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Mais água para cinco municípios
do Sertão de Pernambuco

As obras serão executadas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vale do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e beneficiarão 
comunidades dos municípios de Cabrobó, Itacuruba, Petrolândia, Tacaratu e Jatobá. O serviço está orçado em R$ 11,3 milhões. Pag. 3
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No mês passado 
o Jornal do Sertão 

lançou a Edição 100, 
e isto me remeteu a um so-
nho que acalento há muitos 
anos, ou seja, complementar 
e publicar os dados que tenho 
sobre as Organizações Cente-
nárias de Pernambuco, pois 
já consegui identificar 60 en-
tidades com 100 ou mais anos 
de existência, e os registros 
são empolgantes. E quais se-
riam as empresas centenárias 
em Pernambuco? Quais os as-
pectos que são relevantes e tí-
picos em suas histórias regio-

desde 2006
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Fique por Dentro

A final é Julho, 
voltamos à nor-

malidade após um mês atí-
pico repleto de festividades 
juninas e Copa do Mundo. O 
mês começou ressabiado com 
o despreparo da seleção brasi-
leira que a trancos e barrancos 
chegou às quartas de final. Por 
trinta dias o mundo destilou 
Copa do Mundo e viu na final, 
a Alemanha sagrar-se campeã 
em um jogo emocionante con-
tra a Argentina. Com o final da 
Copa do Mundo, tudo tende à 
normalidade. Nesta edição 
vocês irão conhecer os ganha-
dores do Troféu “Empresário 
Destaque 2013” oferecido pela 
Fecomércio a empresários que 
contribuíram com o desenvol-
vimento do estado. Três gran-
des eventos foram realizados 
neste mês julho, a Exposerra, 
Supermix e Feneart. O Jor-
nal do Sertão esteve presen-
te nesses eventos e traz in-
formações sobre os mesmos. 
Tradicionalmente o mês de 
julho caracteriza o município 
de Serra Talhada (PE) como a 
“capital dos negócios empre-
sariais”. É nesse mês que se 
realiza a Exposerra – Feira da 
Indústria Comércio e Serviços 
de Serra Talhada. O evento 
que está em sua 15ª edição e 
é realizado anualmente pela 
CDL - Câmara de Dirigentes 
Lojistas, atrai expositores e 
visitantes de vários estados do 
país. Uma feira que tem con-
tribuído decisivamente com 
o desenvolvimento da região. 
Este ano ela ocorreu entre os 
dias 17 e 19 de julho. Foram 
250 estandes mostrando uma 
linha variada de produtos e 
serviços que atraiu um públi-
co superior a 40.000 pessoas 
durante os três dias de rea-
lização. Os resultados foram 
positivos e suplantaram as 
expectativas com mais de 25 
milhões de reais em negócios. 
Este ano a “Supermix - Feira 
de Produtos Equipamentos e 
Serviços para o Varejo” reali-
zou a sua 9ª edição em Carua-
rú/PE. Ainda nesta edição vo-
cês também poderão ver como 
foi a Feneart. 

nais? Pensando em responder 
a isto, iniciei uma pesquisa 
para identificá-las e registrar 
tudo em um Almanaque que 
ficará à disposição de estu-
diosos, pesquisadores e dos 
empresários interessados em 
perpetuar os seus empreen-
dimentos. Para preservar o 
patrimônio cultural dos per-
nambucanos; a sua memó-
ria social coletiva e o capital 
institucional simbólico desta 
terra, com as suas multicultu-
ras e as suas inúmeras espe-
cificidades, editaremos este 
Catálogo, incompleto, mas 

importante por ser um pri-
meiro passo na longa cami-
nhada necessária para narrar 
esta honrosa história per-
nambucana. Esta curiosidade 
é global, pois uma publicação 
norte-americana identificou 
que, na terra do capitalismo, 
56% das organizações fami-
liares quebram, são vendidas 
ou acabam fatiadas entre os 
herdeiros bem antes dos 50 
anos. E 30% passam por essa 
transformação por volta dos 
50 anos. Apenas 4% das com-
panhias americanas comple-
tam 100 anos de vida. Assim, 

José Artur Paes Vieira de Melo
japvm@jornaldosertaope.com.br
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é natural que essa mortali-
dade atice a curiosidade dos 
estudiosos. Um deles, Arie De 
Geus, afirmou: “As empresas 
longevas têm uma identidade 
que une funcionários e em-
pregadores. E permitem que 
as pessoas tenham ideias, e 
tomem decisões”. Assim, a 
mensagem que deixo aos lei-
tores do Jornal do Sertão é 
para que adotem o slogan “A 
União faz a força”, e possam 
eternizar as suas empresas.

Posto do Detran instalado em Orocó

Serrita recebe excursão do Sesc na Missa do Vaqueiro

A pós reivindicações da 
população, agora usuá-

rios do Departamento Estadu-
al de Trânsito de Pernambuco 
(Detran-PE) em Orocó, cidade 
do Sertão do São Francisco, já 
podem contar com os serviços 

A tradicional Missa do Va-
queiro, que acontece anu-

almente em Serrita, localizada 
no Sertão Central de Pernam-
buco, receberá este ano a pri-
meira excursão promovida pelo 
Turismo Social do Sesc Casa 
Amarela (na Região Metropo-
litana do Recife) ao evento. O 
passeio ocorre de 26 a 29 de ju-
lho e conta com roteiro especial 
para os que desejem conhecer 
mais a fundo a cultura popular 
do sertão pernambucano. 

Além de assistir à famosa 
Missa do Vaqueiro, que está 
em sua 44ª edição, os parti-

de um posto de atendimento 
do órgão. O espaço fica locali-
zado à Avenida Prefeito Ulis-
ses de Novaes Bione, Centro 
da cidade, e atenderá das 8h 
às 13h.

Entre os serviços estão 

cipantes da excursão conhe-
cerão a icônica cidade de Exu, 
com ponto de parada obriga-
tório na antiga casa de Luiz 
Gonzaga, hoje transformada 
no Museu do Rei do Baião. 
Para completar, farão visita ao 
Museu do Cangaço, em Serra 
Talhada.

O pacote da excursão inclui 
ônibus padrão turismo, ser-
viços de bordo, hospedagem 
para os três dias com café da 
manhã na cidade de Salgueiro, 
três almoços, guia turístico, 
city tour e brindes oferecidos 
pelo Sesc. 

informações sobre primeiro 
emplacamento, transferên-
cias e vistorias; emissão de 
taxas (licenciamento, mul-
tas e nada consta); serviço 
de protocolo (recepção de 
processos, requerimentos); 
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ordem de placa; emissão do 
DAE avulso (taxas, IPVA, 
multas); recurso de infração/
identificação do condutor; 
pedido de cancelamento de 
multa; certidão sobre veículo, 
entre outros. 
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Obras beneficiarão comunidades de cinco cidades

Obras de abastecimento d’água 
beneficiam cidades sertanejas

C omunidades rurais dos municí-
pios de Cabrobó, Itacuruba, Pe-

trolândia, Tacaratu e Jatobá, no Sertão 
de Pernambuco, serão beneficiadas 
com obras de abastecimento d’água 
executadas pela Companhia de Desen-
volvimento dos Vale do São Francisco e 
do Parnaíba (Codevasf). O serviço está 
orçado em R$ 11,3 milhões.

De acordo com o contrato, o prazo 
previsto para a conclusão de instalação 
dos sistemas é de 540 dias contados a 
partir da assinatura da ordem de servi-
ço. “Esta será uma das principais obras 
na área de infraestrutura hídrica que 
a Codevasf estará executando em sua 
área de atuação no estado”, disse o ge-
rente regional de revitalização de bacias 
da 3ª SR, Elijalma Augusto Beserra.

Ao todo, serão sete sistemas cons-
truídos que contarão com seis capta-
ções flutuantes, mais de 21 mil metros 
de adutora, uma estação de tratamento 
convencional e quatro compactas, mais 
de 37 mil metros de adutora de água 
tratada, oito reservatórios em concreto 

armado e cinco metálicos com capaci-
dade para receber 1220 metros cúbicos 
de água; sete estações elevatórias de 
água tratada, mais de 102 mil metros 
de redes de distribuição, além de 1900 
ligações domiciliares.

O primeiro sistema ficará na co-
munidade de Santa Rita, município de 
Jatobá. O serviço prevê a instalação da 
captação flutuante; conclusão de as-
sentamento de adutora e rede de dis-
tribuição e ligações domiciliares. Será 
construída, ainda, a estação de trata-
mento de água e o reservatório metáli-
co, beneficiando 360 famílias.

O segundo sistema, também em 
Jatobá, será implantado na localidade 
de Umburanas, com implantação da 
captação flutuante, construção de casa 
de comando, conclusão da adutora e da 
rede de distribuição e ligações domi-
ciliares que permitirão levar água de 
consumo humano para 330 famílias.

Nas comunidades de Camaratu, 
Cacheado, Bananeiras, Bem Querer e 
Saco dos Barros, também em Jatobá, 

e em Brejo dos Padres e Olho 
D’água do Julião, na cidade de 
Tacaratu, ficará o terceiro siste-
ma de abastecimento que levará 
água para mais de 6 mil famílias. 
Serão construídas três estações 
elevatórias para água tratada, 
conclusão de assentamento de 
adutora e rede de distribuição, 
ligações domiciliares, implantação de 
reservatórios em concreto armado e 
um metálico.

O quarto sistema de abastecimento 
que a Codevasf levará para as comuni-
dades rurais de municípios sertanejos de 
Pernambuco atingirá 3400 famílias que 
residem em Vila Nova, Salão, Piancó, La-
goinha, Mundo Novo, Barriguda, Logra-
douro e Serrinha, em Petrolândia, além 
de Macaco e Espinheiro em Tacaratu.

Haverá a instalação de captação flu-
tuante, conclusão de assentamento de 
adutora e rede de distribuição e feitas 
as ligações domiciliares. Também serão 
construídas as estações de tratamento 
de água convencional; quatro reserva-

tórios em concreto armando e cinco es-
tações elevatórias de água tratada.

No quinto e sexto sistemas, a água 
chegará a 100 famílias de Ingazeira e 60 
de Poço de Cavalos, ambas em Itacuru-
ba. Ingazeira terá a instalação de capta-
ção flutuante e de uma estação de trata-
mento d’água. Já em Poço dos Cavalos, 
haverá a instalação de captação flutuan-
te e de uma estão de tratamento de água.

