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Fernando de Noronha é a melhor ilha 
da América do Sul

Preço do dólar estimula viagens domésticas

  Agora circulando 
com duas edições 

mensais, o Jornal 
do Sertão está com presen-
ça mais freqüente e notícias 
mais atualizadas para seu 
deleite. O crescimento é fru-
to do desenvolvimento e traz 
consigo a geração de novas 
demandas. Estamos atentos 
às transformações e às neces-
sidades que essas mudanças 
exigem. O incremento de duas 
edições mensais do Jornal do 
Sertão faz parte de uma es-
tratégia que visa atender as 
atuais exigências editoriais 
do mercado. Com circulação 
ininterrupta desde 2006, o 
Jornal do Sertão tem acom-
panhado as transformações 
políticas, econômicas, sociais 
e culturais pelas quais tem 
passado o estado e particular-
mente o Sertão pernambuca-
no.  Concluímos  que o  tema 
da interiorização é hoje uma 
realidade que ganha maior di-
mensão a cada ano. No Sertão, 
obras como a Transposição do 
Rio São Francisco e a Ferro-
via Transnordestina, ainda 
em construção, irão mudar 
radicalmente sua geografia 
econômica.  A cidade de Goia-
na (PE) é um exemplo disso. 
Município localizado  na Zona 
da Mata Norte do Estado, aca-
ba de inaugurar uma indústria 
automobilística (Jeep), con-
siderada tecnologicamente a 
indústria automobilística mais 
moderna do mundo. Com ca-
pacidade para produzir 250 
mil veículos por ano, ela traz 
grandes mudanças e melho-
rias para a região. No Sertão 
de Pernambuco essa realida-
de se reproduz. Embora em 
construção, as grandes obras 
de infra-estrutura, ainda  em 
andamento, já é um vetor de-
senvolvimento para a região. 
Entre outros assuntos de 
interesse, leia nesta edição: 
Entre os meses de março e 
abril  aconteceu a primeira 
edição do programa Todos 
por Pernambuco  da gestão 
Paulo Câmara, os encontros 
aconteceram em 12 cidades 
diferentes, vejam as conclu-
sões dos debates empreendi-
dos. Boa leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS CORDEL – A LITERATURA NORDESTINA

Em edição ante-
rior deste JOR-
NAL DO SERTÃO 

abordei o tema CORDEL 
sem rebuscar as origens, o 
que faço agora. O Cordel, 
em sua forma definitiva, já 
faz parte da vida dos nor-
destinos há séculos, curio-
sos e ansiosos que somos 
por desvendar os mistérios 
da comunicação a partir da 
influência dos imigrantes 
da península ibérica, sejam 
os portugueses ou os árabes 
que aqui aportaram.
E isto independe dos cor-

delistas frequentarem acade-
mias elitistas de ciências e ou-
tras que tais. A nossa história 
e curiosas situações locais são 
contadas e arquivadas, permi-
tindo que gerações e gerações 
possam “curtir” a essência da 
cultura cordelista, presente 
em quase todos os Mercados 
Públicos da região.
A cantoria de viola – o repen-
te – alimenta essa nossa civili-
zação tanto quanto a tradição 
familiar que envolve gerações, 
desde o século XVIII, quando 
ainda dependíamos dos que 
viviam no campo, atuando 

na agricultura e na pecuária. 
Porém, a origem de tudo vem 
desde que os Mouros invadi-
ram a península Ibérica no ano 
de 711 até 1492, para lá levan-
do inspirações poéticas árabes.
Os folhetos vendidos nas feiras 
não poderiam receber do povo 
que as frequentava outra de-
nominação do que “Cordel”, 
posto que eram pendurados 
em cordões para secar a tinta 
da impressão.Dentre as mais 
eminentes estudiosas da cul-
tura cordelista destaca-se Ri-
vani Nasario (riva_nasario@
hotmail.com) que foi além de 

compor cordéis e elaborou 
um Projeto Pedagógico – A 
História do Cordel e suas re-
gras – dissecando toda essa 
imensa cultura popular.Em 
uma de suas publicações ela 
cita a entrevista feita por 
Ivan Maurício ao educador 
Paulo Freire: “Qual a me-
lhor maneira de alfabetizar 
uma pessoa?”. Resposta: 
“Rimando e, se possível, 
cantando”.
Após essas digressões sobre 
a cultura cordelista, saúdo 
os leitores do JORNAL DO 
SERTÃO.

O Traveller’s Choice Islan-
ds 2015, promovido pelo site 
de viagens TripAdvisor, deu 
à brasileira e pernambucana, 
vale salientar, ilha Fernando 
de Noronha, que fica a pou-
co mais de 500 km de Recife, 
o título de “a melhor ilha da 
América do Sul” e “a décima 
melhor do planeta”.

Entre as concorrentes, mais 
duas ilhas brasileiras: Ilha 
Grande, no Rio de Janeiro, que 
conquistou o 2º lugar, e Ilha de 
Boipeba, na Bahia, que ocupou 

o 10º lugar. Ilhas do Chile, da 
Colômbia, de Ilhas Galápagos, 
da Venezuela e da Região de Los 
Lagos também estavam na lista.

Segundo pesquisa recente 
do Ministério do Turismo, o 
arquipélago de Fernando de 
Noronha é o destino mais co-
biçado pelos brasileiros, ainda 
que os preços para se chegar 
ali e se manter nesse destino 
sejam bastante elevados para 
muitos viajantes.

O Traveller’s Choice Ilhas 
faz parte da série de premia-

ções anuais do TripAdvisor, 
que se baseia na opinião e 
comentários de milhões de 
viajantes ao redor do mundo 

para identificar e premiar os 
melhores hotéis, restauran-
tes, atrações, praias, destinos, 
ilhas e museus.

Com o dólar caro, há uma 
tendência de aumento do in-
teresse dos brasileiros por 
viagens domésticas, ou seja, 
pelo próprio país. A valoriza-
ção da moeda norte-ameri-

cana dá também maior com-
petitividade ao turismo para 
estrangeiros. 

No primeiro trimestre 
deste ano, a cotação do dólar 
encostou em R$ 3,30. Do fim 

de março para cá, a moeda 
baixou, mas permanece cota-
da perto de R$ 3. De acordo 
com o vice-presidente da As-
sociação Brasileira das Agên-
cias de Viagem de São Paulo 

(Abav-SP), Edmar Bull, as 
viagens nacionais serão im-
pulsionadas ainda pelo gran-
de número de feriados curtos. 
“Isso ajuda muito os destinos 
domésticos”, frisa.

Fernando de Noronha é a décima melhor do planeta
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EsportEs

Em abril, o Salgueiro Atlé-
tico Clube, time do Sertão de 
Pernambuco, conquistou um 
lugar especial no futebol do 
Estado. O Carcará está na final 
do Campeonato Pernambuca-
no 2015 e vai disputar o pri-
meiro lugar com o Santa Cruz. 
Além disso, já está garantido 
nas Copas do Brasil e do Nor-
deste na próxima temporada. 
O Salgueiro também comemo-
ra o fato de ter enfrentado ti-
mes da Capital e do Sudeste do 
país, como o Sport e o Flamen-
go. É um fato marcante, ainda 
mais por ter havido jogos no 
Estádio Cornélio de Barros, o 
Salgueirão, que tem capacida-
de para 12.963 pessoas.

No último dia 26, o Sal-
gueiro eliminou o Sport com 
um placar de 1x1. Por ter ven-
cido o duelo de ida por 2 a 0, o 
Salgueiro podia até perder por 

 Sertão na decisão do Pernambucano pela 
primeira vez

um gol de diferença que, mes-
mo assim, estaria na grande 
decisão. A final será decidida 
no dia três de maio, às 16h, no 
Estádio do Arruda. 

Essa será uma final inédi-
ta no Campeonato Pernambu-
cano. A disputa entre Santa 

Cruz e Salgueiro será a 12ª 
final diferente em 101 edi-
ções da principal competição 
do futebol local, realizada de 
foma ininterrupta desde 1915. 
Diferente porque o Carcará 
leva o Sertão à decisão pela 
primeira vez.

O técnico do Salgueiro, 
Sérgio China, comemora con-
quista e agradece a confiança 
da equipe sertaneja. “Isso foi 
um trabalho dos atletas, da 
comissão, e do presidente, que 
me segurou após um come-
ço difícil. Foi um trabalho em 
conjunto. Ninguém é vence-
dor sozinho”, comentou China 
após o empate contra o Sport.

Salgueiro Atlético Clube
O clube foi fundado em 23 

de março de 1972. O time era 
amador e somente em 2005 
veio a profissionalização, com 
o time disputando o Campeo-
nato Pernambucano da Série 
A2 subindo para a 1ª divisão do 
futebol Pernambucano. Nesse 
mesmo ano conquistou o título 
da Copa Pernambuco.

Em 2006 participou do 
Campeonato Pernambucano da 

1ª divisão. Em 2007, conquistou 
o título do Pernambucano da 
Série A2, retornando a primeira 
divisão. Em 2008, conquistou o 
4º lugar no Pernambucano, ga-
rantindo vaga no Campeonato 
Brasileiro da Série C. Em 2009 
repetiu a posição.

Um ano histórico para o 
Carcará foi 2010,  quando o Sal-
gueiro conquistou o acesso à Sé-
rie B do Campeonato Brasileiro. 
Em 2011, ficou em 6º lugar no 
Pernambucano, chegou à final 
do Interior e ficou com o vice. 
Em 2012, consquistou vaga 
para a Copa do Nordeste e Copa 
do Brasil 2013.

No ano passado, o Salgueiro 
fez um grande Campeonato Per-
nambucano, venceu o 1º Turno 
– levando o Troféu Governador 
Miguel Arraes e terminou fican-
do na terceira colocação no he-
xagonal do Título.

Grande final será no dia três de maio, contra o Santa Cruz
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DEsEnvolvimEnto

No dia seis de maio, Serra 
Talhada comemora 164 anos 
de emancipação política. A 
Capital do Xaxado, como tam-
bém é conhecida a cidade, fica 
a 415  quilômetros de Recife. 
Segunda cidade mais impor-
tante do Sertão de Pernambu-
co, é o principal município da 
Mesorregião do Sertão do Esta-
do, sendo uma cidade pólo em 
Saúde, Educação e Comércio. É 
também a terra natal do canga-
ceiro Virgulino Ferreira da Sil-
va (Lampião).

Considerada o quarto Polo 
Médico de Pernambuco, a ci-
dade vem fazendo grandes con-
quistas na área de saúde. É caso 
da UPAE Serra Talhada (Uni-

Serra Talhada comemora 164 anos de 
emancipação política

dade Pernambucana de Aten-
ção Especializada), que atende 
dez municípios cobertos pela 
XI Geres (Gerência Regional de 
Saúde). A unidade aumentou 
o número de especialistas no 
atendimento diário, além de co-
meçar a oferecer novos exames 
como ecocardiograma, ultras-
son e teste ergométrico. Antes, 
a população contava com três 
oftalmologistas, agora são qua-
tro. A Dermatologia, antes só ti-
nha um médico, agora são dois. 
E Neurologia também recebeu 
reforço, passou de um para 
três medicos. Ainda na área de 
saúde, em janeiro deste ano, a 
Prefeitura de Serra Talhada deu 
o pontapé inicial para a constru-

ção da Unidade de Pronto Aten-
dimento – UPA 24 horas. A uni-
dade será construída no bairro 
IPSEP e vai complementar a 
rede de atendimento, junta-
mente com o SAMU e a Central 
de Regulação. Serra Talhada é 
também um Polo Educacional. 
Possui escolas públicas de tem-
po integral, escolas técnicas e 
instituições de nível superior. 
Em janeiro deste ano, foi inau-
gurado o mais novo Complexo 
Educacional da cidade: Meta 
Cursos, que vai oferecer ensino 
e capacitação com um corpo 
docente de doutores e mestres. 
Essa conquista foi fruto de par-
cerias com empresas, clínicas e 
hospitais da cidade.

