
e nunca foi encarado como 
esforço, e sim como atividade 
prazerosa de criação.

Adeíza conta que, modés-
tia a parte, sempre teve talen-
to para contar histórias cheias 
de magia sertaneja. Era com 
esses relatos que prendia a 
atenção dos três filhos, na 
doce labuta para acalmar os 
pequenos na hora de dormir. 
Como Analis, ela também foi 
menina da cidade maravi-
lhada com a beleza simples 
das coisas do interior, desco-
bertas feitas nas temporadas 
passada na fazenda dos avós. 

Agora, as experiências vividas 
na década de 80 retornam em 
metamorfoseadas e cativantes 
passagens ficcionais. A cada 
sequência, a narrativa flui 
sem amarras e aconchega na 
companhia de personagens 
que logo se tornam familiares, 
como velhos amigos.

Autora
Adeíza de Alencar Branco 

nasceu em Caruaru, cidade do 
Agreste de Pernambuco. Estu-
dou no Recife e se formou em 
Medicina pela Universidade 
Federal de Pernambuco, onde 
também fez Residência Médi-
ca em Dermatologia e mestra-
do em Doenças Infecciosas e 
Parasitárias. Hoje, clinica no 
Recife e está estreando na lite-
ratura com um romance juve-
nil em que também é respon-
sável pelas ilustrações da obra.

 Autora Adeíza Alencar Branco 
sempre teve talento para contar 
histórias cheias de magia sertaneja  
e era assim que prendia a atenção 
dos três filhos na hora de dormir
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Recife comemora 
aniversário de Gilberto 
Freyre com exposição

No último dia 15 de mar-
ço, Gilberto Freyre, sociólogo, 
ensaísta pernambucano e jor-
nalista, teria completado 115 
anos se estivesse vivo. Nascido 
em Recife, é autor de "Casa 
Grande & Senzala"  considera-
da a obra mais representativa 
sobre a formação da socieda-
de brasileira. Freyre estudou 
nos Estados Unidos, no Texas, 
onde se formou em Artes Li-
berais, se especializando em 
Política e Sociologia. Obteve 
o grau de mestre com o traba-
lho "Vida Social no Brasil em 
Meados do Século XIX" e ao 
retornar ao Recife, despertou 
grande interesse pelos proble-
mas regionais.

Recife foi a cidade que Gil-
berto Freyre e sua família re-
solveram instituir, na Vivenda 
Santo Antonio de Apipucos, 
hoje uma Fundação, que não 
apenas reunisse o seu patrimô-
nio cultural, seus bens e acer-
vos, mas que também pudesse 
estimular a continuidade dos 
seus estudos e de suas idéias, 
voltados para a compreensão e 

interpretação da realidade so-
cial brasileira. E é por isso que 
a Capital do Estado comemora 
o mês de aniversário de Freyre 
e do Recife com uma progra-
mação especial.

“GILBERTO FREYRE E O 
RECIFE” é uma visita temáti-
ca que busca dar maior visibi-
lidade à formação dos valores 
culturais, despertando o sen-
timento de amor e respeito à 
capital pernambucana. Será 
demonstrado o envolvimento 
de Gilberto Freyre com sua 
cidade natal, tantas vezes por 
ele elogiada, através de seus 
livros, poesias e pinturas. A 
visita, que estará aberta na 
Fundação Gilberto Freyre, até 
o dia 10 de abril, é formada por 
exposição, contação de histó-
rias, brincadeiras populares 
e outras atividades lúdicas. 
O agendamento para atendi-
mento pedagógico e grupos é 
acima de 15 pessoas. Público: 
estudantes e público em ge-
ral. O endereço da Fundação é  
Rua Dois Irmãos, 320 Apipu-
cos, 52071-440 Recife.

A Fundação Gilberto Freyre 
foi fundada em 11 de março de 
1987 e criada para manter reu-
nido, preservado e à disposição 
do público o acervo pessoal e 
intelectual do escritor. Lá, o 
presente, o passado e o futuro 
se interpenetram e constituem 
um só tempo, sua vida e sua 
obra continuam inalteradas e 
hoje cumprem o papel de bali-
zadoras das ações desenvolvi-
das pela instituição.

Um local bucólico, com 
construção reconhecida como 
casa-grande original do século 
XIX e reformada em 1881, foi 
lá que Freyre resolveu morar e 
hoje estão abrigados um con-
junto de objetos colecionados, 
guardados e ordenados pela 
família Freyre. O ambiente 
da Fundação Gilberto Freyre, 
composto pela Casa-Museu 
Magdalena e Gilberto Freyre, 
Sítio Ecológico e Museu Vivo, 
encontra-se aberto à visita-
ção pública e conta com  in-
fra-estrutura para o recebi-
mento de grupos de turista e 
de estudantes.