O sétimo sistema contemplará 
Manguinha, Riacho Fundo, Riacho dos 
Bois, Barro Vermelho, Eloíta, Pereira e 
Poço do Angico, todos na zona rural de 
Cabrobó. Serão 1020 famílias benefi-
ciadas com a instalação de uma estação 
de captação flutuante. 
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Serra Talhada recebe curso de
Compostagem para lixo orgânico

Mais de 5 mil toneladas de lixo/mês
são recolhidos em Juazeiro-BA

A Cooperativa de Catadores de Ma-
teriais Recicláveis de Serra Talha-

da agora terá a oportunidade de tratar 
o lixo orgânico da cidade, o que vai 
gerar uma renda extra para os coope-
rados e promover uma redução signi-
ficativa no volume de lixo enviado para 
os aterros sanitários. Serra Talhada é a 
primeira cidade do interior de Pernam-
buco a receber  do ITEP (Instituto de 
Tecnologia de Pernambuco) um curso 
de tratamento de resíduos orgânicos 
através da compostagem. 

De acordo com Fátima Gonçalves, 
consultora do Recicla Pernambuco, a 
compostagem serve para transformar 
todo lixo orgânico, "ou seja, resto de 
comidas, verduras, frutas, etc, em um 
produto nobre: o adubo, facilmente 
comercializado no mercado, trazendo 
assim benefícios para o meio ambiente 
e renda para os cooperados", disse ela.

O curso de compostagem está sen-
do realizado no pátio da Cooperativa, 
às margens da BR 232, e até agora, 

T odo mês, o município de Juazeiro, 
no Sertão baiano, gera mais de 5 mil 

toneladas de lixo doméstico e comercial. 
O trabalho é realizado com auxílio de 12 
caminhões compactadores e 57 coletores, 
que percorrem uma área de 1640 km, be-
neficiando 56 bairros e 38 comunidades 
rurais com o serviço. Logo após a coleta, 
o lixo é depositado no Aterro Controla-
do, localizado no KM - 12 da BA-210. Os 
trabalhos são fiscalizados pela Secretaria 
de Serviços Públicos e executados pelas 
empresas terceirizadas Vale Norte e ART 
Construtora e Serviços.

De acordo com o secretário de 
Serviços Públicos, Eduardo Lopes, o 
serviço de coleta tem contribuído di-

O curso está sendo realizado no pátio da Cooperativa, às margens da BR 232

meio Ambiente

aproximadamente 2 toneladas de lixo 
orgânico estão sendo processadas. Esse 
volume deverá produzir cerca de 400 
quilos de adubo. 

retamente para a melhoria da saúde 
da população e para uma cidade mais 
organizada. Eduardo ainda destaca 
que para desenvolver esse trabalho da 
melhor forma possível é fundamental 
a participação e contribuição dos pró-
prios moradores.

“É importante que, juntamente com 
os serviços executados a população se 
conscientize de seu papel neste traba-
lho, colocando os sacos de lixo horas 
antes de o caminhão coletor passar, 
em cada bairro e acondicionando seu 
lixo de maneira correta, evitando que 
a sujeira possa se espalhar pelas vias 
públicas e prejudicar a manutenção e 
limpeza da cidade”, disse o secretário.

Segundo Euclides Ferraz, secretá-
rio do Meio Ambiente de Serra Talha-
da, toda esta ação está sendo realizada 
através do ITEP com a participação do 

Para o melhor funcionamento do 
serviço de coleta de lixo domiciliar, 
a Prefeitura e Vale Norte elaboraram 
uma programação com dia e hora para 
a execução do trabalho em todos os 
bairros da cidade e zona rural. O servi-
ço é realizado diariamente, porém, em 
dias alternados em alguns bairros.

“A coleta é iniciada a partir das 7h 
se estendendo no período diurno e no-
turno, e é dividida por regiões através 
de uma programação específica dispo-
nibilizada no site da Prefeitura de Ju-
azeiro e através de folheto já distribu-
ídos nas residências”, contou Eduardo.

Na opinião da moradora do bairro 
Santo Antônio, Adriana dos Santos, 
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Ceasa Recife, Governo do Estado, Co-
operativa de Catadores de Serra Ta-
lhada e do Governo Municipal. "São 
2 mil quilos de lixo que deixa de ser 
jogado no aterro e volta para nature-
za na forma de 400 quilos de adubo, 
isto é para ser comemorado", disse o 
secretário. 

A Prefeitura de Serra Talhada co-
memora com os cooperados o recor-
de de recolhimento de 40 toneladas 
de material reciclável alcançado neste 
último mês de maio. Serra Talhada 
ocupa o primeiro lugar no volume de 
materiais descartáveis recolhidos pelos 
catadores da cooperativa e agora com 
a transformação do lixo orgânico em 
adubo, através da compostagem, espe-
ra liderar também neste segmento.

A compostagem do material orgâ-
nico leva cerca de 40 dias, a partir daí 
a Cooperativa estará comercializando 
o produto, podendo os interessados 
adquirirem o adubo diretamente na 
sua sede.  

a limpeza da cidade não é de respon-
sabilidade apenas do governo munici-
pal, mas também de toda a população. 
"Para que a cidade esteja sempre lim-
pa, o ideal é que as pessoas se cons-
cientizem da necessidade de produzir 
menos lixo e contribuir com a limpeza 
colocando o lixo antes de o caminhão 
coletor passar no bairro, evitando o 
seu descarte irregular nas vias. Desta 
forma, além de preservar o meio am-
biente, é uma forma de respeito com os 
profissionais que cuidam da limpeza", 
finalizou Adriana. 
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Barragem de Brotas recebe 200 mil alevinos

Abatedouro de Afogados da Ingazeira 
pode abater até 300 animais

A Barragem de Brotas, lo-
calizada em Afogados da 

Ingazeira, no Sertão do Pajeú, 
começou o mês de julho rece-
bendo 200 mil alevinos. Essa 
é a segunda fase do peixamen-
to iniciada pelo secretário de 
Agricultura e Reforma Agrária 
do Estado, Aldo Santos. A ação 
prevê o equilíbrio ambiental 
da região e uma fonte de ali-
mento para a população local.

Os filhotes de peixe foram 
trazidos da base de piscicultu-
ra da Estação Experimental do 
Instituto Agronômico de Per-

AgriculturA

nambuco (IPA) em Serra Ta-
lhada. O prefeito de Afogados 
da Ingazeira, José Patriota, e 
representantes dos pescadores 
locais comemoraram a inicia-
tiva. "Após um período muito 
duro de estiagem, Brotas está 
recebendo de volta a vida que 
sempre teve", destacou o pes-
cador Mário Martins. 

Nos últimos três anos, a 
região sofreu com o regime ir-
regular de chuva que provocou 
o colapso da barragem. Hoje, 
Brotas está com pouco mais 
metade da sua capacidade de No final do ano, os peixes já poderão ser consumidos

Local possui sistema de tratamento de resíduos líquidos e sólidosAbatedouro recebeu investimento de R$ 1,5 milhão e vai gerar 30 empregos

armazenamento, acumulando 
um volume de água de aproxi-
madamente 10 milhões de m³.

De acordo com o secretário 
Aldo Santos, a ação de peixa-
mento será ampliada no Pa-
jeú. "Além de Brotas, estamos 
garantindo o fornecimento de 
alevinos para outros peque-
nos açudes e reservatórios de 
Afogados e outros municípios, 
fortalecendo a piscicultura no 
Sertão do estado", salientou. 
Em seis meses, os alevinos já 
estarão no tamanho e idade 
ideais para consumo. 
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A abatedouro Público 
Municipal de Afogados 

da Ingazeira, inaugurado no 
dia 1º de julho, está com ca-
pacidade para abater até 300 
animais por dia. O abatedou-
ro é o primeiro no estado a 
possuir um sistema de trata-
mento de resíduos líquidos e 
sólidos capaz de transformar 
toda a matéria de descarte 
em adubo orgânico após a 
ação de bactérias e micro-
-organismos do próprio ma-
terial. A finalidade é garantir 
um produto sem contamina-
ção.

O local recebeu um inves-
timento de aproximadamente 
R$ 1,5 milhão e cumpre todas 
as normas sanitárias e legais. 
Além disso, vai gerar 30 em-
pregos diretos na região. Ou-
tros municípios do Pajeú vão 
ser estimulados a levar bovi-

nos, ovinos e caprinos de corte 
para o abatedouro. 

"Fica mais barato e mais 
prático para outros municí-
pios a utilização do abatedou-
ro de Afogados da Ingazeira", 
destacou o diretor administra-
tivo da Equipabat (empresa 

que vai gerenciar o abatedou-
ro), Carlos Vandré.

O secretário de Agricultu-
ra e Reforma Agrária de Per-
nambuco, Aldo Santos, esteve 
presente na inauguração do 
abatedouro e ressaltou a qua-
lidade da carne processada no 

local. "A população do Pajeú 
vai ter a certeza de que o ali-
mento produzido aqui é de 
qualidade. Estamos gerando 
mais empregos e levando mais 
saúde para a mesa", afirmou.

O abatedouro é uma 
parceria da Prefeitura de 

Afogados da Ingazeira com 
a Secretaria de Agricultura 
e Reforma Agrária de Per-
nambuco. A inauguração 
ocorreu dentro das come-
morações pelos 105 anos de 
emancipação política da ci-
dade sertaneja. 
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Prática ajuda a enriquecer o solo, preparando-o para a produção

Caatinga implanta três 
Sistemas Agroflorestais 

em Santa Cruz
N esse mês de julho, três famílias 

do Assentamento Boa Vista, Mu-
nicípio de Santa Cruz, no Sertão de 
Pernambuco, realizaram a primeira 
prática para a implementação do Sis-
tema Agroflorestal – SAF em suas pro-
priedades.

Após definirem a área do SAF, as 
famílias agricultoras, com a ajuda das 
técnicas do Caatinga, Aline Honório e 
Celma Lemos, identificaram as plan-
tas nativas que serviram de matéria 
orgânica para a cobertura morta. Tal 
prática ajuda a enriquecer o solo, pre-
parando-o para a produção. As plantas 
mais utilizadas, por serem encontradas 
no terreno das próprias famílias foram: 
marmeleiro, leucena e canafístula.

Após a prática houve um momen-
to de diálogo sobre o manejo, sobre a 
importância de se conservar sementes, 
experiências de intercâmbios, outras 
práticas para o SAF, a importância da 
produção agroecológica e segurança 
alimentar.

“Acho muito importante o sistema 
agroflorestal. Como minha família pos-
sui um quintal produtivo, esse sistema 
vai me ajudar a produzir melhor e cui-

dar mais da natureza, combatendo a 
desertificação” afirmou dona Elisangê-
la Elóia Silveira, agricultora do Assen-
tamento.

As famílias já haviam participado 
de outros encontros de formação em 
Sistema Agroflorestal, onde receberam 
mudas para produção. Essa ação é uma 
realização da Ong Caatinga em parceria 
com o Centro Sabiá, através do Projeto 
Terra de Vidas que tem apoio do Fun-
do Nacional de Mudanças Climáticas e 
Ministério do Meio Ambiente.