Outra conquista em Educa-
ção foi a Clínica de Psicologia 
que passou a fazer parte da Fa-
culdade de Ciências da Saúde de 
Serra Talhada – Facisst. A clíni-
ca foi inaugurada em setembro 
de 2014 e veio para atender uma 
demanda da região sertaneja.

 Serviço
Consulta na clínica de Psi-

cologia:  marcar pelo número  
(87) 9621.1734 ou na Autarquia 
Educacional de Serra Talhada – 
AESET. Em março, a cidade so-
mou pontos ao Desenvlvimen-
to regional, quando recebeu 
mais um aparelho do Sistema 
S, um Posto Avançado do Senai 
(Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial), que já ofere-
ce curso de mecânica de motos. 
Falando de agricultura, o setor 
vem despertando interesse de 
estrangeiros. O algodão orgâ-
nico que vem sendo produzido 
no município dentro do projeto 
"Algodão Aroeira" despertou 
interesse de espanhóis, que 
estiveram na cidade em Agos-
to de 2014 para tratar da co-
mercialização do produto. Em 
Segurança, a cidade também 
tem importantes conquistas. 
Em dezembro do ano passado, 
ganhou uma nova sede da 4ª 
Delegacia de Polícia Rodoviá-
ria Federal, que  vai funcionar 
com disponibilidade para as 
cidades sertanejas de São José 
do Belmonte à Custódia, bene-
ficiando cerca de um milhão de 
pessoas. Ainda em dezembro, 
a prefeitura, através da Secre-
taria de Educação (SEST) e 
em parceria com a Secretaria 

Executiva de Ressocialização 
de Pernambuco (SERES), for-
mou 14 turmas do Programa 
Educacional de Resistência às 
Drogas (Proerd). Ao todo, con-
cluiram o curso 339 alunos de 
10 escolas da rede municipal de 
ensino.Em janeiro, a cidade ga-
nhou quatro “ciclolix”, bicicle-
tas desenvolvidas especialmen-
te para facilitar o recolhimento 
e transporte de materiais re-
cicláveis, o que vai contribuir 
para a preservação do Meio 
Ambiente em Serra Talhada. 
O Projeto Relix é uma parceria 
da SEMAS com o SESI e as bi-
cicletas coletoras foram proje-
tadas para ter a capacidade de 
transportar até meia tonelada 
de material. Em setembro, a 
Capital do Xaxado realiza um 
dos maiores  eventos de mas-
sa do interior de Pernambuco, 
Festa de Nossa Senhora da Pe-
nha, conhecida popularmente 
como “Festa de Setembro”. 
Todos os anos, mais de 200 mil 
pessoas movimentam a cidade 
durante mais de dez dias de 
festa. Serra Talhada também se 
empenha em ações sociais. Em 
novembro, no Mês da Consci-
ência Negra, a cidade prepara 
uma programação especial du-
rante todo o mês com pales-
tras, roda de diálogos, reuniões 
de monitoramento de política 
de igualdade racial. Em outu-
bro, luta pesado contra o cân-
cer de mama. Durante todo o 
mês, leva à população serviços 
e produtos dedicados à mulher 
e à prevenção do câncer.

Esse ano, realiza sua primei-
ra Feira Literária – FLIST. Cidade evolui em saúde, educação, segurança e em políticas sociais
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Economia

Jeep fabrica histórias e deve ter 
impacto de 6,5% do PIB 

O maior projeto da FCA 
– Fiat Chrysler Automobiles 
no mundo, inaugurado em 
Goiana, Zona da Mata Norte 
de Pernambuco, no último dia 
28, chega com o potencial de 
alterar a realidade socioeconô-
mica do Estado. O Polo Auto-
motivo Jeep foi instalado em 
uma área, antes ocupada por 
um canavial, plantado em 11 
milhões de metros quadrados, 
voltado para a monocultura 
agrária da cana-de-açúcar. 
Agora, com a produção de veí-
culos na cidade, a Consultoria 
Econômica e Planejamento 
(Ceplan) e a Diagonal Trans-
formação e Territórios apon-
tam que o Polo Automotivo 
Jeep terá um impacto equiva-
lente a 6,5% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) de Pernambu-
co, nos anos de 2019 e 2020. 
A indústria automotiva, sendo 
um setor de cadeia longa, que 
demanda insumos e compo-
nentes de muitos fornecedores 
de distintos setores, é estrutu-
rante no Brasil, e responde por 
cerca de 5% do PIB e por 23% 
do PIB industrial do País. Em 
Pernambuco, terá importância 
equivalente sobre a economia. 
A tendência é de crescimento 
da participação da indústria na 
composição do Produto Inter-
no Bruto e na geração de em-
pregos. Em 2010, a Indústria 

de Transformação representou 
11,31% do PIB de Pernambuco. 
Estima-se que em 2020, quan-
do a fábrica estiver em plena 
operação, esse valor suba para 
cerca de 12,32%. A chegada da 
planta a Pernambuco também 
está sendo sentida pelo merca-
do de trabalho pernambucano. 
E, além da própria Jeep, a 
vinda de novas indústrias que 
se instalarão nos parques de 
fornecedores, planejados pela 
montadora, está afetando, 
direta e indiretamente, a ge-
ração de empregos na região.  

Segundo dados da Ceplan, na 
fase da implantação, o número 
de empregos criados no polo 
automotivo chegou a 21 mil. 
Hoje, na fábrica e no parque 
de fornecedores trabalham 5,3 
mil pessoas. De acordo com a 
FCA, desse total, 78% são per-
nambucanos e 82%, nordesti-
nos. Segundo o grupo, a expec-
tativa é de que, até o final do 
ano, o volume chegue a 3,3 mil 
pessoas empregadas na fábri-
ca, 4,9 mil no parque de forne-
cedores e 850 em serviços ge-
rais. Além do Jeep Renegade, 
dois novos modelos passarão 
a ser produzidos pela fábrica 
da Jeep, em Goiana, dentro 
dos próximos 18 meses. A in-
formação foi adiantada pelo 
CEO mundial do grupo FCA, 
Sérgio Marchione, em coleti-
va, no dia da inauguração. Um 
modelo será da marca Fiat e 
um da Jeep. A presidente Dil-
ma Rousseff veio, a Pernam-
buco, para a inauguração.O 
governador Paulo Câmara, o 
ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio, Arman-
do Monteiro Neto, o prefeito 
do Recife, Geraldo Julio, além 
do governador da Paraíba, Ri-
cardo Coutinho, e dos senado-

res Fernando Bezerra Coelho e 
Humberto Costa também par-
ticiparam da solenidade, em 
Goiana.

Histórias
Juliana Arruda, Engenhei-

ra Química pernambucana, 
nunca pensou que pudesse 
trabalhar na indústria auto-
mobilística em seu próprio Es-
tado. “Nunca esperava poder 
trabalhar com tecnologia para 
carros aqui. Achei que, se isso 
ocorresse, seria apenas no Sul 
do país”, conta. Ela também 
diz estar emocionada ao ver o 
povo pernambucano se desta-
cando dentro da empresa. “A 
gente sabia do nosso potencial. 
Os meninos daqui que entra-
ram na Jeep, que não sabiam 

o que é fazer um carro, agora, 
já estão dando aula para muita 
gente”, relata Juliana.

Arco Metropolitano
Durante inauguração do 

Polo Automotivo da fábrica da 
Fiat Chrysler (Jeep), em Goia-
na, a Presidente Dilma Rousseff 
garantiu que o Governo Federal 
iniciará os processos da licitação 
da construção do Arco Rodoviá-
rio Metropolitano. O projeto pre-
vê uma pista dupla que ligará a 
BR-101 ao norte de Recife com o 
trecho sul da mesma rodovia, fa-
cilitando a mobilidade de cargas 
que tem como origem ou destino 
o Porto de Suape. A licença pré-
via do lote 2, que terá 44 quilô-
metros de extensão, ligando São 
Lourenço da Mata a Suape, foi li-
berada pela Agência Estadual de 
Meio Ambiente (CPRH) no últi-
mo dia 27. A expectativa é que 
licitação saia ainda em 2015. O 
trecho vai da BR-101, no Cabo de 
Santo Agostinho, à BR-408, em 
São Lourenço da Mata. Já o lote 
1 deverá ser incluído, segundo 
a presidente, no Programa Fe-
deral de Concessão de Valores. 
Ainda não tem traçado definido 
e será viabilizado pela iniciativa 
privada. O trecho vai de São Lou-
renço a Igarassu e tem 33 quil de 
extensão. O problema, que tem 
causado polêmica, é que o dese-
nho atual desse trecho passa por 
uma Área de Proteção Ambien-
tal (APA), com Mata Atlântica. A 
rodovia, orçada em mais de R$ 
1 bilhão, será a primeira “mista”, 
com um trecho público e outro 
privado.

 Hoje, fábrica e parque de fornecedores empregam 5,3 mil pessoas  "A gente sabia do nosso potencial"
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saúDE

Virose é notificada como dengue
A nova virose, que tem 

causado manchas vermelhas 
no corpo, conjuntivite, dor e 
inchaço nas articulações, po-
dendo esses sintomas estar 
acompanhados ou não de fe-
bre, deve ser notificada como 
caso suspeito de dengue.

Essa é a determinação da 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) que já está sendo enca-
minhada às unidades de saúde 

de todo o Estado. A notificação 
do caso é obrigatória em todo 
o serviço de saúde. “Os doen-
tes precisam ir a uma unidade 
básica de saúde para que seja 
iniciado o tratamento, evitando 
que a doença se agrave”, explica 
a coordenadora do Programa 
de Controle da Dengue da SES, 
Claudenice Pontes. Desde janei-
ro, o Estado vem verificando, 
em todas as regiões, casos atípi-

cos de doença exantemática que 
não se enquadra nas definições 
preconizadas pelo Ministério da 
Saúde para dengue.
“Mas, apesar da presença de 
edema articular em alguns ca-
sos, esse sintoma desaparece 
rapidamente, o que descarta a 
possibilidade de chikungunya”, 
avisa Claudenice, lembrando 
que não há caso de chikungunya 
em Pernambuco.

Dengue: aumento de 433,94% 
dos casos

A Secretaria Estadual de 
Saúde (SES) divulgou, no dia 
20 de abril, mais um bole-
tim dos casos de dengue em 
Pernambuco. Presente em 
173 municípios, a doença já 
contabilizou 22.324 casos 
notificados. Até o dia 11 de 
abril, eram 4.003 casos con-
firmados, pouco mais de mil 
casos desde o último boletim, 
do dia quatro de abril. Isso 
representa um aumento de 
433,94% em relação ao mes-

mo período de 2014, quando 
foram notificados 4.181 ca-
sos, dos quais 1.518 confir-
mados.Os municípios com o 
maior número de casos no-
tificados são: Recife (5.710), 
Jaboatão dos Guararapes 
(1.116), Camaragibe (1.064) 
e Goiana (829), totalizando 
8.719 registros (39,06% do 
total do Estado).