Obras de Gilberto Freyre
Casa Grande e Senzala, 1933

Guia Prático, Heróico e Sentimental da Cidade do Recife, 1934

Sobrados e Mucambos, 1936

Nordeste: Aspectos da Influência da Cana, 1937

Açúcar, 1939

Olinda, 1939

O Mundo Que o Português Criou, 1940

A história de Um Engenho Francês no Brasil, 1941

Problemas Brasileiros de Antropologia, 1943

Sociologia, 1945

Interpretação do Brasil, 1947

Ingleses no Brasil, 1948

Aventura e Rotina, 1953

Ordem e Progresso, 1957

O Recife Sim, Recife Não, 1960

Os Escravos nos Anúncios de Jornais Brasileiros do séc. XIX, 

1963

Vida Social no Brasil nos Meados do séc. XIX, 1964

Brasis, Brasil, e Brasília, 1968

O Brasileiro entre os Outros Hispanos, 1975

Homens, Engenharias e Rumos Sociais, 1987
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Pernambuco ganha voo direto para 
Cabo Verde

A partir de cinco de junho 
de 2015, Pernambuco contará 
com um voo internacional que 
ligará o Recife à Praia, capital 
de Cabo Verde - o primeiro 
saindo do Estado para um País 
africano. Operado pela Trans-
portes Aéreos de Cabo Verde 
(TACV), o voo servirá também 
como conexão imediata para 
Lisboa (Portugal), Paris (Fran-
ça) e Amsterdã (Holanda). A 
primeira edição, saindo de 
Cabo Verde para a capital per-
nambucana, já está com 100% 
de lotação, segundo a TACV.

A aeronave que realizará 
a rota - um Boeing 737-800 - 
tem capacidade para 174 pas-
sageiros. Será um voo semanal, 
partindo do Recife aos sába-
dos, sempre às 00h30, com 
chegada às 6h30. O retorno de 
Cabo Verde para a capital per-
nambucana será nas sextas, 
sempre às 20h30, com pouso 

no Recife às 22h20 (em virtu-
de do fuso horário). As rotas 
beneficiam ainda passageiros 
de capitais como Aracaju (SE), 
João Pessoa (PB), Maceió (AL) 
e Natal (RN), aumentando a 
malha de conectividade para 
a economia pernambucana. As 
reservas das passagens já po-
dem ser feitas nas agências de 
viagens ou através do site da 
companhia: www.flytacv.com.

 Para Paulo Câmara, go-
vernador de Pernambuco, a 
nova rota internacional vai 
impulsionar as relações ins-
titucionais e comerciais com 
o País africano. "Será muito 
importante para o nosso de-
senvolvimento econômico e 
cultural", ressaltou o gover-
nador, que também anunciou 
o início da operação do consu-
lado de Cabo Verde no Recife. 
"A instalação do consulado 
será muito importante para 

esse trabalho que se inicia com 
a implantação do voo. O novo 
fluxo de pessoas indo e vindo 
vai exigir essa estrutura", pon-
tuou o chefe do Executivo es-
tadual.

 Segundo o secretário de Tu-
rismo, Esportes e Lazer do Es-
tado, Felipe Carreras, o Recife 
será o segundo destino da TACV 
no Nordeste. "O ano de 2015 se 
iniciou com o anúncio de dois 
novos voos internacionais para 
o Estado. A conquista da rota 
para Cabo Verde é resultado 
do atual momento que Per-
nambuco vive. E representa o 
crescimento e a importância do 
Estado no País", argumentou. O 
secretário salientou ainda que 
diversas ações serão realizadas 
com os agentes de viagem euro-
peus e africanos, para que eles 
comercializem o voo.

 "A operação oferece uma 
alternativa competitiva de 

ligação aérea para a Europa, 
aumentando a malha de co-
nectividade para a economia 
pernambucana, o que poderá 
gerar novas oportunidades 
de negócios. Oferece, tam-
bém, pela primeira vez, a 
conectividade com a África", 
destaca o diretor da TACV no 
Brasil, José Luis Nogueira.

Destinos Internacionais
Com a nova rota Recife - Cabo 
Verde, Pernambuco passa a con-
tar com seis voos diretos para 
destinos internacionais: Lisboa, 
operado pela TAP; Miami, via 
American Airlines; Cidade do Pa-
namá, através da Copa Airlines; 
Frankfurt, operado pela Condor; 
e Buenos Aires, através da TAM. 

Voos sairão sempre aos sábados, às 00h30, com chegada às 6h30