Sistemas Agroflorestais
Agrofloresta ou Sistema Agroflores-

tal – SAF é um sistema que reúne as 
culturas agrícolas com as culturas flo-
restais, ou seja, plantações de florestas 
para suprir as necessidades do homem. 
Usa as técnicas da agricultura unindo a 
elas o conhecimento científico das es-
pécies vegetais com a fauna nativa.

Os sistemas agroflorestais apresen-
tam como principais vantagens a fácil 
recuperação da fertilidade dos solos, o 
fornecimento de adubos verdes, o con-
trole de ervas daninhas, entre outras 
coisas. 

AgriculturA
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Por Isabella Linhares
Estudante de Gastronomia e Jornalista
Contato: isabella_linhares@hotmail.com

Cheiro Verde
“P ode comer, não arde!” Talvez 

essa seja a frase mais dita 
quando o assunto na mesa é a Pi-
menta Biquinho! Se você ainda não 
provou essa lindeza, não perca tem-
po e acredite, pode provar com gosto 
pois não arde mesmo!

A biquinho faz parte do grupo das 
pimentas aromáticas ou de-cheiro e 
tem grau de picância perto do zero. 
De acordo com pesquisas, esse tipo 
de pimenta surgiu na região do Tri-
ângulo Mineiro e, atualmente, a sua 
produção se concentra nos Estados 
de Minas Gerais, Goiás e São Paulo.

Redondinha e estreita na ponta, 
a pimenta biquinho pode ser servi-
da aliada a petiscos, saladas, carnes, 
peixes e, por ser uma gracinha, é 
muito utilizada na decoração de pra-
tos. Tanto em conserva quanto fres-
ca, as pimentas biquinho combinam 
também com pratos agridoces e em 
saladas de folhas verdes e mais ardi-
das, como rúcula e agrião.

Em meio a tantas possibilidades 
de uso devido à sua ausência de ar-
dor, é importante saber que a pimen-

ta biquinho pode ter várias espécies 
diferentes, variando de tamanho, 
coloração e até de formato. O Brasil 
é o grande centro dessa diversidade. 
Assim, a biquinho pode cruzar com 
outras pimentas picantes da mesma 
espécie, mantendo o formato, mas 
adquirindo maior pungência. Já 
existe no mercado, por exemplo, um 
tipo semelhante ao da pimenta bi-
quinho, chamado “pimenta de bico” 
ou apenas “bico” e essa, sim, possui 
um nível de ardência típico quando 
se trata de pimenta.

Mas, a biquinho que conhecemos 
e temos em larga escala disponível 
para uso tem um sabor marcante, 
sem ardência e que contrasta muito 
bem com diversos outros sabores e 
cumpre o papel de realçá-los. Para 
melhorar ainda mais esse cenário, 
ela também é rica em minerais como 
sódio, magnésio e cálcio e ainda em 
betacaroteno e vitamina C.

Então, se você não botava fé nes-
sa pequena, reavalie e faça uso dela 
em seus preparos e se surpreenda! 
Fica a dica!

Biquinho: a delicadeza em 
formato de pimenta!
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A cada edição é gerado mais de R$ 1 bilhão
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Super Mix movimenta Caruaru em 2014
A Super Mix 2014, 

a 9ª Feira de 
Produtos, Equipa-
mentos e Serviços 
para o Varejo, aconte-
ce esse ano em Caru-
aru, cidade do Agreste 
de Pernambuco, entre 
24 e 26 de julho. Re-
alizado pela Associa-
ção Pernambucana 
de Atacadistas e Dis-
tribuidores (Aspa), 
em parceria com a Associa-
ção Pernambucana de Super-
mercados (Apes), o evento de 
negócios é voltado especial-
mente para empresários e pro-
fissionais de supermercados, 
mercadinhos, lojas de conve-
niência, padarias, bares e res-
taurantes. 

A feira de negócios, que 
será realizada no Polo Comer-
cial de Caruaru, é aberta para 
um público interessado em co-
nhecer as novidades do merca-
do de alimentos, bebidas, hi-

giene pessoal, limpeza domés-
tica, perfumaria, cosméticos, 
candies, miudezas, utilidades 
para o lar, equipamentos, tec-
nologia, transporte de cargas e 
serviços. 

Muitas são as novidades 
apresentadas ao público, des-
de embalagens mais moder-
nas e produtos com ingredien-
tes naturais a linhas exclusivas 
e inclusão de novos sabores. A 
ideia é impactar e explorar os 
novos hábitos de consumo dos 
brasileiros. “É uma oportuni-

dade singular para o 
fornecedor/expositor 
e para o varejista que 
visita o evento, tanto 
para o fechamento 
de negócios futuros 
como para estreitar a 
relação entre ambos”, 
ressalta o presidente 
da Aspa, Douglas Cin-
tra.  
De acordo com a or-

ganização do evento, a 
cada edição é gerado mais de 
R$ 1 bilhão em negócios de-
correntes de contatos comer-
ciais durante a Super Mix. 
Muitos negócios são iniciados 
no evento e se concretizam 
posteriormente. O Nordeste 
experimenta um crescimento 
histórico e as empresas estão 
atentas a este novo momento, 
que só tende a evoluir.  

Capacitação
Anualmente, a Super Mix 

recebe mais de 20 mil visita-

ções e aposta na capacitação 
para atrair o público varejista, 
especialmente os empresários 
e profissionais do pequeno e 
médio varejo. Dentro da pro-
gramação para esta edição, es-
tão incluidas palestras e ofici-
nas. Confiram a programação:

Dia 24/04 (quinta-feira)
16h - Palestra “Vigilância Sa-

nitária”
18h - Oficina “Como preparar 

sua empresa para partici-
par de licitações”

19h - Oficina “Ferramentas 
para formar e manter uma 
equipe de sucesso”

20h - Oficina “Controles fi-
nanceiros para garantir 
seus resultados”

21h - Oficina “Como aumen-
tar suas vendas através do 
merchandisign”

Dia 25/07 (sexta-feira)
16h - Palestra “Qualidade no 

atendimento”

18h - Oficina “Marketing mês 
a mês: ações para aumen-
tar as vendas do seu mer-
cadinho”

19h - Oficina “Como preparar 
sua empresa para partici-
par de licitações”

20h - Oficina “Organizando o 
ambiente para aumentar o 
lucro”

21h - Oficina “Como aumen-
tar suas vendas através do 
merchandisign”

Dia 26/07 (sábado)
16h - Palestra “Tributação”
18h - Oficina “Marketing mês 

a mês: ações para aumen-
tar as vendas do seu mer-
cadinho”

19h - Oficina “Mídias Sociais 
no Varejo”

20h - Oficina “Como melhorar 
a comunicação visual da 
sua empresa”

21h - Oficina “Minha empresa 
é pequena, mas posso pla-
nejar!”. 
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Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado  (antoniofaria@antoniofaria.com.br)

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

Coluna 
Jurídica

Os benefícios da implantação do banco 
de horas no cotidiano empresarial

T rabalhadores com cartei-
ra assinada que recebem 

até dois salários mínimos te-
rão um dinheiro extra a partir 
desse mês de julho. O Diário 
Oficial da União publicou no 
dia 23 de junho o cronograma 
de pagamento do abono do 
Programa de Integração Social 
(PIS) e do Programa de For-
mação do Patrimônio do Ser-
vidor Público (Pasep).

Os empregados da iniciati-
va privada que fazem aniver-
sário em julho, agosto e setem-
bro começam a receber o PIS 
já em julho. O pagamento será 
feito nos dias 15, 22 e 31 de ju-
lho, respectivamente. Para os 
nascidos em outubro, novem-
bro e dezembro, o abono será 
pago em 14, 21 e 28 de agosto.

Quem nasceu em janeiro, 
fevereiro e março receberá 

P ernambuco recebeu, 
nesse mês de julho, o II 

Encontro de Gestores de Com-
pras do Governo do Estado. 
A proposta foi trabalhar a in-
tegração entre a Secretaria de 
Administração (SAD) e os de-
mais órgãos, visando o plane-
jamento e a coordenação das 
práticas organizacionais que 
fortaleçam as aquisições cor-
porativas e o poder de compra 
do Estado.

em 16, 23 e 30 de setembro. 
O quarto lote, para quem faz 
aniversário em abril, maio e 
junho, será pago em 14, 21 e 31 
de outubro. O abono, que vale 
um salário mínimo, poderá ser 
sacado nas agências da Caixa 
Econômica Federal.

Os correntistas da Caixa 
terão uma vantagem. O bene-
fício será depositado na conta-
-corrente em 15 de julho (para 
os nascidos em julho, agosto e 
setembro), 14 de agosto (nas-
cidos em outubro, novembro 
e dezembro), 16 de setembro 
(nascidos em janeiro, feverei-
ro e março) e 14 de outubro 
(nascidos em abril, maio e ju-
nho).

Pago apenas aos servido-
res públicos concursados, o 
Pasep poderá ser sacado nas 
agências do Banco do Brasil. 

Entre os temas abordados, 
estiveram a estrutura e proje-
tos da Gerência de Compras 
Corporativas, o Sistema de 
Registro de Preços e o Plano 
Anual de Compras. Sobre este 
último, foi discutida também 
a importância do mesmo para 
o fornecedor, uma que vez o 
plano pode proporcionar um 
melhor planejamento das em-
presas, refletindo, por exem-
plo, na qualidade dos itens e 

O pagamento será feito em 15 
de julho para os beneficiários 
com final de inscrição 0 e 1, 
14 de agosto (finais 2 e 3), 16 
de setembro (finais 4 e 5) e 14 
de outubro (finais 6, 7, 8 e 9). 
Os clientes do banco terão o 
benefício depositado automa-
ticamente.

Quem não retirar o dinhei-
ro até 30 de junho de 2015 
perde o benefício. Têm direito 
a receber o abono os emprega-
dos cadastrados no PIS-Pasep 
há pelo menos cinco anos que 
tenham recebido, em média, 
até dois salários mínimos nos 
meses trabalhados. Para sacar, 
o trabalhador deve apresentar 
carteira de identidade, cartei-
ra de trabalho ou o cartão do 
PIS/Pasep. 

As informações são da 
Agência Brasil. 

serviços prestados.
Sobre o Plano Anual de 

Compras, de acordo com a Ge-
rência de Compras Corporati-
vas, que promoveu o encontro, 
esse planejamento possibilita 
um melhor acompanhamento 
e controle dos processos de 
aquisição de materiais, otimi-
zando o emprego dos recursos 
e, consequentemente, levando 
a melhorias dos serviços pres-
tados à sociedade. 