Os municípios com alta 
incidência (número de ca-
sos por 100 mil habitantes), 

entre os dias 15/02 e 11/04, 
são: Itapetim (1.306,39), São 
José do Egito (1.238,40), Pe-
dra (1.226,34), Venturosa 
(1.018,91), Sanharó (985,50), 
Condado (870,01), Goiana 
(836,67), Itaquitinga (832,53), 
Surubim (746,84), Arq. Fer-
nando de Noronha (728,16), 
Iguaraci (726,25), Belo Jardim 
(578,57), Limoeiro (576,90), 
Calumbi (539,22), São Ben-
to do Una (522,39), Torita-
ma (511,76), Buenos Aires 
(493,29), Ingazeira (460,22), 
Betânia (456,47), Macaparana 
(437,68), Jataúba (435,30), 
Vertentes (431,03), Lagoa do 
Carro (423,26), Iati (416,62), 
Camaragibe (397,15), Santa 
Cruz do Capibaribe (396,04), 
Casinhas (394,67), Vitória de 
Santo Antão (389,26), Tabira 
(334,80), Carpina (330,45), 
Manari (326,47), Afogados 
da Ingazeira (322,87) e Pes-
queira (307,13). Até então, 
foram notificados 25 casos 
de dengue grave no ano de 
2015, com 19 confirmações. 
No mesmo período de 2014, 
foram 21 confirmações. Doença está presente em 173 municípios
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Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição

#nutriçãoemfoco

A IMPORTÂNICA DE UM INTESTINO 
SAUDÁVEL

Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição - Especialista 
em Nutrição Clínica - Especialista 
em Obesidade e Emagrecimento 
Nutricentro 
Fone: (87) 3821 4187 - Arcoverde –PE

Muitas pessoas convi-
vem e até se acostumam com 
alguns desconfortos como 
prisão de ventre, flatulência, 
distensão abdominal, diar-
reia, e nem imaginam que 
esses são sinais de um dese-
quilíbrio intestinal.

É por meio do intestino 
que absorvemos os nutrien-
tes e a água que precisamos! 
Além disso, é um órgão es-
sencial para a nossa imu-
nidade, onde encontramos 
cerca de 60% das nossas 
células de defesa, formadas 
por bactérias boas que fun-
cionam como uma barreira 
para organismos estranhos. 

Quando a mucosa intesti-
nal apresenta mais bactérias 
nocivas do que benéficas, te-
mos um quadro que chama-
mos de disbiose intestinal, o 
que pode vir a causar, aque-
les desconfortos comuns e 
outros problemas que mui-
tas vezes não relacionamos 
com o intestino.

Diversas doenças e dis-
túrbios podem se originar ou 
ter relação com a saúde in-
testinal: infecções urinárias, 
candidíase, micoses, ansie-
dade, depressão e até a obe-
sidade. O intestino de indiví-
duos obesos apresenta bac-
térias com maior capacidade 
de absorção de energia, e há 
uma deficiência na sinaliza-

ção da saciedade, resultando 
em ganho de peso. Portanto, 
um bom funcionamento do 
intestino pode auxiliar inclu-
sive no emagrecimento. 

Para ter um intestino sau-
dável, a nossa flora intestinal 
precisa estar equilibrada, co-
lonizada em sua maioria por 
bactérias benéficas à saúde, 
conhecidas como probióti-
cas, e a mucosa intestinal 
precisa estar intacta para que 
substâncias nocivas não atin-
jam a corrente sanguínea. 

O tratamento para restau-
rar ou manter um intestino 
saudável inclui alimentos nu-
tritivos, fibras, água e quando 
necessário, uma reposição de 
probióticos através da alimen-
tação ou suplementação. O 
equilíbrio é que nos leva a um 
corpo mais saudável! 
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são João

Caruaru homenageia Campos, Eudócio e 
Heleno dos 8 baixos

Ainda estamos em abril, 
mas em Caruaru não se fala 
de outra coisa que não seja o 
São João. Também pudera, 
a cidade é a Capital do Forró. 
E para esse ano, a prefeitura 
já divulgou os homenageados 
do festejo junino. Os escolhi-
dos foram o ex-governador de 
Pernambuco Eduardo Campos 

(in memorian), o músico Hele-
no dos 8 Baixos e o ceramista 
mestre Manuel Eudócio. As 
comemorações juninas já têm 
data certa para começar, 30 de 
maio de 2015. "É muito bom 
poder anunciar estes nomes. 
Cada um teve e ainda tem um 
significado muito grande para 
a história de nossa cidade e 

cada um contribuiu grandiosa-
mente para o desenvolvimento 
artístico e cultural desta terra. 
O São João de Caruaru e esta 
cidade devem muito a esses 
três grandes nomes de Per-
nambuco", comemora a presi-
dente da Fundação de Cultura, 
Lucia Lima. Manuel Eudócio é 
caruaruense, nasceu no Alto 
do Moura em 1931 e conti-
nua morando no vilarejo até 
hoje. Iniciou sua vida de ar-
tesão, efetivamente, aos 17 
anos, com a ajuda do mestre 
Vitalino. Seu trabalho é re-
conhecido no Rio de Janeiro, 
São Paulo, Bahia, Alemanha, 
França, Portugal e Estados 
Unidos. Sua principal marca 
é a utilização de máscaras e 
nariz vermelho, remetendo a 
palhaços e papangus.

Arcoverde terá dez pólos de animação
O São João de Arcoverde 

foi lançado no último final de 
semana de abril, na capital do 
Estado, em Recife, no evento 
“Recife Antigo de Coração”, no 
Marco Zero. A cidade sertane-
ja aproveitou o momento para 
anunciar que a edição 2015 dos 
festejos juninos acontecerão 
entre os dias 19 e 28 de junho e 
o público poderá escolher entre 
dez polos de animação.

Com o tema “O Reino 
do Baião na Capital do São 
João”, o esperado é que Ar-
coverde se transforme em 
um reino com importantes 
ritmos da trilogia musical 
nordestina do forró – o xote, 
o xaxado e o baião. “Esse 
tema, pois, se encaixa perfei-
tamente no conceito do São 

João de Arcoverde, a partir 
do momento que interage, 
de forma harmônica, com o 
padrão temático das edições 

anteriores, tão apreciada por 
turistas e nativos”, declarou 
o Secretário de Turismo e 
Eventos, Albérico Pacheco.

De acordo com a prefeita 
da cidade, Madalena Brito, 
quatro forrozeiros nativos se-
rão homenageados e cada um 
deles terá uma noite especí-
fica para receber a homena-
gem. Na noite escolhida, ha-
verá um forrozeiro convidado 
(a exemplo de Santana, Pet-
rúcio Amorim, etc.) e a parti-
cipação especial de mais um 
forrozeiro da cidade.Assim 
como em anos anteriores, o 
São João de Arcoverde 2015 
vai oferecer ao público polos 
de animação com atrações 
artísticas e culturais, pro-
porcionando a apreciação de 
shows, espetáculos teatrais 
e recitais. Os espaços serão 
divididos em: Multicultural, 
Artes, Pé de Serra, Multimu-

 Heleno dos 8 Baixos é de 
Ibirajuba, que fica a 40 km de 
Caruaru. Com 15 anos, tor-
nou-se afinador de sanfonas e 
graças a essa aptidão passou a 
ser procurado por sanfoneiros 
de todo o Nordeste. Na década 
de 70 entrou de vez no univer-
so musical. Em 1991 foi indi-
cado ao Prêmio Grammy. Em 
1992 lançou um CD na Alema-

nha com Duda de Passira. Em 
1996 lançou o seu primeiro 
trabalho solo. Eduado Cam-
pos, que morreu em um aci-
dente de avião em agosto do 
ano passado, nasceu na capital 
pernambucana. Cursou Ciên-
cias Econômicas e iniciou sua 
trajetória política muito cedo. 
Foi governador de Pernambu-
co em dois mandatos. 

Eudócio nasceu em Caruaru, Heleno em Ibirajuba e Campos governou PE por dois mandatos
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Festejos acontecerão entre 19 e 28 de junho
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o sical, Forrogospel, Vila de 

Rio Branco, Gastronomia, 
Diversão, Raízes do Coco e 
Budega da Poesia.

A programação junina 
ainda não foi divulgada. 
“A programação do melhor 
São João do Nordeste será 
lançada aos poucos. Mante-
remos a tradição do evento 
multicultural, porém explo-
rando o tema atrelado às 
homenagens aos forrozeiros 
de Arcoverde. O arrasta pé 
está garantido, além da for-
te cultura dos bois, samba 
de coco, quadrilhas temá-
ticas, poetas declamadores 
e sons alternativos como, 
rock e jazz”, finaliza o secre-
tário de Turismo, Albérico 
Pacheco.

Festejos começam dia 30 de maio
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política

A redução da maioridade penal 
não é o único absurdo

Sertão EsportivoPolíticas
Públicas

Respeito ao pensamento 
diferente, divergente, opos-
to. A democracia exige essa 
diversidade de forças e de 
ideias. A diferença enriquece 
a discussão, mas com relação 
aos direitos me coloco de for-
ma intransigente. 

Os direitos adquiridos 
são uma conquista da socie-
dade brasileira. Não podem 
ser vilipendiados e desconsi-
derados. A proposta conser-
vadora de redução da maio-
ridade penal, de aumento da 
criminalização, da culpabili-
dade de viés etário e discurso 
de ódio não pode fazer parte 
da construção política per-
nambucana. 

Desde o final de março de 
2015, com a admissibilidade 
da Emenda a Constituição – 
PEC nº 171/1993, aprovada 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania da 
Câmara dos Deputados o sinal 
vermelho de alerta foi ligado! 
Admissibilidade é possibilida-
de. Cadê a força da Constitui-
ção? Cláusula Pétrea? Art. 60 
IV da CF/88? Segurança Jurí-
dica? Na prática a votação da 
admissibilidade mostrou sua 
força. A proposta segue firme. 
Sinto-me indignada!

As politicas públicas ca-
recem de decisões políticas 
fundamentais. No sentido de 
ampliar direitos fundamen-
tais, nunca reduzi-los. O Es-
tado tem o dever de amparar 
a sociedade criando meios de 
inserção social e produtiva 
inclusive para jovens.

Em 54 países que opta-
ram por esse direcionamen-
to equivocado não tiveram a 
violência reduzida. Será que 
no Brasil vai reduzir? Exis-
tem interesses que o senso 
comum, eu e você, não alcan-
çamos! Mas nos coloquemos 
alerta diante dessa situação! A 
quem interessa o aumento do 
aparato legal e repressivo do 
Estado? Outra coisa, já ouviu 
falar na PEC nº 451/2014? A 
PEC Saúde Pública não é obri-
gação do Estado? Ela existe e 
já chegou como proposta de 
2014/2015!

 Silvia Bezerra De Melo
 Assistente Social, especialista em                             

        Ciência Política.