Abonos do PIS e do Pasep 
serão liberados
a partir de julho

Gestores de Compras se 
reúnem em Pernambuco

economiA

Subsumindo sua abrangente aplicabilidade prática no 
decorrer do cotidiano empresarial, como instrumento de 
otimização da utilização do material humano - indispen-
sável a qualquer instituição corporativa - bem como numa 
considerável redução de custos da empresa, oportuno tra-
zer à discussão os benefícios da implantação de banco de 
horas e suas definições jurídicas.

O Banco de Horas surgiu exatamente na necessidade 
moderna da flexibilização das normas tão rígidas do nosso 
Direito do Trabalho, se adequando à evolução social, junta-
mente com suas legislações, sendo uma forma de flexibiliza-
ção da jornada de trabalho.

Através do Banco de Horas se torna lícita a compensa-
ção da jornada de trabalho, ou seja, um empregado pode vir 
a prestar serviço em determinado dia além de seu horário 
normal, vindo, então, a compensar o acréscimo trabalhado, 
através da redução das horas trabalhadas de um outro dia, 
ou ainda, pela não prestação de serviço em determinado 
dia da semana – logicamente sem prejuízo do repouso se-
manal remunerado, aos domingos – sem que haja, por isso, 
acréscimo ou redução no salário do empregado.

A implementação do Banco de horas é benéfica não so-
mente à Empresa, por adequar a atividade de trabalho com 
a necessidade da produção, mas também ao empregado já 
que previne as demissões, até por reduzir os custos da mão-
-de-obra.

Importante frisar, que a compensação de jornada só é 
possível através de acordo escrito, firmado entre emprega-
do e empregador, inclusive com chancela sindical, observa-
do o prazo máximo de 02 (dois) anos de sua duração.

O trabalho diário não poderá exceder 10 (dez) horas, 
bem como, igualmente, não poderá ser excedida a jornada 
semanal máxima – 44 (quarenta e quatro) horas - que per-
manece inalterada.

A compensação somente poderá ocorrer até 01 (um) 
ano após a prestação adicional do serviço.

No caso de trabalho insalubre, de menor ou de mulher, 
além da chancela sindical, deverá haver licença prévia da 
autoridade competente para se poder implementar o Ban-
co de Horas.

 Desta forma, compreendendo e integrando os interes-
ses dos empregados e empregadores, a implantação do 
Banco de Horas se serve aos interesses da sociedade mo-
derna, otimizando as vertentes do capital versus trabalho.
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João Duque, do grupo João Duque Comercial de Serra Talhada Carlos Aurélio de Carvalho Nunes, da Tupan Construções

Eraldo Menezes de Sá, do grupo Compare

Evento aconteceu em Recife
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Fecomércio-PE homenageia empresários 
que se destacaram em 2013

economiA

A Fecomércio-PE entregou 
no dia 14 de julho, no au-

ditório do Senac, em Recife, o 
Troféu Empresários Destaque 
2013. Na ocasião, foram pre-
miados autoridades e empre-
sários que contribuíram para 
o crescimento do Estado e da 
região, inclusive do Agreste e 
do Sertão, como João Duque 
de Sousa, do grupo João Du-
que Comercial; Carlos Aurélio 
de Carvalho Nunes, da Tupan 
Construções; e Eraldo Mene-
zes de Sá, do grupo Compare.

O governador de Pernam-
buco, João Lyra, ressaltou a 
importância da prestação de 
serviços do Sistema Fecomér-
cio/Senac/Sesc. “No ano pas-
sado, foram formados mais 
de 130 mil pessoas e isso faz 
com que Pernambuco encon-
tre o caminho do desenvolvi-
mento”, explicou João Lyra.  

Ainda foram homenage-
ados o empresário Luiz Gil 
Pereira, da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC); 
Djalma Farias Cintra, do 
Grupo Bonanza; o provedor 
Alberto Ferreira da Costa, do 
Real Hospital Português, que 
foi representado pelo vice-

-provedor, Joaquim Amorim; 
Guilherme Ferreira da Costa, 
do grupo Ferreira Costa; Car-
los Aurélio de Carvalho Nu-
nes, da Tupan Construções; 
Rudi Marcos Maggioni, da 
Frutas Cantu; Eraldo Mene-
zes de Sá, do grupo Compa-
re; João Duque de Sousa, do 
grupo João Duque Comercial; 
o deputado estadual Antônio 
Moraes, da Assembléia Legis-
lativa do Estado de Pernam-
buco (Alepe); e o secretário 
de Defesa Social de Pernam-
buco, Alessandro Carvalho.

Após a solenidade, to-
dos foram para um jantar no 

Restaurante-Escola do Senac. 
O cardápio da noite foi assi-
nado pelos chefs César Santos 
(Oficina do Sabor), Claudemir 
Barros (Wiella Bistrô), Joca 
Pontes (Villa Bistrô), Ivalmir 
Barbosa (Senac) e Tânia Bas-
tos (Senac). 
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SÃO JOÃO Foi em clima junino que Cecílio comemorou seu 
aniversário juntinho com seus amores

ANTENADO Suedson Neiva um dos grandes talentos das artes 
plásticas arcoverdense

T-SHIRT A prefeita de Arcoverde, Madalena Brito, presenteado o 
ex-secretário da Casa Civil de Pernambuco, Tadeu Alencar, com a 
camisa oficial do São João de Arcoverde

BODAS DE OURO Neodo e Fátima Barroso na grande noite em 
que comemoraram com amigos e familiares 50 anos de muito amor 
e companheirismo em Recife

SIM  Paulo Felipe e Jessika Souza no abençoado nupcial no Buffet 
Arte de Fazer

GENTE BONITA Toda a beleza da modelo Livia Maria Moreno



Dárcio Rabélo 
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

“Não é o mais forte que sobrevive, 
nem o mais inteligente, mas o que 
melhor se adapta às mudanças”.

Charles Darwin
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BUÍQUE SEM TITULAR
O presidente da  OAB Sub-Seccio-

nal de Arcoverde, Dr. Cesar Macedo, 
está preocupado com os problemas 
enfrentados pelos advogados de Bu-
íque e Tupanatinga, inclusive com a 
situação da falta de Juiz de Direito e 
Promotor de Justiça titulares, há mais 
de dois anos, em que se encontra a  
Comarca Única de Buíque. 

César quer encontrar uma solução 
imediata para que os jurisdicionados 
não venham a continuar no sofrimen-
to à falta de solução de vários proble-
mas colocados nas mãos da Justiça.

SOBRE O PERDÃO
O padre Airton Freire, da Funda-

ção Terra, realizou palestra beneficen-
te no empresarial JCPM Trade Center. 
Com auditório lotado falou sobre o 
perdão. A renda obtida será revertida 
para a construção da Casa Maria de 
Nazaré, um semi-internato que pre-
tende acolher, na zona rural de Arco-
verde, meninas de três a 11 anos em 
situação de risco social.

MÚSICA
O empresário Jeferson Randerson 

postou um vídeo em seu Instagram 
onde o cantor Gabriel Diniz avisa que 
fará show, dia 10 de setembro, véspe-
ra do aniversario de Arcoverde com a 
Banda Musa no Parque de Exposição.

Em tempo: Jefferson virou um 
seguidor nato e amigo pessoal de Ga-
briel Diz e não perde um show.

FBC NETO
Nasceu no último dia 23 de junho, 

o primeiro neto de FBC, Fernando 
Neto – o terceiro Fernando da família. 
A avó Tereza Kerhle logo escreveu em 
sua rede social "Nasceu um príncipe 
para alegrar ainda mais nossas vidas. 
Amo muito!!".

O rebento veio ao mundo forte e 
saudável, para alegria do pai, o depu-
tado federal Fernando Filho e da mãe 
Maria Laura Kerhrle. 

REGISTRO
Quero agradecer o carinho dos 

amigos e colunáveis que no último 

dia 24 de julho me parabenizaram por 
mais um ano de vida. Muito obrigado 
pela lembrança!

TEATRO É CULTURA
A temporada do espetáculo "Aque-

las Coisas" do grupo arcoverdense 
Teatro de Retalhos é sensacional. O 
espetáculo trata da nossa relação com 
as coisas, da coisificação das pessoas e 
da vida com um olhar lúdico. 

A pesquisa da peça vem sendo re-
alizada há três anos sobre o clown, o 
grupo já fez duas apresentações de 
pré estreia, no festival Notre Dame 
de literatura na Fundação Terra e do 
projeto Varanda Cultural em Buíque, 
o espetáculo entra em temporada de 
estreia na Estação da Cultura. Vale a 
pena conferir!

ROTARY PESQUEIRA
Marcos Uchôa Bezerra Tenório é 

o novo presidente do Rotary Club de 
Pesqueira. A solenidade de transmis-
são de cargos aconteceu na CDL Pes-
queira e foi bastante prestigiada. Em 

seu discurso de posse, Marcos Uchôa 
destacou a união de todos para que as 
próximas missões do clube de serviço 
sejam com o tema: Façam o Rotary 
Brilhar.
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O cirurgião plástico Dr.Joaquim 
Figueiredo está de novo 
endereço para melhor atender 
seus pacientes, com conforto 
e tranqüilidade. Agora, 
está localizado na Rua Joca 
Magalhães,274 Centro Serra 
Talhada (por trás da Igreja Nossa 
Senhora da Penha) ao lado da 
clínica do coração
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Time PE divulga 
selecionados dia 1 de agosto

Sesi inscreve para 35º Jogos 
Industriais de Pernambuco

F oi divulgado nesse mês 
de julho o resultado dos 

atletas pré-selecionados para 
compor o Time Pernambuco 
de agosto de 2014 a julho de 
2015, um programa gerido 
pela Secretaria de Educação 
e Esportes PE, que visa pro-
porcionar condições de treina-
mento e assistência a atletas e 
paratletas, e seus respectivos 
treinadores, de modalidades 
olímpicas e paralímpicas com 
capacidade de representar o 
Brasil nas Olimpíadas e Para-
limpíadas do Rio de Janeiro 
em 2016. O resultado oficial 
sai dia 01 de agosto de 2014.

A Secretaria de Educação e 
Esportes divulgou a lista preli-

Expectativa é reunir 3 mil trabalhadores no campeonato

minar de 37 selecionados, via 
currículo:17 atletas, 04 para-
tletas, 01 atleta guia e 15 trei-
nadores, em 06 modalidades 
(vela, judô, pentatlo moderno, 
atletismo, natação e handebol).

“Todos possuem títulos 
internacionais e atendem aos 
critérios técnicos”, justifica 
a secretária executiva, Ana 
Cavalcanti. Os contemplados 
passarão agora por uma ava-
liação médica e cardiológica e 
o resultado final será divulga-
do no Diário Oficial do Estado 
e no site www.esportes.pe.gov.
br. Os contemplados pelo pro-
grama têm direito a auxílio fi-
nanceiro no valor de R$1 mil 
mensal, passagens aéreas e 

esportes

rodoviárias, entre outros be-
nefícios.

A nova lista tem poucas 
mudanças: o acréscimo de 
mais um atleta (antes eram 16); 
além da entrada de Cisiane Lo-
pes da marcha atlética, Gabriel 
Pinheiro do judô e seu técnico 
Dênis Lima, e das meninas do 
handebol, Bárbara Alves, Jade 
Monteiro, Cecília Mousinho e 
Camila Maia. Deixaram de in-
tegrar o Time PE Hiago Garcia 
do atletismo, porque está mo-
rando na Rússia, e Franciele 
Lira, Thaís Oliveira, Valquíria 
Oliveira e Welton Lima - os 
quatro atletas do handebol 
não solicitaram a renovação no 
programa. 

Sertão
Esportivo

Mini Maratona de Afogados
da Ingazeira foi um sucesso

A corrida teve a participação de vários atletas do municí-
pio de Afogados da Ingazeira e de outras cidades. O evento 
teve o percurso de 7 km e os dez primeiros corredores rece-
beram uma comenda e uma premiação. Em 1º Lugar ficou o 
atleta egipciense Jonas Feitosa; em segundo lugar, Antônio 
Rodrigues (Patos/PB); em 3º, Rosimar Gomes; em 4º, Pedro 
Emiliano (Itapetim); e em 5º lugar Edeilson Lima. 

Serra Talhada realiza mais um 
Campeonato Aberto de Futsal

O campeonato este ano será em homenagem ao Professor 
Gerson, figura querida entre os esportistas locais e que tem 
contribuído muito para o fortalecimento do esporte amador 
no Município. Segundo a secretária Vânia Melo, no ano pas-
sado, 12 equipes participaram do Torneio. Este ano a previ-
são é que no mínimo 18 equipes participem.

Escolas campeãs dos 39º Jogos Escolares 
de Afogados da Ingazeira
Rede Pública – Campeão: Colégio Normal Estadual - 
Afogados da Ingazeira – Vice Campeão: EREM Nossa 
Senhora de Lourdes - Solidão – 3º Colocado: EREM 
Oliveira Lima -  São José do Egito
Rede Particular – Campeão: Escola Monteiro Lobato
Vice Campeão: Colégio Renovação – 3º Colocado: 
Escola Dom Helder

Flores vai cobrir Quadra poliesportiva
do Saco do Romão

A prefeita de Flores determinou ao secretário de Infra-
estrutura do município diligências em solicitar do Ministé-
rio da Educação recursos para a construção da cobertura da 
quadra poliesportiva da comunidade do Saco do Romão. O 
município de Flores sanou todas as pendências de prestações 
de contas junto ao FNDE e, por isso, conseguiu a liberação do 
repasse dos recursos para a construção da obra, orçada em 
aproximadamente em R$ 190.000.

Escola do Distrito de Serra Talhada
vai ter quadra coberta

Estão adiantadas as obras da quadra coberta da Escola 
Fausto Pereira, no Distrito de Loanda. A Escola que desde 
o início deste ano funciona em tempo integral, tem revolu-
cionado o ensino naquela comunidade e, agora, vai oferecer 
ainda mais conforto e opções para seus alunos com a quadra 
esportiva totalmente coberta.

Sertânia inova e realiza I Copa de Futsal 
Feminino

A Fenix Futsal Feminino, em parceria com Prefeitura de 
Sertânia, por meio da Secretaria da Mulher, promoveram nos 
dias 18 a 20 de Julho, a I Copa de Futsal Feminino com a par-
ticipação de equipes dos municípios de Custódia (PE), Gara-
nhuns (PE), Paulo Afonso (BA), Campina Grande (PB), Sumé 
(PB), Recife, Gurjão (PB), Pesqueira (PE), Maceió (AL) e Ibi-
mirim (PE). Durante o evento, a Secretaria da Mulher  pro-
moveu  a campanha Violência Contra a Mulher é Jogo Sujo.
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O Sesi está com inscrições 
abertas para a 35ª edição 

dos Jogos Industriais de Per-
nambuco. O evento começa em 
agosto e vai reconhecer os me-
lhores times e atletas individu-
ais das empresas em 10 modali-
dades, como futebol, vôlei, na-
tação, atletismo, tênis e xadrez.

A abertura do campeona-
to será no dia 31 de agosto, às 

9h, no Sesi, quando já iniciam 
as competições que seguem até 
novembro. No dia 23 de novem-
bro, serão premiados os vence-
dores, que passam para a fase 
regional dos jogos. Os melhores 
colocados poderão concorrer a 
etapa nacional do campeonato.

A expectativa da institui-
ção é reunir mais de 100 em-
presas e 3 mil trabalhadores 

pernambucanos nesta primei-
ra fase dos Jogos Industriais.

As inscrições podem ser 
feitas gratuitamente nas uni-
dades do Sesi em Araripina e 
Petrolina, no Sertão do Estado. 
Os endereços estão disponíveis 
no sitewww.pe.sesi.org.br/
unidades. Mais informações 
(87) 3873.1087 (Araripina), 
(87) 3861.1369 (Petrolina). 



D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

13

sAúde

Sertão ganha Núcleo de Pesquisa em Oncologia

UPAE Serra Talhada já tem mastologista

N este mês de junho o Centro de 
Oncologia Dr. Muccini (CEON-

CO) da Associação Petrolinense de 
Amparo à Maternidade e à Infância 
(APAMI) firmou convênio com a Uni-
versidade de Pernambuco (UPE), cam-
pus Petrolina, para a instalação de um 
Núcleo de Pesquisa em Oncologia, iné-
dito na região sertaneja.

A iniciativa surgiu da professora 
doutora da UPE, Lidiane Britto, que 
coordenará o núcleo juntamente a 
quatro estudantes do curso de enfer-
magem. De início, a equipe se dedicará 
ao levantamento de dados sobre a in-
cidência e a sobrevida de leucemia lin-
foide crônica em crianças e adultos de 
ambos os sexos, com faixa etária de 0 a 
60 anos - em média 20 pacientes, atu-
almente, que realizam tratamento no 
CEONCO. Posteriormente, os estudos 
serão voltados aos cânceres de mama 
e próstata.

N a edição de junho, o Jornal do 
Sertão fez uma entrevista com Gil-

son Gomes, Diretor Médico da Unidade 
Pernambucana de Atenção Especializa-
da (UPAE) em Serra Talhada, o qual nos 
informou que os atendimentos em Mas-
tologia começariam nesse mês de julho. 
Nessa edição, retomamos o contato e o 
médico nos confirmou a sua informação. 
A unidade já conta com um mastologis-
ta que faz em média 25 consultas no seu 
dia de atendimento, nas sextas-feiras. 
A expectativa é que em agosto a UPAE 
conte com dois mastologistas.  

Inaugurada em março desse ano, a 
UPAE  do município de Serra Talhada 
chegou para a região com a proposta de 
oferecer à população 13 especialidades. 
Com três meses de funcionamento, fal-
tava apenas mastologista para atingir 
100% da proposta.

A unidade oferece atendimento mé-
dico ambulatorial com agendamento 
prévio, através de sistema de regulação 

Há cerca de quatro meses, qua-
tro projetos foram desenvolvidos sob 
a orientação de Lidiane Britto para a 

e já conta com atendimentos na área de 
Neurologia, Oftalmologia, Otorrinola-
ringologia, Gastroenterologia, Cardio-
logia, Urologia, Nefrologia, Gineco-

Professora e alunas que coordenarão o núcleo

Mastologistas atendem nas sextas-feiras

formação desse Núcleo. “Em Petroli-
na ainda não há nenhum estudo epi-
demiológico, nenhum levantamento 

logia, Colposcopia, Ultrassonografia, 
Endoscopia e Dermatologia. Dentro da 
área não médica, tem também nutri-
cionistas, fonoaudiólogos, assistentes 

científico dessas patologias de on-
cologia. O núcleo de pesquisa se faz 
cada vez mais necessário porque sua 
atuação terá impacto tanto na saúde 
dos pacientes quanto no melhor dire-
cionamento clínico-médico”, afirma 
Lidiane.

O Núcleo de Pesquisa em Oncologia 
funcionará nas quintas e sextas-feiras, 
em horário comercial, no próprio Cen-
tro de Oncologia.

Síntese curricular 
Lidiane Britto é professora assisten-

te da Universidade de Pernambuco - 
UPE, Campus Petrolina, possui gradu-
ação em Bacharelado em Ciências Bio-
lógicas/ênfase em biotecnologia pela 
Universidade de Pernambuco (2004), 
mestrado em Tecnologias Energéticas 
e Nucleares pela Universidade Federal 
de Pernambuco (2006), doutorado em 
Biotecnologia (RENORBIO) (2014). 

sociais e fisioterapeutas.
A UPAE em Serra Talhada atende a 

todos os municípios que compõem a XI 
Geres (Gerência Regional de Saúde): 
Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Pe-
nha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa 
Cruz da Baixa Verde, São José do Bel-
monte e Triunfo. A unidade vai preen-
cher a lacuna da média complexidade, 
ou seja, vai realizar exames específi-
cos que antes não eram disponibiliza-
dos no município, e ao mesmo tempo, 
eram considerados simples para serem 
oferecidos em um grande hospital. Por 
seu perfil de atendimento, a UPAE não 
dispõe de serviços de urgência, emer-
gência e pronto-atendimento, e as con-
sultas são exclusivamente aos pacien-
tes encaminhados pela regulação.

A UPAE Serra Talhada funciona das 
7h às 19h e está localizada na Av. João 
Veras de Siqueira, S/N, às margens da 
BR-116. Sua administração é no Hospi-
tal do Tricentenário. 
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Por Helena Conserva
E-mail hconserva@gd.com.br

blog: http://escrevehelena.blogspot.com

Escolas podem aderir ao 
“Mais Educação” até 04/08

Prêmio Professores do Brasil 
inscreve até 15 de setembro

educAção

A s Escolas públicas do 
Brasil que quiserem ade-

rir ao Programa ‘Mais Educa-
ção’, que oferece recursos para 
a oferta de educação integral, 
têm até o dia 4 de agosto para 
fazer a solicitação. O prazo, 
que terminaria no dia 30 de 
junho, foi estendido pelo Mi-
nistério da Educação. Atual-
mente, 49 mil escolas partici-
pam do programa, e a meta é 
chegar a 60 mil.

Pelo Mais Educação, as 
escolas são selecionadas com 
base em critérios como baixo 
índice de desenvolvimento da 
educação básica (Ideb), esco-
las que têm entre seus estu-
dantes (em sua maioria) filhos 

de famílias do Bolsa Família e 
escolas em regiões de vulnera-
bilidade social.