+18 +16

TCE-PE orienta municípios 
a divulgar ordem de 

pagamentos
A iniciativa do Tribunal 

de Contas de Pernambuco 
(TCE-PE) de dar transparên-
cia à ordem dos pagamentos 
a fornecedores pode trazer 
mais eficiência e economia 
aos cofres públicos. Impe-
dindo que haja qualquer tipo 
de privilégio a credores, a di-
vulgação deverá inibir focos 
de corrupção, já detectados e 
demonstrados, por exemplo, 
pela Operação Lava Jato. Se 
existe uma tradição de atraso 
nos recebimentos, difunde-se, 
como consequência, a prática 
do sobrepreço para compen-
sar, por vezes, a demora, já 
contabilizada de antemão, 
para ter acesso aos recursos.

Ao tomar a dianteira e 
dar transparência à ordem 
de pagamentos em seu site, 
o TCE-PE trabalha no senti-
do de dar um empurrãozinho 
para que Governo do Estado 
e Municípios sigam o exem-
plo. A obrigação de obede-
cer à ordem cronológica nos 
pagamentos públicos já era 
prevista pela Lei de Licita-
ções e Contratos - 8666/93, 
mas Estudos da Associa-
ção dos Membros dos Tri-
bunais de Contas do Brasil 
(Atricon) identificaram que 
esta é uma das regras mais 
descumpridas.O governador 
Paulo Câmara e o presidente 
da Associação Municipalis-
ta de Pernambuco (Amupe), 

José Patriota, já receberam 
comunicados, através de ofí-
cios, enviados pelo TCE-PE, 
sugerindo a regulamentação 
da lei 8666/93, no âmbito da 
administração estadual e dos 
municípios.

Presidente do TCE-PE, o 
conselheiro Valdecir Pasco-
al explica que a Resolução da 
Atricon, recomendando aos 
Tribunais de Contas que regu-
lamentassem o tema e cobras-
sem dos demais gestores pú-
blicos a mesma providência, 
partiu de muitas discussões 
com seus membros, gestores 
públicos e sociedade civil.
"Todos os tribunais de contas 
brasileiros, a partir da opor-
tuna provocação da Atricon, 
estão regulamentando essa 
questão por entenderem que 
a observância da lei e a ampla 
transparência da ordem dos 
pagamentos, a fornecedores 
públicos, contribuirá para o 
efetivo combate à corrupção”, 
relata o presidente do TCE.

A publicação sistemática 
da conclusão do serviço pres-
tado dará, ao fornecedor, 
garantia de receber na data 
certa. Espera-se, assim, que 
a segurança do recebimento 
elimine as chances de inje-
ção de "gordura" nos preços. 
A certeza que os fornecedo-
res terão de receber dentro 
do prazo contratual e na or-
dem justa seus pagamentos 

deve aumentar a confiança 
no poder público.O TCE-PE 
foi a primeira instituição 
do Brasil a regulamentar e 
divulgar a sua lista de for-
necedores e as datas dos pa-
gamentos. “Esperamos que 
o exemplo de Pernambuco 
sensibilize todos os órgãos e 
poderes públicos para a efe-
tivação dessa medida repu-
blicana, que, vale dizer, será 
fiscalizada com prioridade 
pelo TCE”, adianta Pascoal.

“Medida será fiscalizada com priori-
dade pelo TCE”, diz Pascoal
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DEsEnvolvimEnto

Salgueiro festeja 151 anos ao toque 
da sanfona 

No dia 30 de abril, o muni-
cípio de Salgueiro, no Sertão 
de Pernambuco, distante 513 
quilômetros de Recife, come-
mora 151 anos de emancipa-
ção política. Nesse momento, 
a cidade também festeja con-
quistas  no incentivo às lutas 

femininas e valorização dos 
artistas da sanfona. A mulher 
salgueirense se destaca por sua 
força e marca os 151 anos de 
emancipação política da cidade 
com iniciativas de promoção da 
igualdade de gênero e da auto-
nomia feminina, na sociedade, 

sendo premiadas, anualmente, 
pela Medalha Lucila Angelim. 
Em sua 13ª edição, o evento, 
organizado pela Prefeitura de 
Salgueiro, por meio da Coorde-
nadoria da Mulher, aconteceu 
na Câmara de Vereadores, no 
dia 25, homenageando pesso-
as físicas e jurídicas indicadas 
pela própria comunidade.

Agora, nada é mais repre-
sentativo para a liberdade 
de um povo do que a pre-
servação de sua identidade 
cultural. A Prefeitura de Sal-
gueiro, através da Secretaria 
de Cultura e Esportes, reco-
nhece a importância do res-
peito às raízes nordestinas e 
realiza, pelo sétimo ano con-
secutivo, o Festival da San-
fona, na Casa do Sanfoneiro.
Entre os dias 29 e 30 de abril 

e 1º de maio, 24 sanfoneiros 
competirão, nas categorias 
sanfona livre, oito baixos e 
infanto-juvenil. Na noite de 
abertura, ao final da primei-
ra eliminatória, o público 

assiste ao show de Epitácio 
Pessoa; na segunda noite, 
de Joquinha Gonzaga; e, no 
encerramento do Festival, 
de Waldonis e dos campeões, 
eleitos pelos jurados.

Medalha reconhece mulheres que construíram a história de Salgueiro
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Salgueiro já realiza o sétimo Festival da Sanfona
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Dárcio Rabélo
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

@darciorabelo.com.br
facebook.com/PORTALDARCIORABELO

@darciorabelo

DEGUSTAÇÃO

INAUGURAÇÃO

CINEMA

ARCOVERDE EM RECIFE

OFICINA

Apostando na região de Arco-
verde como um polo dinâmico 
de investimentos, no que tam-
bém diz respeito ao mercado 
de decoração e arquitetura, 
a Casa Mais foi inaugurada 
na última quinta-feira (23), 
no Centro da cidade e teve 
muita festa e comemoração. 
A loja vai oferecer serviços 
de revestimentos e ilumina-
ção com suporte aos arquite-
tos, decoradores e clientes de 
Arcoverde.A multimarcas foi 
inaugurada para satisfazer o 
desejo de arquitetos e de um 
público exigente. Lindas lumi-
nárias, e pastilhas são os des-
taques encontrados na Casa 
Mais. Na ocasião, clientes, 

convidados e arquitetos con-
feriram as últimas tendências 
do design e decoração e de-
gustaram um menu exclusivo 
assinado pelo chef Elsinho Si-
mões.Com expertise de quem 
está no segmento há muitos 
anos, o empresário Henrique 
Filho – que também adminis-
tra a Casa Combate Center, ao 
lado de sua esposa Karina Cal-
mon resolveu ousar e investir 
forte no setor que era muito 
carente nessa área na região.

Um dos mais importantes even-
tos do audiovisual brasileiro dá 

Estão abertas as inscrições 
para as oficinas  de  Cineclu-
bismo e de Realização Audio-
visual que aconteceram dentro 
da programação da Mostra Pa-
jeú de Cinema Pernambucano 
que acontecerá entre os dias 14 
e 16 de maio no Cine São José, 
em Afogados da Ingazeira.

Foi um sucesso a apresen-
tação do São João de Arcover-
de na programação do Recife 
Antigo de Coração, ação reali-
zada pela Prefeitura do Recife 
uma vez ao mês.Os forrozeiros 
homenageados do São João 
2015 de Arcoverde Paulinho 
Leite, Mazinho, Wagner Car-
valho e George Silva cantaram 
os grandes clássicos do forró, 
reforçando o convite ao públi-
co para conhecer a festa junina 
no município.O encerramento 
da festa também teve gosto de 
tradição, com a participação 
do Coco Raízes de Arcoverde. 
O publico compareceu e pres-
tigiou com muita dança na 
batida do tamanco. Ninguém 
ficou parado.  Quanto a pro-
gramação, esse ano as grandes 
atrações da festa serão anun-
ciadas 1 a cada semana.

O empresário Márcio Brito 
e sua Rafaela abriram as por-
tas de seu Estação dos Crustá-
ceos, em Arcoverde para reu-
nir 20 seletos convidados da 
cidade. Na ocasião a embaixa-
dora de Ballantine’s, Georgina 
Costa, fez uma descontraída 
degustação com drinks espe-
ciais e ensinou curiosidades 
do mundo do uísque. Foi uma 
noite muito divertida e ani-
mada .Por lá anotados nomes 
como: Alan Granjeiro, Execu-
tivo de Conta da Ballantine´s 
no Brasil, Eduardo Arcoverde 
e Evilasia, Henrique Filho e 
Karina, Nara Padilha, Socorro 
e Maria Alice Siqueira e mais 
representantes do Grupo São 
Francisco de Petrolândia en-
tre outros nomes. Depois, foi 
servido um jantar e o menu 
preferido foi o risoto de cama-

FORRÓ VIP

Na próxima edição todos os 
detalhes da melhor prévia juni-
na de Arcoverde que aconteceu 
com absoluto sucesso no últi-
mo dia 25 de abril no Esporte 
Clube de Arcoverde.

rão e petit gateau, que por sinal 
está de comer ajoelhado de tão 
gostoso.

o pontapé inicial para a sua edi-
ção de 2015. É o 8º Festival de 
Cinema de Triunfo, que aconte-
cerá em agosto, no Cine Theatro 
Guarany, e pretende reunir, em 
pleno Sertão do Pajeú, realiza-
dores e recentes produções fíl-
micas de todo o país. As inscri-
ções estão abertas para todo o 
Brasil, no período de 5 de maio 
a 5 de junho de 2015. Os partici-
pantes vão concorrer a um total 
de R$ 40 mil em prêmios nas 
categorias:Longa-metragem 
nacional.

vendas@jornaldosertaope.com.br
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ENCONTRO Wellington Araújo e Ricardo Lins dando uma pausa no 
trabalho para encontro social

EMPRREENDEDORES Henrique e Karina Calmon Arcoverde abriram 
com muito sucesso a Casa Mais em Arcoverde.

UÍSQUE Márcio Brito recebeu Georgina Costa, embaixadora de Ballantine’s e 
Alan Granjeiro, Executivo de Conta da marca na região na Estação dos Crustáceos.

 SORRISO Guga Lins Prefeito de Sertânia em momento de descontração

CASAL Eduardo e Evilasia Arcoverde sempre anotados nos 
melhores eventos sociais da cidade

MÃE E FILHO Rosângela e Rickardson Siqueira no abre da 
Casa Mais.

da
rc

io
ra

be
lo

.c
om

.b
r

da
rc

io
ra

be
lo

.c
om

.b
r

da
rc

io
ra

be
lo

.c
om

.b
r

da
rc

io
ra

be
lo

.c
om

.b
r

da
rc

io
ra

be
lo

.c
om

.b
r

D
iv

ul
ga

çã
o



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão - 30 de Abril a 13 de Maio 2015 / Edição 111



Jornal do Sertão - 30 de Abril a 13 de Maio 2015 / Edição 111  —  www.facebook.com/Jornaldosertao



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão - 30 de Abril a 13 de Maio 2015 / Edição 11114

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

Sertão Esportivo

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

EM AÇÃO

Núcleos Jurídicos Da Fis Auxiliam A 
Garantia Dos Direitos Dos Cidadãos

IFPE abre 2.062 vagas para 
cursos técnicos

São José do Egito abre 
concurso com 88 vagas

EDucação

O Instituto Federal de Per-
nambuco (IFPE) abriu seleção 
com 2.062 vagas em cursos 
técnicos na modalidade sub-
sequente, destinada aos can-
didatos que possuem ensino 
médio completo. As oportuni-
dades estão distribuídas em 15 
campi da instituição, incluindo 
o Agreste e o Sertão. As inscri-
ções devem ser realizadas atra-
vés do site do instituto (http://

www.ifpe.edu.br) até  sete de 
maio. A taxa é de R$ 20.