A liberação de recursos fi-
nanceiros é feita por meio do 
Programa Dinheiro Direto na 
Escola. A adesão é pela inter-
net. As escolas escolhem até 
cinco atividades nos macro-
campos do programa, entre 
eles: acompanhamento peda-
gógico (obrigatório), educação 
ambiental, esporte e lazer, di-
reitos humanos em educação, 
cultura e artes, cultura digital, 
promoção da saúde, comuni-
cação e uso de mídias, inves-
tigação no campo das ciências 
da natureza e educação econô-
mica.

bem-sucedida (em andamento 
ou já concluída) com seus alu-
nos. Serão contemplados tra-
balhos desenvolvidos em todas 
as categorias do ensino básico, 
desde a educação infantil ao 
ensino médio e integral, além 
de projetos especiais.

Para efetuar a inscrição, 
o professor deve responder 
a questões sobre seu traba-
lho inovador através do Link 
http://ppb.cavg.ifsul.edu.br/ 
e enviar o formulário via cor-
reios para o endereço indicado 
no site http://premioprofesso-
resdobrasil.mec.gov.br/?p=5

João Ubaldo Ribeiro

Membro da Academia Brasileira de Letras, vencedor de 
importantes prêmios, como o Jabuti, Anna Seghers e Ca-
mões, autor de "Sargento Getúlio" e "Viva o Povo Brasi-
leiro", o baiano João Ubaldo Ribeiro faleceu no dia 18 de 
julho deixando um legado literário incomparável para a na-
ção brasileira. 

A Coluna literária do Jornal do Sertão separou para o lei-
tor dois pensamentos seus:

"Em tese, somos capazes de nos apaixonar por tantas pessoas 
quantas sejamos capazes de lembrar, o limite é este, não um ou dois, 
ou três, ou quatro, ou cinco, ou dezessete, todos esses números são 
arbitrários, tirânicos e opressores."

Sobre receber o Prêmio Camões: "Para ser sincero, não 
acho nada demais. Acho que eu ganhei porque eu mereço."

A oferta de educação in-
tegral está também no Plano 
Nacional de Educação (PNE), 
que estabelece metas para o 
setor nos próximos dez anos. 
Segundo o plano, a educação 
integral, que atualmente chega 
a aproximadamente 30% das 
escolas públicas, deve atingir 
50% das escolas, pelo menos. 
Além do programa federal, al-
guns estados e municípios ofe-
recem os próprios programas.

A jornada da educação in-
tegral deve ser, no mínimo, de 
sete horas diárias ou 35 horas 
semanais. Durante o perío-
do em que estão na escola, os 
estudantes recebem três refei-
ções. 

Serão selecionadas 40 ini-
ciativas que receberão premia-
ções em dinheiro além da par-
ticipação em Seminário para 
divulgação das iniciativas. As 
escolas também receberão 
placas comemorativas durante 
a cerimônia de premiação que 
acontecerá em dezembro.

Essa é uma ação realizada 
através da Secretaria de Edu-
cação Básica, juntamente com 
as instituições parceiras. Para 
mais informações sobre as eta-
pas e regulamento do concurso, 
acessar http://premioprofesso-
resdobrasil.mec.gov.br/. *  Helena Conserva é Professora e Jornalista
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S eguem abertas até o dia 15 
de setembro as inscrições 

para o 8º Prêmio Professores 
do Brasil, promovido pelo Mi-
nistério da Educação (MEC) 
desde 2005. Seu principal obje-
tivo é reconhecer, premiar e di-
vulgar o mérito de professores 
das redes públicas de ensino, 
pela contribuição dada para a 
melhoria da qualidade da edu-
cação básica. Serão avaliadas 
as experiências pedagógicas 
bem–sucedidas e inovadoras.

Podem se inscrever edu-
cadores que comprovem uma 
prática pedagógica criativa e 
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Ariano Suassuna parte um ano 
depois de Dominguinhos
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Ariano Suassuna
José Domingos de Morais "Dominguinhos"

N o dia 23 desse mês de julho, 
completou um ano que a música 

brasileira não conta mais com um dos 
maiores nomes da música nordestina: 
José Domingos de Morais, o Domin-
guinhos. Coincidência ou não, o fato é 
que essa data também vai ficar marca-
da pela morte do escritor, dramaturgo 
e poeta paraibano Ariano Suassuna, ví-
tima de um acidente vascular cerebral 
hemorrágico, aos 87 anos.

Ariano sofreu o acidente dois dias 
antes, 21, quando ficou internado no 
Hospital Português, em Recife. Lá ficou 
em coma até o dia do seu falecimento, 
quando teve uma uma parada cardíaca 
provocada pela hipertensão intracra-
niana. O corpo do escritor foi velado no 
Palácio do Campo das Princesas, sede 
do governo estadual, que decretou luto 
oficial de três dias. O enterro foi no 
cemitério Morada da Paz, em Paulis-
ta, cidade da Região Metropolitana do 
Recife.

Suassuna nasceu em 1927, em João 
Pessoa, e cresceu no Sertão paraiba-

no. Mudou-se para o Recife em 1942. 
Em março deste ano, foi homenageado 
pelo maior bloco do mundo, o Galo da 
Madrugada. Então, ele pediu que a de-
coração fosse feita nas cores do Sport, 
vermelho e preto.

O escritor é autor de "Uma mulher 
vestida de sol", sua primeira peça, ga-
nhou o prêmio Nicolau Carlos Magno 
em 1948. Ariano também escreveu um 

de seus maiores clássicos, "O Auto da 
Compadecida", em 1955. O drama-
turgo considevara como seu melhor 
livro o “Romance d'A Pedra do Reino 
e o príncipe do sangue do vai-e-volta”, 
obra que começou a ser produzida em 
1958 e levou 12 anos para ficar pron-
ta. Foi adaptada por Luiz Fernando 
Carvalho e exibida pela Rede Globo 
em 2007, com o nome de "A pedra do 
reino".

Ariano passou 32 anos nas salas de 
aula, se aposentando do cargo de pro-
fessor da Universidade Federal de Per-
nambuco, em 1989. O período também 
ficou marcado pelo reconhecimento 
nacional do escritor – Ariano tomou 
posse na cadeira 32 da Academia Bra-
sileira de Letras (ABL), no Rio de Ja-
neiro, em 1990.

Sua última atividade como autor e 
escritor foi na última sexta-feira antes 
de partir, dia 18. Ele apresentou uma 
aula espetáculo no teatro Luiz Souto 
Dourado, em Garanhuns, durante o 
Festival de Inverno da cidade. No car-

naval do próximo ano, o autor paraiba-
no deve ser homenageado pela escola 
de samba Unidos de Padre Miguel, do 
Rio de Janeiro.

Dominguinhos
Dominguinhos contribuiu para a 

popularização da cultura nordestina. 
Em suas músicas, cantava suas dores, 
seus anseios, seus amores e suas ale-
grias. Para celebrar um ano da morte 
do sanfoneiro, foi realizada uma missa 
especial, na Basílica do Carmo, em Re-
cife. O mestre da música foi vítima de 
um câncer. 
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Marco Civil da Internet
já está em vigor

IF-Sertão PE realiza
1ª mostra Técnica 

C omeçaram a valer desde 
o dia 23 de junho as no-

vas regras para o uso da inter-
net no Brasil. A Lei 12.965/14, 
conhecida como Marco Civil 
da Internet, é uma espécie de 
constituição do setor, que es-
tabelece os direitos e deveres 
de usuários e de provedores de 
internet no país. Vários pontos 
da lei vão precisar de regula-
mentação.  De acordo com a 
presidente Dilma, tudo será 
discutido com a sociedade.

Para os usuários, uma das 
principais novidades será a 
neutralidade de rede, ou seja, 
a garantia de que o tráfego terá 
a mesma qualidade e veloci-
dade, independentemente do 
tipo de navegação. O usuário 
não poderá ter sua velocidade 
reduzida de acordo com o uso 

O Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnolo-

gia do Sertão Pernambucano 
(IF-Sertão) estará realizando, 
no dia 29 de agosto, a 9ª Jorna-
da de Iniciação Científica e Tra-
balhos de Extensão do IF Ser-
tão-PE (Jince). A novidade esse 
ano é que durante a exposição, 
a ser realizada no campus de 
Petrolina, também acontecerá a 
1ª Mostra Técnica do instituto. 

O objetivo geral na mostra 
é criar um espaço para a expo-
sição de produtos e soluções 

e as empresas não podem, por 
exemplo, diminuir a velocida-
de de conexão para dificultar o 
uso de produtos de empresas 
concorrentes.

Outro direito dos usuários 
é relacionado à privacidade. 
Segundo a nova lei, informa-
ções pessoais e registros de 
acesso só poderão ser ven-
didos se o usuário autorizar 
expressamente a operação co-
mercial. Atualmente, os dados 
são coletados e vendidos pelas 
empresas, que têm acesso a 
detalhes sobre as preferências 
e opções dos internautas.
Redes Sociais

Atualmente, as redes so-
ciais podem tirar do ar fotos ou 
vídeos que usem imagens de 
obras protegidas por direito au-
toral ou que contrariam regras 

tecnológicas idealizadas por 
estudantes e professores do IF 
Sertão-PE e instituições parcei-
ras, que sejam resultado de uma 
investigação sobre um fenôme-
no ou tema, aplicando métodos 
e processos técnico-científicos.

Estudantes que desenvol-
veram algum produto, protóti-
po, jogo, software ou outra so-
lução tecnológica terão a opor-
tunidade de expor o resultado 
de sua criação no Jince 2014. 

Os interessados em parti-
cipar da exposição podem se 
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WhatsApp:
o aplicativo
que virou

febre mundial
B om, se você ainda não conhece o WhatsApp, vale uma 

rápida explicação. O WhatsApp é um aplicativo de en-
vio mensagens instantâneas entre smartphones. Com ele, 
os usuários podem se comunicar com seus contatos através 
de mensagens de texto, fotos, vídeos, áudio, mapas e etc.

O aplicativo funciona em várias plataformas, tais como, 
Android, BlackBerry, iOS (Iphone), Nokia e Windows Pho-
ne e sua principal diferença entre ela e outros softwares de 
comunicação instantânea está no tratamento dos contatos.

Com o WhatsApp, você não precisa criar uma conta, in-
ventar um apelido e sair adicionando amigos. O programa 
utiliza o número de seu celular como identificação e puxa 
as pessoas da agenda de forma automática.

O sucesso do WhatsApp se deu pela simplicidade do uso 
e originalidade, sem deixar de lado a inovação. A sua prin-
cipal características e que o tornou tão conhecido é a forma 
como ele identifica os contatos da sua agenda e reconhece 
quem usa a ferramenta, sem que haja a necessidade de con-
vidar novos amigos para rua rede. Além disso, a possibi-
lidade de criar grupos personalizados de amigos, também 
agrada muito.

Já são mais de 500 milhões de usuários pelo mundo 
e para ser ter ideia, são enviadas mais de 600 milhões de 
imagens por dia. Há algum tempo o aplicativo foi compra-
do pelo Facebook por US$ 16 bilhões se tornando o softwa-
re mais caro da história. O curioso e que o mesmo cara que 
o vendeu foi rejeitado pelo RH do Facebook em 2009 quan-
do tentou descolar um emprego por lá. Dá para acreditar?

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

tecnologiA

das empresas. Com o marco 
civil, as empresas não podem 
retirar conteúdo sem determi-
nação judicial, a não ser em ca-
sos de nudez ou de atos sexuais 
de caráter privado. O provedor 
não pode ser responsabilizado 
por conteúdo ofensivo postado 
em seu serviço pelos usuários. 
O objetivo é garantir a liberda-
de de expressão dos usuários e 
impedir a censura. 

Com informações da Agên-
cia Brasil. 

inscrever até o dia 15 de julho. 
Os projetos que ficarem nas 
primeiras colocações (1º, 2º e 
3º lugar) receberão certificado 
de premiação por melhor pro-
jeto apresentado na Mostra 
Técnica. O primeiro lugar ga-
nhará, além de certificado, um 
troféu simbólico.

Para mais informações os in-
teressados devem entrar em con-
tato pelo e-mail nit@ifsertao-pe.
edu.br. O regulamento está dis-
ponível no site do IF-Sertão PE 
(www.ifsertao-pe.edu.br/). 
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negócios

XV Fenarte movimenta R$ 40 milhões
E sse ano, a XV Feira Nacional de 

Negócios do Artesanato (Fene-
arte), que aconteceu entre os dias 2 e 
12 de julho, no Pavilhão do Centro de 
Convenções, em Olinda, recebeu 301 
mil visitantes. O evento, considerado 
o maior do segmento de artesanato na 
América Latina, agregou cinco mil ar-
tesãos dispostos em 800 espaços com 
a oferta dos mais variados produtos e 
serviços. A expectativa da organização 
da feira é que ao menos R$ 40 milhões 
em negócios tenham sido fechados 
com a Fenearte.

Os grandes homenageados da fei-
ra, os mamulengos, além de ganharem 
vida na mãos de mestres como Miro e 
os artesãos de Glória do goitá, também 
foram agraciados com uma bela expo-
sição que contou um pouco da história 
dos bonecos no mezanino da feira. 

E quem veio prestigiar o trabalho 
dos artesãos do Estado, além de con-
ferir o melhor do artesanato, também 
pode aproveitar uma intensa progra-
mação cultural que contemplou todas 
as idades. Quem preferiu colocar a mão 
na massa, pode participar de nove dife-

rentes oficinas e dar os primeiros pas-
sos no mundo do artesanato. 

O público também pode participar 
do Prêmio Aclamação do Salão de Arte 
Popular Ana Holanda e da Galeria de 
Reciclados, que escolheu peças favo-
ritas através de um painel. Durante 
todos os dias da Fenearte, as peças de 
cada espaço receberam votos do públi-
co. O vencedor do Salão foi Moisés Vi-
tal da Silva (com 782 votos), criador da 
obra São Francisco. Já na Galeria dos 
Reciclados o grande vencedor foi Jorge 
das Maquetes (com 1.443 votos), cria-
dor da obra Bonde Elétrico. Cada um 
deles ganhou R$ 2 mil pela premiação. 

Um espaço bem movimentado tam-
bém foi a Passarela Fenearte, onde a 
moda chamou todas as atenções. No 
espaço aconteceram 12 desfiles. Karina 
Leão, estudantes de Design de Moda 
e projetos com artesãs apoiados pelo 
Governo do Estado tiveram espaço no 
evento dentro da Fenearte. Como não 
poderia deixar de ser, o universo do 
mamulengo foi a principal inspiração.

Só a Rodada de Negócios do Sebrae, 
que acontece todos os anos na feira e 

visa aproximar o artesão de comprado-
res e empresários, movimentou R$ 5,0 
milhões com compras realizadas por 
26 lojistas de seis estados brasileiros.

No evento, tiveram espaço também 
trabalhadores rurais da Zona da Mata, 
Agreste, Sertão e Região Metropolitana 
do Recife. Foi mostrada a diversidade dos 

produtos da agricultura familiar, como 
mel de abelha, licores, geleias, doces, bo-
los, pães, além de artigos de decoração 
em madeira, barro e palha de bananeira, 
peças bordadas de cama e mesa, brinque-
dos em tecido, arte em fuxico, vestuário e 
bijuterias fazem parte da extensa lista de 
produtos vindos do campo. 
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Pedro Lyra - Analista Gestor de Projetos do Sebrae

Nova faixada na entrada da ExpoSerra

João Duque no estande da TIM Estande do Grupo São Francisco

exposerrA
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Empresários trocam experiências na XV ExpoSerra
A ExpoSerra 2014 (Feira da Indús-

tria, Comércio e Serviço de Serra 
Talhada), que aconteceu entre 17 e 19 
de julho, fez a Capital do Xaxado virar 
a Capital dos Negócios Empresariais. 
O evento, considerado uma das maio-
res feiras de negócios de toda a região 
sertaneja, teve uma programação com 
desfiles, rodadas de negócios, atrações 
culturais e apresentação de cases de su-
cesso pelo Sebrae. 

Esse ano, a feira superou as expec-
tativas dos organizadores tanto em 
visitantes, com mais de 40 mil pesso-
as durante os três dias de realização; 
quanto em organização,com a tercei-
rização dos shows; e os resultados de 
negócios, suplantou a casa dos R$ 25 
milhões.

O Sebrae esteve mostrando experi-
ências de empresas destaque em 2012 
e 2013. Segundo Pedro Lyra, Analista 

Gestor de Projetos do Sebrae 
de Serra Talhada, de 300 em-
presas que o Sebrae vem tra-
balhando na sua Regional, 20 
se destacaram por inovação e 
melhorias na empresa. 

Como prêmio por terem 
atingido esses resultados, essas 
empresas ganharam um espaço 
na ExpoSerra, participaram da 
Rodada de Negócios, e pude-
ram passar suas experiências 
para o público. Segundo Lira, 
agora, essas empresas também 
podem participar de licitações 
públicas, sob acompanhamento 
do Sebrae.

A ExpoSerra contou com 
250 estandes com produtos de 
variados segmentos como ma-
terial de construção, distribui-
dores de alimentos, medicamentos, 
bebidas, veículos, moda, perfumaria e 
outros. 

A feira, realizada pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) do municí-
pio, acontece com o patrocínio de apoio 
dos Governos Municipal de Serra Ta-
lhada, do Estado de Pernambuco, Se-

brae, AD Diper, Empetur, Caixa Econô-
mica, Banco do Brasil, Banco do Nor-
deste, Grupo Pajeú, Tupan, Skol, Pitú, 
Jb Distribuidora, Fecomércio, Senac, 
Sindcom, Policia Militar, Policia Civil, 
Polícia Rodoviária Federal, Corpo de 
Bombeiros e Celpe. 
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Cleiton Xavier,  Eliane Alves e Graça Melo

Gabriel Gapa e esposaLuiz Pereira e esposa visitando o nosso estande

 Equipe da Luque Representações
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Entre as modalidades previstas para serem ensinadas estão basquete, boxe, handebol, judô, vôlei, esgrima e ginástica rítmica

Caruaruenses são contemplados com 
Centro de Iniciação ao Esporte

C aruaru, cidade do Agres-
te de Pernambuco, foi 

contemplada com um equipa-
mento público para ensinar e 
aperfeiçoar práticas despor-
tivas a crianças e jovens. O 
Centro de Iniciação ao Esporte 
(CIE) é uma iniciativa do Mi-
nistério do Esporte - Governo 
Federal, que vem para ampliar 
a oferta de infraestrutura de 
equipamento esportivo quali-
ficado, incentivando a inicia-
ção esportiva em territórios 
de vulnerabilidade social das 
grandes cidades brasileiras. O 
CIE é contemplado no âmbito 
da segunda etapa do Programa  
de Aceleração do Crescimento 
(PAC 2).

A Prefeitura de Caruaru 
iniciou o pleito para trazer o 
equipamento há um ano e este 
mês recebeu a confirmação 
de que foi contemplada com 
o modelo III. Das três opções 
existentes, este é o mais com-
pleto. Será investido o valor 
de R$ 3.858,528,78. O centro 
será construído em um terreno 
da prefeitura de 7.000 m², lo-
calizado no loteamento Wirton 
Lira, no bairro Cidade Alta.  

O projeto prevê a constru-
ção de um ginásio poliesporti-

vo com arquibancada para 177 
lugares, estruturas de atletis-
mo e área de apoio, com admi-
nistração, sala de professores/
técnicos, vestiários, chuveiros, 
enfermaria, copa, depósito, 
academia, sanitário público. 
A empresa que será contrata-
da para executar o projeto terá 
até 15 de junho de 2015 para 
concluir a obra.
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As modalidades que estão 
previstas para serem ensi-
nadas no CIE são: atletismo, 
basquete, boxe, handebol, 
judô, lutas, taekwondo, vôlei, 
esgrima, ginástica rítmica, 
badminton, levantamento de 
peso e tênis de mesa. As es-
colhas das atividades foram 
definidas pensando nos Jogos 
Olímpicos de 2016, que serão 

sediados no Brasil.
Todo o processo de im-

plantação do Centro está sen-
do acompanhado por uma 
Unidade Gestora Local, que 
reúne representantes da Se-
cretaria de Planejamento e 
Gestão, da Secretaria de In-
fraestrutura e da Secretaria de 
Educação, Esportes, Juventu-
de, Ciência e Tecnologia, atra-

vés da Diretoria de Esportes. 
Eles estão acompanhando os 
processos e são os interlocu-
tores entre os agentes envol-
vidos. Será também criado 
um comitê de acompanha-
mento, que terá participação 
da sociedade civil e ajudará 
a acompanhar as atividades 
que serão desenvolvidas no 
local. 
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O 5º Batalhão de Polícia Militar 
(BPM), sediado no município de 

Petrolina, está trabalhando para com-
bater mais fortemente os trotes telefô-
nicos feitos ao serviço 190 da corpora-
ção. Foi lançada, em junho, uma cam-
panha para evitar a prática que acaba 
congestionando as linhas que devem 
ser usadas para um serviço de emer-

5º BPM lança campanha para combater trotes
gência da polícia.