No Sertão, as vagas são 
para Afogados da Ingazeira. 
Já no Agreste, para Caruaru e 
Garanhuns. As demais cidades 
com vagas são Barreiros, Belo 
Jardim, Cabo de Santo Agos-
tinho, Igarassu, Ipojuca, Jabo-
atão dos Guararapes, Olinda, 
Palmares, Paulista, Pesqueira, 
Recife e Vitória de Santo Antão.

Entre os campi com vagas abertas estão Recife, Carurau e Afogados da Ingazeira

A prova será aplicada no 
dia 14 de junho. Serão 30 
questões de múltiplas esco-
lhas, sendo dez de português, 
dez de matemática e outras 
dez de conhecimentos gerais. 
O resultado final será divul-
gado no dia 26 de junho. Os 
cursos têm duração média de 
dois anos e as aulas começam 
já no segundo semestre de 
2015. Metade de todas as vagas 
oferecidas é destinada a quem 
cursou o ensino médio inte-
gralmente na rede pública de 
ensino. Ainda há subcotas para 
os candidatos autodeclarados 
negros, pardos e indígenas e 
para quem tem renda familiar 
per capta de até um salário 
mínimo e meio. Candidatos 
oriundos da Zona Rural tam-
bém contam com reserva de 
vagas, caso optem pelos cursos 
com vocação agrícola.

A Prefeitura de São José do 
Egito abriu edital nesse mês 
de abril para concurso público 
com 88 vagas, em funções de 
níveis médio e superior. Cin-
co delas são para pessoas com 
deficiência. Os salários variam 
de R$ 788 a R$ 5 mil. As ins-
crições já iniciaram e termi-
nam no dia 21 de maio.

Os cargos de nível superior 
são para as áreas de Auditor 
Fiscal (1), Nutricionista (1), 
Fonoaudiologista (1), Médico 
Ginecologista/Obstetra (3), 
Médico Radiologista (1), En-
fermeiro Obstetra (3) e Profes-

sores do Ensino Infantil, Fun-
damental, de Língua Portu-
guesa, Matemática, Geografia, 
Ciências, História, Educação 
Física, Filosofia e Inglês (66). 
Para as funções de Fiscal de 
Tributos (1), Fiscal de Obras 
(1), Agente de Arrecadação (1) 
e Agente de Trânsito (9) é exi-
gido apenas o nível médio.

 O edital está disponível  no 
site da banca organizadora, a 
Conpass (www.conpass.com.
br). A taxa de inscrição varia 
de R$ 70 a R$ 100. As provas 
escritas estão previstas para o 
dia sete de julho e o resultado 

final será divulgado, no máxi-
mo, até o dia 27 de agosto des-
se ano, no saguão da Prefeitu-
ra, da Câmara Municipal e no 
site www.conpass.com.br. O 
concurso terá dois anos de va-
lidade e poderá ser prorrogado 
pelo mesmo período. 

Inscrições terminam em 21 de maio

A população de Serra Ta-
lhada e municípios vizinhos 
têm tido fortes aliados na 
consolidação de direitos: o 
Núcleo de Prática Jurídica e 
o Programa Balcão de Direi-
tos, este último em parceria 
com a Prefeitura de Serra 
Talhada. Por meio de asses-
soria jurídica, a FIS garante o 
acesso da população à justiça 
sem os gastos das custas pro-
cessuais e aos alunos espaço 
para prática jurídica.

Além do Escritório Esco-
la de Advocacia, que realiza 
atendimentos quinzenais por 
meio do Balcão de Direitos no 
Centro de Referência da Assis-
tência Social (Cras) de Serra 
Talhada, o Núcleo de Práticas 
Jurídicas oferece os serviços 
da Câmara de Conciliação, 
Mediação e Arbitragem do 
Procon (CCMA). “As soluções 
são dadas por meio de acordo 
entre as partes, após devida-
mente homologadas pelos juí-
zes responsáveis e têm a mes-
ma eficácia de uma sentença 
judicial prolatada por um 
juiz”, observou a coordenado-
ra do Núcleo de Prática Jurídi-
ca da FIS, Ana Paula Antunes 
Novaes Cavalcanti.

O Núcleo de Prática Jurídi-
ca, implantado em 2010, fun-
ciona de segunda a sexta-feira 
(8h às 12h), no prédio da FIS, 
de forma gratuita. Segundo 

o diretor-presidente da insti-
tuição, Luis Pereira de Melo 
Júnior, o projeto surgiu para 
garantir aos alunos de Direito 
o exercício da advocacia, mas 
também integra as ações de 
responsabilidade social de-
senvolvidas pela FIS. “Há por 
parte da Faculdade uma preo-
cupação de garantir a melhor 
formação possível aos alunos e 
junta-se a esse princípio o de 
desenvolver serviços e ações 
que atendam de forma gratui-
ta a população como forma de 
aproximar o ensino da ativida-
de prática, da extensão em si, o 
que tem resultado em respos-
tas satisfatórias para o corpo 
técnico da instituição como 
para a sociedade”, frisou.

A cada semestre, a Câmara 
de Conciliação, Mediação e Ar-
bitragem do Procon (CCMA) 
realiza o Mutirão de Concilia-
ção em Ações de DPVAT. Par-
ticipam dessas ações partes 
envolvidas e advogados de 15 
comarcas circunvizinhas que 
garantem a aceleração do dos 
processos judiciais, devido à 
parceria com o Tribunal de 
Justiça de Pernambuco para 
garantir o trabalho de médi-
cos-peritos, advogados de se-
guradora nas próprias depen-
dências da FIS. 

Núcleo de Comunicação e 
Marketing (Nucom-FIS)
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Sertão EsportivoProgramação
neurolinguística

Por Jussara Pereira

Estados emocionais
Podemos definir estado 

emocional, no ponto de vista 
da PNL, como resultado das 
nossas representações inter-
nas (pensamentos), fisiolo-
gia e comportamentos.

Pensamentos ou re-
presentações internas são 
as imagens, odores, sabores 
e sons que surgem em nos-
sa mente, sejam eles criados 
ou recordados. Assim como, 
o diálogo interno – aquela 
conversa que estabelecemos 
com nós mesmos durante a 
maior parte do dia.

Comportamentos são 
nossas atitudes conscientes 
e inconscientes, tais como 
a postura corporal, gestos, 
tensão muscular, palavras, 
respiração, tom e volume de 
voz, entre outros.

Fisiologia é o conjunto 
das reações bioquímicas que 
acontecem em nosso orga-
nismo, como os batimentos 
cardíacos, a pressão arterial, 
o grau de dilatação da pupi-
la, a temperatura corporal, 
a coloração facial, etc. Não 
podemos manipular direta-
mente os elementos de nossa 

fisiologia, mas podemos con-
trolá-los através dos compor-
tamentos.

Esses três fatores estão 
interligados e interagem re-
ciprocamente uns com os 
outros, determinando um 
estado emocional. Controlar 
o estado emocional impli-
ca, portanto, em estarmos 
conscientes dos fatores cita-
dos. No entanto, temos aqui 
uma via de mão-dupla: se 
não exercermos este contro-
le ativo sobre o processo, os 
estados emocionais deter-
minarão nossos pensamen-
tos, nossa fisiologia e nossos 
comportamentos.

Agora vamos a um exercí-
cio bem simples: Posicione-se 
de forma bem confortável em 
uma cadeira, estire as pernas, 
alongue a coluna, cruze as 
mãos na sua nuca e mante-
nha a cabeça erguida. Tenha 
um pensamento limitador, 
triste... Vai perceber que sua 
fisiologia está incongruente 
com este seu pensamento. 

Sugiro que caso esteja em 
um estado emocional inde-
sejado, altere sua fisiologia, 
pensamento e comportamen-
tos assim, manterá seu con-
trole emocional.

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

aEsa

CESA forma educadores há 46 
anos em Arcoverde

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, seja no cenário educacio-
nal de suas respectivas cida-
des, seja em outras áreas da 
atividade profissional, para 
a qual muitos reconhecem a 
contribuição advinda de suas 
passagens por esta Instituição. 

Assim tem sido por esses 
anos afora, e não só Arcover-
de, por ser a sede onde se en-
contra a AESA, mas também 
um largo círculo de municí-
pios de Pernambuco e até de 
outros estados que comungam 
dessa convicção de que há um 
laço educacional-fraternal que 
resulta da existência da passa-
gem de tantos alunos por este 
centro de formação superior.

Alguns fatores se sobres-
saem para que a Autarquia se 

mantenha em plena ativida-
de, não obstante a concorrên-
cia natural de outras ofertas 
de cursos que chegam e bus-
cam o seu espaço na cidade. 
Um desses fatores é a dinâ-
mica gerencial da parte ad-
ministrativa e pedagógica, na 
medida em que investe nos 
recursos humanos e na quali-
dade estrutural-física do pré-
dio que serve de casa educa-
cional. Esse é um aspecto que 
a atual direção da AESA e do 
CESA tem posto como meta, 
seja qualificando o quadro 
administrativo através de 
treinamento especializado 
de recursos humanos; seja 
reformulando o espaço físico 
disponível, para que melhor 
atenda àqueles que aqui che-
gam para estudar. 

Outro fator, sem dúvida, 
tem a ver com a credibilida-
de do corpo docente diante da 
comunidade estudantil, no dia 
a dia da vida acadêmica, bem 
como perante o público em 
geral, no tocante ao resultado 
da preparação de futuros do-

centes que vão dar conta dos 
conhecimentos na prática diá-
ria em suas cidades de origem. 
A AESA tem, em seus quadros, 
um grupo de professores (dou-
tores, mestres e especialistas) 
da melhor qualidade. Tal fator 
incide na produção intelectu-
al vivenciada em sala de aula, 
com benefícios mútuos para 
docentes e discentes. Além do 
ambiente de sala de aula, os 
professores também se desta-
cam em sua contribuição pes-
soal no fazer acadêmico e na 
orientação de trabalhos cientí-
ficos dos discentes. Com isso, 
alguns professores já têm tra-
balhos publicados em revistas 
especializadas, e alguns alunos, 
por exemplo, já despontam no 
mundo das letras, seja produ-
zindo pesquisas ou obras lite-
rárias. Além dos cursos de Li-
cenciatura em Letras, História, 
Geografia, Biologia, Matemáti-
ca e Pedagogia, o CESA espera 
aprovação de novos cursos já 
para o segundo semestre deste 
ano, mas isso é conversa para 
nosso próximo encontro.

Pensamentos Fisiologia

Comportamentos

Estado
Emocional
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*  Helena Conserva é Professora e Jornalista

O Sesc Petrolina realiza a oitava edição da Aldeia Vale 
Dançar com solos, duos, dança contemporânea, balé clássico, 
hip hop, dança de rua. Petrolina respira dança. É a oitava edi-
ção da Aldeia Vale Dançar. Uma realização do Sesc Petrolina 
em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secreta-
ria Executiva de Cultura e da empresa, Qualquer Um dos 2 
Produções Artísticas. Este ano, o projeto volta a sua configu-
ração de Aldeia e realiza o “Cortejo Dançando na Rua” e o 
“OverDança”, com 12 horas ininterruptas de dança. Também 
dialoga com seu projeto mãe, o Palco Giratório, recebendo 
espetáculos e realizando intercâmbio de grupos. O público 
infantil também tem espaço garantido com programação vol-
tada especialmente pra criançada.

As ações formativas serão contempladas com a realização 
de seis oficinas de iniciação em dança em escolas públicas 
da Região, com o desdobramento na Mostra Pedagógica de 
Dança; formações curtas em Ballet Clássico, Dança de Salão e 
Dança Contemporânea, com o objetivo ampliar conhecimen-
tos para bailarinos, coreógrafos e professores. E por fim, o Se-
minário Pensamento de um Corpo que Dança, configurando-
-se como um espaço de capacitação, gerando conhecimento 
teórico-prático para os profissionais da dança. As atrações 
acontecem no Teatro Dona Amélia, no Sesc Petrolina, com in-
gresso a R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia) e na Praça do Bambuzi-
nho (entrada gratuita). A inscrição para as oficinas devem ser 
feitas no setor de cultura da unidade e custam R$ 20 (público 
em geral) e R$ 10 (comerciários e dependentes).

Sertão Esportivo
Cultura

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

Doze horas ininterruptas de dança

 Cine PE de volta ao 
Cinema São Luiz

Começa no dia dois de 
maio a mostra competitiva da 
19º edição do maior festival 
de cinema de Pernambuco: 
o Cine PE. Na programação, 
dentre tantas atrações locais, 
estão a exibição do longa de 
Alceu Valença, A luneta do 
tempo, e o filme Permanên-
cia, do diretor Leonardo Lac-
ca. Como novidade em 2015 
o Cine PE voltará a acontecer 
onde tudo começou: no Cine-
ma São Luiz. 

Inaugurado no dia seis de 
setembro de 1952 e situado 
às margens do Rio Capiba-
ribe, o São Luiz é uma das 
salas de exibição mais belas 
que o Recife já teve e parte 
importante da história do ci-
nema pernambucano. Quan-
do chegou, a sala competia 
(e ganhou a disputa) com os 
dois mais famosos cinema 
do Recife: o Cine-teatro do 
Parque (hoje, em reforma há 
quase cinco anos) e o Moder-
no (hoje, uma loja comercial 
no centro do Recife). A pu-
jança dessas salas nas déca-
das de 1930 e 1940 foi graças 
às reformas ocorridas quan-
do o empresário cearense 
Luiz Severiano Ribeiro ar-
rendou os espaços, trazendo 
inclusive para Pernambuco, 
a novidade do cinema sono-
ro em 1930. Luiz Severiano 
Ribeiro, fundador do Grupo 
Severiano Ribeiro, queria 

transformar ainda mais a 
experiência do ir ao cinema 
no Recife quando inaugurou 
na década de 1950 mais uma 
sala de exibição, o majesto-
so Cine São Luiz. Em 1997, o 
São Luiz abria suas portas ao 
Festival Cine PE, que ao lon-
go de suas últimas dezoito 
edições atingiu o patamar do 
maior festival de cinema de 
Pernambuco e um dos maio-
res do Brasil. O evento que já 
foi marcado por um grande 
público lotando o gigantesco 
Teatro Guararapes com mais 
de dois mil lugares, tem ago-
ra um singelo retorno à sala 
da Rua da Aurora, cuja ca-
pacidade é de quase mil pes-
soas. No entanto, o retorno 
ao São Luiz é extremamen-
te simbólico, foi lá onde se 
realizou a primeira edição 
do festival. Um reencontro 
marcante que mistura tra-

dição e imagens às novas 
estratégias de seus organiza-
dores. Até o dia oito de maio 
serão exibidos 27 filmes 
oriundos de Pernambuco, 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Paraná, Ceará, Santa Catari-
na e Minas Gerais. Também 
participará da competição o 
longa-metragem português 
Cavalo Dinheiro, de Pedro 
Costa. Os ingressos contam 
com um preço popular de R$ 
4 (inteira) e R$ 2 (meia), e 
toda a renda do festival será 
destinada à manutenção do 
próprio Cinema São Luiz. A 
programação completa pode 
ser encontrada em <www.
cine-pe.com.br>.

Arthur Gustavo Lira do 
Nascimento(Mestrando 
em História / UFPE)

Cinema tem capacidade para receber quase mil pessoas
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DEsEnvolvimEnto

Na crise, Paulo procura saber 
quais as prioridades do povo

Após percorrer 11 mu-
nicípios pernambucanos, a 
primeira edição do programa 
Todos por Pernambuco da 
gestão Paulo Câmara reuniu 
14.717 participantes e coletou 
15.254 contribuições. A últi-
ma rodada, no Recife, elevou 
esse número para 12 cidades 
contempladas. No Sertão, 
Araripina, Petrolina, Salguei-
ro, Floresta, Afogados da In-
gazeira e Arcoverde sediaram 
o encontro. Nessas cidades, o 
governador Paulo Câmara co-
lheu demandas, mais concen-
tradas nas áreas de Educação, 
Saneamento Básico e Infraes-
trutura. Houve exigência de 
realização de concurso público 
para professores efetivos do 
campus da UPE (Universida-
de de Pernambuco), pedido 

de expansão e estruturação 
da educação no campo para as 
comunidades camponesas e de 
ampliação do tratamento do 
esgoto, despejado no Rio São 
Francisco pela Compesa e pela 
prefeitura municipal de Petro-
lina, assim como a conclusão 
da adutora da Redenção, em 
construção pela Compesa. Foi 
solicitado o aporte de recursos 
para a conclusão da obra.

No trecho que vai de Pe-
trolina a Lagoa Grande, foi 
requisitada a duplicação das 
BRs 407 e 428. O aumento 
dos efetivos de policiais e de 
bombeiros na região entrou 
na pauta. Para Serra Talhada, 
cobrou-se a construção de um 
aterro sanitário que atenderá 
Triunfo, Flores, Santa Cruz 
da Baixa Verde e Calumbi. A 

construção de uma estrada 
interligando Calumbi, Santa 
Cruz e Betânia e a climatiza-
ção da escola integral Solidô-
nio Pereira, em Quixaba, tam-
bém estão na fila de execução.

Fechando o pacote serta-
nejo, o governador ouviu so-
bre a importância da univer-
salização do programa Mãe 
Coruja, sobre o fortalecimento 
dos Conselhos Tutelares e va-
lorização de seus profissio-
nais. Foi cobrado quanto à 
perfuração de poços artesia-
nos, em Itapetim, e ampliação 
do número de habitações para 
suprir o déficit.

Durante o Seminário, fo-
ram disponibilizadas oito sa-
las temáticas para discussão 
sobre Educação e Cultura, 
Cidadania, Saúde, Seguran-
ça, Abastecimento D’água, 
Desenvolvimento Econômico 
e Inovação, Infraestrutura e 
Desenvolvimento rural. 
A Secretaria de Planejamen-
to e Gestão, comandada por 
Danilo Cabral, irá analisar as 
demandas, que serão incor-
poradas ao Plano Plurianual 
do Estado, a ser apresentado 
até outubro. “As contribui-
ções da população são fun-
damentais para estabelecer 

as prioridades do Governo 
do Estado para os próximos 
anos, especialmente, nes-
te período de dificuldades. 
Nossos compromissos da 
campanha são reafirmados 
durante os seminários", ob-
serva Danilo. E prossegue: 
"A gente só vai superar esse 
momento de crise, se cons-
truir consensos, superan-
do nossas divergências. E a 
gente só consegue isso com 
diálogo. Em um período de 
crise, a margem de erro di-
minui bastante, e só ouvindo 
o povo podemos fazer as me-
lhores escolhas". "Só ouvindo o povo podemos fazer as melhores escolhas", diz Danilo
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Paulo Câmara reuniu 15.254 contribuições, agora vai estudar demandas
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tEcnologia

Petrolina recebe loja intinerante da 
Sony e Nagem 

A Sony Nagem Truck, uma 
carreta itinerante que vai per-
correr cidades do interior do 
Nordeste para levar aos seus 
consumidores os produtos de 
alta tecnologia já fez a sua pri-
meira parada. O primeiro des-
tino escolhido foi Petrolina, no 
Sertão de Pernambuco, dis-
tante 712 Km de Recife, onde 
a carreta permanece até cinco 
de maio . Essa é uma parceria 
entre a Sony e a Nagem.

O caminhão vai funcionar 
de segunda a sexta, das 10h 
às 20h, e nos sábados, da 9h 
às 13h, no estacionamento do 
Centro de Convenções da ci-
dade. Com 15 metros de com-
primento, a carreta vai abrigar 
uma loja de 100m², com ex-
posição e comercialização de 
produtos da Sony, nas linhas 
de TVs, home theater, smar-
tphones, mini system, câmeras 
digitais, games, entre outras. 

O objetivo da ação é levar 
tecnologia para o interior dos 
estados, além de promover a 
marca e possibilitar que consu-
midores possam experimentar 
e testar os produtos. “Nós já 
operamos as lojas Sony Center 
de todo o Brasil e agora tam-
bém o Sony Nagem Truck. Era 
um sonho antigo levar tecno-
logia para o interior dos esta-

dos e a Sony, como uma gran-
de parceira, comprou a ideia”, 
explica o diretor de Compras e 
Marketing da Nagem, Ricardo 
Monteiro. 

Segundo o diretor de Ven-
das da Sony Brasil, Paulo 
Jaen, estudo realizado nas ci-
dades apontam um alto poder 
de consumo de eletrônicos, 
mas sem acesso principal-

mente a produtos de alta tec-
nologia, como televisores 4K, 
Home Theaters 3D e celulares 
a prova d´água. “São poten-
ciais consumidores que têm 
dificuldade em encontrar um 
mix amplo de produtos nas lo-
jas varejistas locais. Com essa 
iniciativa, queremos levar o 
melhor da nossa tecnologia 
para o Nordeste”, afirma. Para 
o funcionamento, a carreta 
contará com seis vendedores 
das 10h às 20h. Os produtos 
estarão disponíveis aos con-
sumidores para compra e reti-
rada imediata, para portáteis, 
ou entrega em até sete dias na 
residência do cliente. 

A Sony já atua no Brasil há 
40 anos, atendendo a um pú-
blico consumidor e profissio-
nal. Já a Nagem foi fundada 
em Recife, em 1990, e atua em 
Pernambuco com 13 lojas.

Aplicativo criado pelo Sebrae ajuda 
microempreendedores a gerir negócios

O Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) lançou em 
abril um aplicativo gratuito 
para smartphones com a fi-
nalidade de ajudar os micro-
empreendedores individuais 
a melhorar a gestão de seus 
negócios e finanças. O Qipu já 
está disponível no site do Se-
brae (www.sebrae.com.br) e 
é  compatível com aparelhos 
dotados dos sistemas opera-
cionais IOS e Android.