Uma pesquisa interna do batalhão 
apontou que os trotes acontecem com 
mais frequência no período da manhã 
(70%). À tarde, cai para 63%. A média 
geral de trotes, ao longo do dia, é de 51%.

Durante a campanha, 10 mil pan-
fletos serão distribuídos no Centro 
da cidade, além dos acessos ao River 

Shopping e em blitz montada para 
esse fim. Representantes do 5° BPM 
também participarão de debates e 
entrevistas em rádios e TV e busca-
rão conscientizar a população sobre 
a importância do serviço 190, o qual 
só deve ser acionado quando de fato 
houver alguém precisando da ajuda 
da PM.

Redes Sociais
Para ampliar ainda mais o alcan-

ce da campanha, a PM também está 
utilizando as redes sociais Facebook e 
WhatsApp. Mas a polícia alerta: passar 
trote para a PM é considerado crime 
previsto no artigo 266 do Código Penal, 
punível com pena de detenção de um a 
três anos e multa. 

segurAnçA

cidAdAniA
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Brasil terá Disque Igualdade Racial
A nunciado pela ministra-chefe da 

Secretaria de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial (Seppir), Luiza 
Bairros, o Brasil agora terá um serviço 
para receber denúncias sobre o crime 
de racismo, o Disque Igualdade Racial. 
As ligações poderão ser feitas para o 
número 138 e todas as denúncias de ra-
cismo serão encaminhadas para a no-
tificação das autoridades responsáveis 
pela solução do caso. Luiza Bairros dis-
se que o serviço estará disponível nos 
próximos meses, mas não informou a 
data exata.

A ministra disse ainda que o gover-
no está analisando com autoridades e 
setores da sociedade a criação de uma 
rede institucional para atendimento às 
vítimas de racismo e para incentivo às 
denúncias. A rede inclui, entre outros, 
o Ministério Público, a Defensoria Pú-
blica e organizações da sociedade civil.

Desde 2011, a Ouvidoria Nacional 
da Igualdade Racial recebeu 1.545 de-
núncias de racismo. Enquanto o Dis-
que Igualdade Racial não entra em 
funcionamento, a ministra lembrou 
que as denúncias de discriminação, 

inclusive homofóbica, podem ser feitas 
pelo Disque 100. 

Copa
Embora ainda não haja um balanço 

dos dados, Luiza Bairros disse que nes-
ta Copa, o racismo tem aparecido mais 
pela internet. Para ela, a mudança é um 
reflexo da campanha ‘Copa Sem Racis-
mo’, lançada em maio pelo governo 
federal. Segundo a ministra, o registro 
de casos de discriminação está aumen-
tando porque este tipo de manifestação 
deixou de ser considerada como natu-

ral. “A maior visibilidade desses casos 
é um indicador do amadurecimento de 
nossa democracia”, disse.

A Seppir tem feito um trabalho 
com as entidades ligadas ao futebol, 
aos árbitros e às torcidas organizadas 
para prevenir e conscientizar sobre a 
discriminação racial. Nestas ações, o 
governo destaca que o racismo é crime 
imprescritível e inafiançável no Brasil, 
com pena de um a cinco anos de prisão 
e multa.

Com informações da Agência Bra-
sil. 
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De acordo com a diretora do CDPST 
experiência vai se repetir

culturA

Projeto leva quase 2 mil crianças
ao teatro em Serra Talhada

Têm início as comemorações dos 20 anos
da Cia de Dança do Sesc Petrolina

U m projeto da Secretaria Munici-
pal de Educação de Serra Talhada 

(SEST) e do Centro Dramático Pajeú de 
Serra Talhada (CDPST), "A Escola Vai ao 
Teatro", levou quase 2000 crianças para 
ver de perto a arte mais antiga do mun-
do, o teatro, nos meses de maio e junho. 

O projeto, que teve início no dia 15 
de maio, levou para o ambiente do te-
atro alunos de 16 escolas municipais, 
dando-lhes a oportunidade de conhe-
cer de perto uma sala de espetáculo.

A SEST já havia realizado um pro-
jeto chamado "O Teatro vai a Escola", 
nele, grupos de teatro local se apresen-
taram em diversas escolas da rede mu-
nicipal de ensino.

Para Edmar Júnior, secretário de 
Educação do Município, essa integra-
ção das artes com a educação tem sido 

A Cia de Dança do Sesc Petrolina 
está prestes a comemorar 20 anos 

de existência e muito trabalho. Como 
parte e dando início às comemorações, 
houve a pré-estreia para convidados 
do espetáculo Rio de Contas, no início 
do mês de julho. O espetáculo, que foi 
apresentado nos sábados e domingos 
de julho, foi inspirado no conto Nas 
águas do Tempo, do escritor moçam-
bicano Mia Couto e tem a direção de 
Jailson Lima. 

Com 18 intérpretes criadores no pal-
co, uma trilha sonora assinada por Sô-
nia Guimarães e os cenários do artista 
plástico Antonio Carlos Coelho de Assis 
- Coelhão, Rio de Contas lança um olhar 
poético sobre o rio a partir da metáfo-
ra: “a água e o tempo são irmãos gême-
os nascidos do mesmo ventre”. Daí em 
diante, o espetáculo mostra em movi-
mentos as contas da vida, como miçan-
gas, colando dores, amores e sonhos...”, 
como bem assinalou Jailson Lima.

Com Rio de Contas, a Cia de Dança 
do Sesc Petrolina soma a apresentação 
de 15 espetáculos ao longo de sua histó-

ria. Referência da dança no Vale do São 
Francisco, o grupo é o único no interior 
do Estado a desenvolver um trabalho 

sistemático na linguagem de dança 
contemporânea há tanto tempo.

Tendo iniciado os trabalhos em 1995, 
com o espetáculo Fragmentos, a Cia de 
Dança do Sesc Petrolina recebeu em 2012 
o prêmio APACEPE de melhor espetáculo 
e melhor trilha sonora com a montagem 
titulada, Eu Vim da Ilha, que participa 
agora em julho do festival de inverno nas 
cidades de Teresópolis e Friburgo (RJ).

Responsável pela formação de pro-
fissionais na área, possibilitando novos 
caminhos para instrutores, bailarinos e 
coreógrafos, a Cia já levou a dança de 
Petrolina para diversas regiões do país. 
Durante esta trajetória, foram montados 
ainda os espetáculos, Labirintos (1997), 
Chamas (1999), Fábrica Mix e Ondas 
Cardiocerebrais (2001), Fênix (2002), 
Fuá na Casa de Zé Mané e Riscos (2003), 
Viva Seu Lua (2004), Bailantes Brincan-
tes Dançantes e Ao Amor e à Dor (2006), 
Esbórnia (2008), Eu Vim da Ilha (2011) 
e Tatudobrega (2012). 
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Reisinho da Fome faz sucesso com a criançada

muito proveitosa, "o retorno está sendo 
apresentado em sala de aula, tanto que os 
nossos índices têm melhorado muito e isso 
devemos a estes trabalhos extra classe", 
declarou.

No encerramento do projeto os alunos 
da escola Vicente Inácio, do Bairro Mutirão 
puderam assistir ao espetáculo "O Reizinho 
da Fome", e se encantaram. Participaram 
ativamente da peça. “Foi uma experiência 
positiva que certamente vamos repetir", 
disse Karine Gaya, diretora do CDPST e 
uma das idealizadoras do projeto. 
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culturA

Xaxado é uma dança típica do Sertão nordestino

Xaxado é Patrimônio Cultural 
Imaterial de Serra Talhada

E m junho, o prefeito Luciano Du-
que sancionou a lei 1.404 e trans-

formou o ritmo Xaxado em Patrimônio 
Cultural e Imaterial de Serra Talhada. 
É o primeiro da cidade. O Projeto de 
Lei solicitando ao chefe do executivo 
que transformasse o ritmo e a dança 
em Patrimônio Imaterial do povo ser-
ra-talhadense é de autoria do vereador 
Manoel Enfermeiro, através de uma 
solicitação da Secretaria de Cultura e 
Turismo do Município (SECULT/ST).

"É mais uma vitória dos movimen-
tos culturais e vem consolidar ainda 
mais  o slogan de Capital do Xaxado 
que já vem sendo adotado pela cidade 
a mais de 10 anos", comemorou Anil-
domá Willans, fundador do grupo de 
Xaxado Cabras de Lampião e secretário 
de Cultura.

O entusiasmo de Anildomá é repar-
tido por outras instituições culturais do 
município, como a Fundação Casa da 
Cultura de Serra Talhada. Segundo o 
presidente da casa, Tarcisio Rodrigues, 
isso é uma demonstração de preocupa-

ção com a identidade cultural da cida-
de. "Já era tempo de ser tomado esta 
atitude, afinal o xaxado é quem melhor 
nos representa", disse ele.

O xaxado é uma dança tipicamente 
do sertão nordestino e, segundo histo-
riadores, começou a ser praticada nas 
ribeiras do Pajeu, exatamente no mu-
nicípio de Serra Talhada, no início do 
século XX. Uma dança de origem rural 
era praticada pelos agricultores que 
nos anos bons de inverno reuniam a 
família e amigos para juntos "xaxarem" 
o feijão, juntando a terra com uma en-
xada pequena no pé do caule do broto 
com poucos dias de nascidos. 

Do movimento dos pés nesta tarefa, 
acabou nascendo a dança que se esten-
deu para os terreiros das casas serta-
nejas quando da colheita, quando jun-
tavam as vajem, ou bajem, num lastro 
exposto ao sol e num círculo, batendo 
com um pau e chutando-as levemente 
ao mesmo tempo, acompanhados por 
palmas ritmadas dos presentes, faziam 
festa para comemorar a fartura.

A dança acabou sendo incorporada 
pelos cangaceiros, que na sua imensa 
maioria era formado por agricultores, 
nas horas mais amenas, entre um com-
bate e outro com as volantes da polícia, 
se divertiam dançando em fila indiana 
e tendo o rifle como sua dama. Era uma 
dança exclusivamente masculina, a 
presença da arma servia também para 
entrarem em combate imediato quan-
do se fizesse necessário.

Saindo de Serra Talhada, levada 
pelos cangaceiros do bando do rei do 
cangaço (Lampião), o xaxado acabou 

se tornando um ritmo dançado no país 
inteiro e um dos principais produtos 
turísticos do município.

"É a herança alegre do cangaço", diz 
Anildomá e acrescenta: "agora temos a 
certeza de que a tradição não morrerá, 
estamos garantidos por Lei e nos ale-
gra ver que a cada dia se multiplicam os 
alunos nos cursos de xaxado, principal-
mente crianças. A dança (xaxado) está 
para nós aqui de Serra Talhada como 
o frevo está para Pernambuco, agrade-
cemos ao prefeito Luciano Duque pelo 
seu gesto", finalizou.  
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