Segundo o presidente do 
Sebrae, Luiz Eduardo Bar-
retto, o aplicativo é de fácil 
manuseio e permitirá ao mi-
croempreendor individual 
controlar suas vendas e des-
pesas; receber mensagens 
lembrando-o da data de pa-
gamento de tributos; avisos 
sobre benefícios e dicas para 
melhorar os negócios, entre 
outras funcionalidades.
“Esse aplicativo é mais um au-
xílio à formação e qualificação 

dos empreendedores e vai con-
tribuir para melhorar a gestão 
dos negócios. Em um ano de 
ajustes [na economia], isso é 
importante para que os micro-
empreendedores sofram o me-
nor impacto possível e possam 
continuar crescendo”, disse 
Barretto.

De acordo com o presi-
dente do Sebrae, hoje há no 
Brasil cerca de 4,9 milhões de 
empreendedores individuais 
formais. Esses números não 

param de crescer desde que a 
figura jurídica foi criada, em 
2009, a fim de simplificar a 
formalização desses profissio-
nais que, até então, viviam na 

informalidade. São profissio-
nais que exercem várias ativi-
dades e que faturam até R$ 60 
mil anuais, empregando, no 
máximo, uma pessoa.

Aplicativo é compatível com IOS e Android

Objetivo é levar tecnologia para o interior do Estado

Caminhão vai funcionar de segunda à sábado 
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ciência

Atividades físicas dão forcinha à 
Saúde da mente

Que exercícios fazem bem 
para a saúde, todo mundo já 
sabe; mas o que é menos co-
nhecido são os benefícios dos 
esportes sobre o funcionamen-
to do cérebro, sobre a saúde da 
mente."Há várias décadas se 
acumulam evidências indican-
do os benefícios da atividade 
física, tanto aeróbica como de 
força (ou resistência), na fun-
ção cognitiva, tempo de reação 
e memória, entre outras pro-
priedades", disse à BBC Cé-
sar Kalazich, especialista em 
medicina desportiva da clínica 
MEDS, no Chile.

Embora as pesquisas indi-
quem que qualquer atividade 
física, incluindo caminhadas, 
seja benéficas, há evidências 
de que nem todas contribuem 
da mesma forma ou geram os 
mesmos efeitos para a saúde.

Um estudo publicado em 
2012 pela Universidade Foro 

Itálico de Roma comprovou que 
os esportes que requerem to-
mar decisões em frações de se-
gundos melhoram a função cog-
nitiva tanto em pessoas jovens 
como em idosos, o que permite 
reduzir problemas associados 
ao envelhecimento.

A pesquisa partiu da pre-

missa de que atividades em que 
participantes precisam se mover 
de forma constante e adaptar-se 
rapidamente às mudanças que 
ocorrem, como a esgrima, podem 
compensar os efeitos relaciona-
dos ao passar dos anos, como 
problemas de aprendizagem, de 
memória e tempo de reação.

"É mencionado o efeito que 
este tipo de disciplina tem na 
execução de funções e nos tem-
pos de reação em sujeitos de 
meia-idade - de 55 a 65 anos-, 
comparados com outros tipos 
de exercício e com pessoas se-
dentárias", afirmou Kalazich.

Para diferenciar os espor-
tes, os pesquisadores estabele-
ceram duas categorias: abertos 
e fechados. "Os esportes consi-
derados de habilidades abertas 
- em que a tomada de decisões 
rápidas, reações instantâneas, 
de precisão em velocidade são 
a premissa - seriam, por exem-
plo, futebol, basquete, vôlei, 
esgrima, tênis de mesa (ping 
pong), hockey etc. Os outros, 
de habilidades fechadas (repe-
tição de movimentos, ritmo es-
tável), seriam atletismo, ciclis-
mo, boliche e patinação, entre 
outros", explicou o especialista 
em medicina esportiva.

Desde cedo
O consenso entre os es-

pecialistas em medicina des-
portiva é que a atividade fí-
sica oferece benefícios a pes-
soas de qualquer idade e que 
é melhor começar tarde do 
que nunca. "Observou-se que 
pacientes idosos melhoram 
parâmetros como memória, 
capacidade de reação e ca-
pacidade cognitiva em pou-
cos meses (de 3 a 6 meses) a 
partir de uma rotina de exer-
cícios com orientação." Mas 
ele esclarece que é evidente 
que os benefícios aumentam 
se os exercícios começam a 
ser feitos mais cedo. "O ideal 
é começar a praticar exercí-
cios durante a infância, para 
que isso tenha influência na 
plasticidade cerebral e na 
aprendizagem de habilidades 
de coordenação e capacidade 
aeróbica e força."

Esgrima ajuda a melhorar as funções cognitivas do cérebro

Pode existir água líquida em Marte
O rover Curiosity, da Nasa, 

encontrou evidências de que 
pode existir água em sua for-
ma líquida próximo à superfí-
cie de Marte. O "Planeta Ver-
melho", por sua distância do 
Sol, seria muito gelado para 
conseguir manter água na for-
ma líquida na superfície, mas 
sais no solo podem diminuir 
seu ponto de congelamen-
to, permitindo a formação de 
camadas de água bem salga-
da – como uma salmoura. Os 
resultados dão credibilidade 

a uma teoria de que as mar-
cas escuras vistas nas imagens 
como paredes cheias de cra-
tera poderiam ser formadas 
por água corrente. Essas des-
cobertas recentes da Nasa fo-
ram divulgadas na publicação 
científica Nature. Cientistas 
acreditam que finas camadas 
de água se formam quando 
os sais no solo, chamados de 
percloratos, absorvem vapor 
de água da atmosfera. A tem-
peratura dessas camadas lí-
quidas seria de -70°C – muito 

frio para abrigar qualquer tipo 
de vida microbiana da manei-
ra que conhecemos. Formadas 
nos 15 cm mais superficiais do 
solo marciano, essas salmou-
ras também estariam expostas 
a altos níveis de radiação cós-
mica. Mas ainda é possível que 
organismos existam em algum 
lugar sob a superfície de Mar-
te, onde as condições são mais 
favoráveis.
Ciclo de evaporação

Os pesquisadores reuni-
ram diferentes linhas de evi-

dências a partir do conjunto 
de informações trazidas pelo 
rover Curiosity. O Sistema de 
Monitoramento do Ambiente 
do Rover (REMS, na sigla em 
inglês) – basicamente, a esta-
ção meteorológica do veículo 
– mediu a umidade relativa e a 
temperatura do local de pouso 
do rover na cratera de Gale.

Cientistas foram capazes 
também de estimar o teor 
de água do subsolo usando 
dados de um instrumento 
chamado Dynamic Albedo of 

Neutrons (DAN). Esses da-
dos reforçavam a evidência de 
que a água do solo estava liga-
da a percloratos. Finalmente, 
o instrumento de Análise de 
Amostras de Marte deu aos 
pesquisadores o conteúdo de 
vapor de água na atmosfera. 
Os resultados mostram que as 
condições estavam adequadas 
para as salmouras se forma-
rem em noites de inverno no 
equador de Marte.

Fonte: BBC Brasil
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II Viva Dominguinhos, em Garanhuns, 
reúne 20 atrações musicais

Grandes nomes da músi-
ca popular vão fazer de Gara-
nhuns, no Agreste Meridional 
de Pernambuco, distante cerca 
de 230 km de Recife, o ponto 
de encontro dos amantes do 
tradicional forró e fãs de Do-
minguinhos. Em sua segunda 
edição, o Viva Dominguinhos 
acontece de 30 de abril a dois 
de maio e traz nos seus dois 
polos de animação, mais de 20 
atrações musicais. A expectati-
va é superar o público do ano 
passado, 70 mil pessoas.

O evento é um tributo ao 
músico José Domingos de 
Moraes, que faleceu em 23 
de julho de 2013, e tem como 
objetivo eternizar a obra dei-
xada pelo homenageado. O 
Viva Dominguinhos já faz 

parte do calendário oficial de 
eventos do município. 

Na Praça Cultural Mestre 
Dominguinhos, principal polo 
de animação do Viva Domin-
guinhos, os shows começam 
sempre às 21h, e se apresentam 
na quinta-feira (30) o projeto 
ARAL, com Alexandre Revore-
do, Adiel Luna e Rogério Diniz; 
também sobem ao palco, na 
abertura, Nádia Maria, Quinte-
to Violado e Flávio José. Na se-
gunda noite, dia 1º de maio, os 
shows serão de Nando Azevedo, 
Geraldinho Lins, Petrúcio Amo-
rim e Alcymar Monteiro. Na 
noite de encerramento, dois de 
maio, encerram a segunda edi-
ção Kiara Ribeiro, Waldonys, 
Santana e Dorgival Dantas.

Também tem opção para 

aqueles que estiverem na cidade 
durante o dia. O Espaço Colu-
nata, na avenida Santo Antônio, 
vai concentrar apresentações 
nos dias 1º e dois de maio, a par-
tir das 10h. Passarão pelo palco 
a banda Quero Xote, Ivan Ma-
ceió, Os Coroas do Forró, Fábio 
Aladim, Forró Pesado, O Bom 
Kixote, Trio Pisa na Fulô e Síl-
via Regina. Nos intervalos dos 
shows haverá apresentações de 
poesias e cordéis, além da parti-
cipação de sanfoneiros e poetas 
populares. Em paralelo, tam-
bém tem o “Xilogravura Viva” – 
a iniciativa será apresentada ao 
público no dia 1º de maio, e usa 
bonecos feitos em madeira, que 
recebe a pintura característica 
da técnica e ganha movimento 
através de automatização.

O turista ou morador que 
passar pela avenida Rui Bar-
bosa, no bairro Heliópolis, vai 
conferir de perto o resultado 
do projeto de intervenção ur-
bana “Dominguinhos em Qua-
dros”. É que o muro frontal do 

Hotel Tavares Correia está re-
cebendo pintura de imagens e 
letras de músicas que retratam 
a vida e obra de Domingui-
nhos. Um resultado do traba-
lho de dois artistas plásticos e 
dois grafiteiros.

Evento é um tributo a Dominguinhos, que faleceu em 2013
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Primeira Festa Literária em 
Serrra Talhada

cultura

Dentro das comemorações 
do aniversário de Serra Talha-
da será realizada a primeira 
Feira Literária da cidade, a 
FLIST. O evento, que é uma re-
alização da Secretaria de Cultu-
ra e Turismo, em parceria com 
a Academia Serra-Talhadense 
de Letras e a Fundação Cultural 
Cabras de Lampião, vai aconte-
cer entre os dias seis e nove de 
maio, na Estação do Forró. 

A abertura será no dia seis, 
dia de aniversário da Capital do 
Xaxado, quando haverá prosa 

Cais do Sertão em tempo de festa
O Museu Cais do Sertão, 

que fica no bairro do Recife 
Antigo, em Recife, comemo-
rou seu primeiro aniversário 
em abril. A festa aconteceu 
no dia 26, em um domingo 
de intervenções artísticas 
nos "territórios" do espaço 
expositivo, que é como são 
chamadas as áreas da mos-
tra dedicadas a temas como 
"viver" e "trabalhar". Este 
tipo de ação costuma ser feita 
mensalmente no Cais do Ser-
tão, no segundo domingo do 
mês. Dois atores interpreta-
ram personagens. Um deles 
representou Luiz Gonzaga.

O museu abriu para os 
visitantes às 9h e prosseguiu 
com atividades artísticas. A 
programação contou com 
apresentação do Trio Forró, 
Cais em Cena, corte de bolo, 

show com bacamarteiros, 
grupo de côcos e apresenta-
ção da Orquestra Sinfônica 
de 8 Baixos. Houve também 
uma homenagem ao Mestre 
Camarão, que era uma das 
atrações do evento, mas fa-
leceu em abril. Tudo foi gra-
tuito.

O Cais do Sertão - um 
museu que vai além de um 
resgate da obra de Luiz Gon-
zaga, oferece ações mensais 
aos seus visitantes. Para os 
próximos meses, as ações 
previstas foram pensadas de 
acordo com as duas temá-
ticas destacadas no recorte 
curatorial do Cais do Sertão 
em 2015: a literatura serta-
neja e o Rio São Francisco. 
De acordo com o coorde-
nador de conteúdo do Cais, 
Mário Ribeiro, o museu tem 

um plano museológico, apro-
vado pelo Instituto Brasileiro 
de Museus (Ibram), e dentro 
dele estão definidas as dire-
trizes de trabalho. Segundo 
Ribeiro, não há condições de 
trabalhar todos os eixos em 
um ano só. 
“Em maio vamos realizar a 
Semana de Museus, com o 
tema Museus para uma so-
ciedade sustentável. Está 
convidado para participar 
um pesquisador da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) que 
estuda os impactos da trans-
posição do Rio São Francis-
co, André Monteiro. Estamos 
planejando dois dias de semi-
nário. Também vamos reali-
zar uma oficina de áudio-des-
crição para educadores de 
museus e espaços culturais", 
explicou o coordenador.

de escritores e apresentação do 
Coco Trupé de Arcoverde, no 
Palco Cultura Viva. Nos demais 

dias, haverá na cidade apresen-
tações artísticas, mesa de glosa, 
contação de estória, escambo, 

lançamentos de livros, oficinas 
e alvorada literária. 
“A partir de 5 horas da manhã 
serão distribuídos por toda a ci-
dade 100 livros para estimular 
o habito da leitura. Esses livros 
devem ser lidos e devolvidos na 
biblioteca municipal, mesmo 
após o evento”, explica o Secre-
tário de Cultura e Turismo da 
cidade, Anildomá Willans. 

Entre os participantes, es-
tão na programação escritores 
renomados como Raimundo 
Carrero, Ésio Rafael, Paulo 

Coco Trupé de Arcoverde abriu a FLIST

Chão do Museu é cortado pelas águas do Rio São Francisco
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Moura, Adriano Marcena, 
Eduardo Côrtes, Miguel Le-
onardo, Wellington de Melo, 
Antônio Nunes, Dierson Ri-
beiro, Paulo César Gomes, 
Lenivaldo Aragão, Alessandro 
Palmeira, Alberto Rodrigues, 
Gean Farias, Zenóbia Melo, An-
tônio Neto, José Amaurílio de 
Sousa, Dedé Monteiro, Henri-
que Brandão, Gonga Monteiro, 
George Alves, André Santos, 
Dimas Feitosa, Genildo Almei-
da, Alexandre Morais e o Movi-
mento Mariposa Cartonera.
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Sesc Arcoverde oferece ações diárias 
para todas as idades

O Serviço Social do Comér-
cio-Sesc Arcoverde, oferece, 
diariamente, projetos na área 
de assistencia, saúde, lazer, 
educação e cultura. Por mês, 
são realizados em média 30 
projetos nas diversas áreas, 
atendendo aos comerciários e 
dependentes, bem como o pú-
blico em geral que se identifi-
que com a programação.

A programação é feita 
mensalmente e conta com 
ações informativas, educati-
vas, oficinas, atividades es-
portivas, excursões, passeios. 
Seja para crianças (na educa-
ção infantil e fundamental), 
para os jovens (na educação 
complementar) que estão se 
preparando para o pré-vesti-
bular e pré-enem, ou para a 
terceira idade. “Nós temos um 

grupo, o Novo Horizonte, da 
terceira idade, que se reúne 
todas as segundas-feiras com 
a assistente social e partici-
pam dessas atividades e ainda 
recebem acompanhamento 
médico”, explica a gerente do 
Sesc de Arcoverde, Andrea 
Marquim.

Todas as ações do Sesc é 
aberta ao úblico em geral. Para 
os associados, os chamados co-
merciários, o preço da atividade 
tem uma redução de 50% no 
valor. Dentre as atividades rea-
lizadas pelo Sesc tem também o 
“Happy Hour” para os associa-
dos, realizado a cada 15 dias. O 
lazer ainda se estende ao parque 
aquático, aberto aos domingos 
com atividades recreativas e 
ainda música ao vivo no último 
domingo do mês. 

Cultura
Biblioteca: 28.05 – 15h - A hora do conto para crianças

Cinema: 11 a 15.05 – 20h - Filmes dirigidos por brasileiras. 

Literatura: 30.05 – 18h - Recital Minha Mãe é Poeta // 05 a 29.05 – 18h - Conexões Etapa II.

Recreação
Dia do Trabalhador - 1º de maio – 9h às 15h - No parque aquático com música ao vivo e 
atividades recreativas.

Sesc Lazer – 3, 10, 17, 24, 31.05 – 9h às 15h - No parque aquático com atividades recreativas.

Happy Hour Dia das Mães -  08.05 – 22h - Forrenejo com Carlos e Fábio e Forró Virado.

Happy Hour – 22.05 - 22h - Edson Mutra e Larissa Goes e Silvia Regina.

Recreando no Sesc e Recreação Esportiva – terças e quartas – 9h às 10h.

ESPORTES, SOCIAL E SAÚDE

Dia do Desafio – Campanha para incentivar atividades físicas

Educação
Preservando a vida – 18 a 22.05 - Conscientização de preservação do Meio Ambiente.

Aulão complementar – 18 a 22.05 – 19h às 22h- Aulões para enem.

Turismo
Excursão para São Benedito do Sul – 1 a 3 de maio

Assistência e Saúde
Oficinas de vassouras pet no Cetec – 07.05

Capacitação de Manipuladores – 27.05

Projeto Sesc Cidadão, emissão de documentos – 25.05 – 14h

Vivendo a adolescência – 08 a 22.05

Maturidade ativa para terceira idade – 13 a 20.05 – 15h - atividades digitais

Dia das Mães – 30.05 - Chá da Tarde

De olho nas diabetes – 21.05 – 8h às 12h - Aesa-CESA
Na programação, idosos recebem acompanhamento médico
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Vulcão Calbuco - Chile mantém 
alerta para nova erupção

O Vulcão Calbuco, que en-
trou em erupção no Chile, no 
dia 22 de abril, continua ex-
pulsando cinzas e ainda existe 
o risco de nova atividade. As 
autoridades mantêm a zona de 
isolamento de 20 quilômetros 
em torno do vulcão, além de 
outras medidas preventivas.

A erupção e a posterior 
nuvem de cinzas afetaram as 

principais atividades econô-
micas da região, como a agri-
cultura, pecuária e piscicultu-
ra. Cerca de 6,5 mil pessoas 
foram obrigadas a deixar suas 
casas em consequências das 
atividades do Calbuco.

A nuvem de pó chegou aos 
países vizinhos Argentina e 
Uruguai e até ao Sul do Bra-
sil, nas cidades do Rio Grande 

do Sul e em Santa Catarina. O 
Metroclima, sistema de previ-
são do tempo da prefeitura de 
Porto Alegre, registrou que o 
céu da cidade ficou com aspecto 
um pouco mais acinzentado em 
função das cinzas, mas não há 
motivo para preocupação quan-
to à qualidade do ar.

Na Argentina, a prefeitura 
de Bariloche, informou que 

já foi concluída a limpeza das 
cinzas no aeroporto da cidade 
e os voos suspensos já podem 
ser retomados. O retorno dos 
voos depende agora de uma 
decisão das empresas e das 
condições da suspensão de 
partículas no ar.

O vulcão entrou em erup-
ção duas vezes, expelindo colu-
nas de fumaça e cinzas a vários 

quilômetros de altura. O vulcão 
não registrava atividade há 
mais de meio século.

Vulcão não entrava em erupção há 
mais de meio século

Número de mortos no Nepal já passa dos 3,7 mil
O número oficial de mor-

tos na sequência do forte ter-
remoto que atingiu o Nepal 
já supera os 3,7 mil, segundo 
novo balanço das autoridades 
locais. De acordo com o Mi-
nistério do Interior nepalês, 
o número oficial de mortos, 
neste momento, é de 3.723. 

O terremoto que atingiu o 
Nepal foi de magnitude 7,8 na 
escala Richter e teve o epicen-
tro a cerca de 80 quilômetros 
da capital Katmandu. O abalo 
foi sentido em outros países, 
como Índia, Bangladesh e 
China, e provocou avalanches 
na Cordilheira do Himalaia.  

As autoridades nepalesas 
trabalham na limpeza dos es-
combros na capital Katman-
du, bem como na reabertura 
das estradas no vale central 
do país, a zona mais afetada 
pelo terramoto, o pior que 
atingiu o Nepal nos últimos 
80 anos.Outro trabalho em an-

damento é o de restabelecer o 
fornecimento de energia elétri-
ca, até o momento já normaliza-
do em 75%, de acordo com fon-
tes da companhia elétrica local. 
Os problemas de comunicação 
ainda persistem no país.

O governo nepalês pediu 
ajuda internacional para con-

Banco Mundial quer 
reduzir impactos do 
clima na África

O Banco Mundial exigiu 
no dia 27 de abril ações ime-
diatas e a adoção de novas 
abordagens dos governos 
africanos para reduzir o im-
pacto das mudanças climáti-
cas, que vai sair caro ao con-
tinente, alertou a instituição 
financeira.

Em 2012, os chefes de Es-
tado e de Governo africanos 
criaram um programa estra-
tégico de desenvolvimento, 
para resolver os problemas 
de infraestrutura no conti-
nente, e se comprometeram a 
investir na construção de bar-
ragens hidrelétricas, centrais 
elétricas e canais de irrigação, 
que estarão potencialmente 
vulneráveis em caso de um 
forte impacto das mudanças 
do clima.

No documento, o Ban-
co Mundial apela aos líderes 
africanos para que adotem 

ações imediatas para reduzir 
os riscos das mudanças cli-
máticas nas hidrelétricas e 
infraestruturas de irrigação, 
face às incertezas do futuro. A 
análise dos peritos do Banco 
Mundial sugere que os benefí-
cios em termos de redução de 
riscos podem exceder signifi-
cativamente o custo de modi-
ficar planos de investimentos 
atuais.

Num cenário de seca, de-
corrente das alterações climá-
ticas, o relatório prevê perdas 
de receitas da energia produ-
zida pelas hidrelétricas em até 
60% e assinala que os custos 
de consumo de energia podem 
triplicar. Por isso, os políticos 
precisam de informação e fer-
ramentas para criar planos de 
adaptação que respondam às 
situações específicas, dizem 
os peritos do Banco Mundial, 
citados no relatório.
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seguir atender às necessida-
des da população e iniciar as 
operações de resgate. Vários 
países enviaram ajuda e equi-
pes especializadas. A comu-
nidade internacional está se 
mobilizando para entregar 
toneladas de bens essenciais 
para a população do Nepal.
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