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A c o m p a n h a n -
do as inovações re-

sultantes do incremento na 
periodicidade de circulação 
mensal para quinzenal, apre-
sentamos a primeira edição 
de maio 2015. Essa nova di-
nâmica de distribuição do 
jornal nos fez refletir sobre a 
necessidade de mudanças que 
o tempo impõe. As transfor-
mações ocorrem no ritmo do 
tempo imposto. Isso nos fez ir 
ao Sertão de 1926. Vimos que 
nesse ano, aconteceu um fato 
inusitado: o cangaceiro Lam-
pião desafiou o governador de 
Pernambuco, Júlio Melo, a di-
vidir o estado em duas partes. 
O desafio do “Governador do 
Sertão”. Na história de Lam-
pião, marcou época sua atre-
vida idéia de propor a divisão 
do estado de Pernambuco, ca-
bendo a ele, o governo de uma 
das metades. A reação das au-
toridades, assinalou o início 
da derrocada do cangaceiro. 
Desse fato, se conhece ape-
nas a reação do dirigente do 
estado, registrada pelos his-
toriadores Frederico Pernam-
bucano de Mello e Frederico 
Barbosa Maciel: “A proposta 
de Lampião terá uma resposta 
à altura de seu atrevimento e 
ousadia”. O posicionamento 
do governador à época, com-
bateu a complacência existen-
tes e mudou todo o panorama 
de permissividade até então 
existentes. O momento exigia 
um posicionamento austero e 
resolutivo. Assim, foi feito. No 
ritmo das exigências o Jornal 
do Sertão também mudou, 
evoluiu, está mais presente, 
trazendo fatos e acontecimen-
tos à contento. Matérias mais 
atualizadas. Nesta edição, 
trazemos a visita da presiden-
te Dilma a Pernambuco, os 
eventos agropecuários do Ser-
tão, Caprishow em Dormente 
(PE), Expovale em Juazeiro 
(BA), que prometem recorde 
de público e vendas. Aniver-
sário de Sertânia (PE). Oricurí 
(PE) com vaga em mundial na 
China. Essas e outras notícias 
de interesse estão nesta edi-
ção. Boa Leitura!

D
iv

ul
ga

çã
o

Distribuição:   Juliana Vieira de Lima 
Fone (87) 9927-2931

Impressão:  Gráfica Jornal do Commercio - Rua da 
Fundação, 257 - Santo Amaro - Recife

Tiragem:    10.000 exemplares
Formato:    28 x 31 cm | 24 páginas
Circulação: Sertão de Pernambuco | Arcoverde, Sertâ-
nia, Custódia, Serra Talhada, São José do Egito, Afogados 
da Ingazeira, Floresta, Petrolândia, Salguei ro, Arari-
pina, Petrolina, Triunfo, Sta. Cruz da Baixa Verde Re-
cife - Olinda | Governo do Estado - Assembléia Legis-
lativa Secretarias de Estado | Brasília-DF | Ministério 
da Integração Nacional Distribuição gratuita

Depto. Financeiro
José Bezerra
financeiro@jornaldosertaope.com.br

Produtor Gráfico
Daniel Sigal, Dayana Denise (Ed. 110)

Colaboradores desta ediçao:
Alberto Ursulino, Dárcio Rabêlo, Antônio 
Faria, Francys Maya, Karla Santos, Ana 
Thereza Ramos Lira, Silvia Bezerra de Melo, 
Marília Paes.

E-mail: jornaldosertaope@
jornaldosertaope.com.br
     www.facebook.com/Jornaldosertao

O Jornal do Sertão é uma publicação 
quinzenal da Edicom Editora 
Comunicação Ltda. Rua Cornélio 
Soares, 403/03 - CEP: 56903-440
Centro - Serra Talhada - Pernambuco

Os textos, fotos ou ilustrações nos 
espaços das colunas são de inteira 
responsabilidade dos respectivos co-
laboradores.

Editor
antonio@jornaldosertaope.com.br
Antônio Jose Bezerra de Melo
Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br
Dayane Albuquerque

Depto. de Marketing
marketing@jornaldosertaope.com.br
Hélida Enes
Representante Comercial
Bernardino Magalhães
Tel: 87 9919 0102
vendas@jornaldosertaope.com.br

 www.facebook.com/Jornaldosertao   —   Jornal do Sertão - de 14 a 27 de Maio 2015 / Edição 112

Previsão de inflação sobe para 8,29%

Contracheques na Internet: ministério quer economizar

A inflação, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
deve terminar 2015 em 
8,29%, na avaliação de ana-
listas e investidores do mer-
cado financeiro. A estimativa 
está no boletim Focus, pes-
quisa semanal com institui-
ções financeiras, divulgada 
no último dia 11, pelo Banco 
Central (BC).

O IPCA, calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 

mede a inflação de produ-
tos e serviços comercializa-
dos no varejo, referentes ao 
consumo pessoal das famí-
lias, que tem rendimento 
de um até 40 salários mí-
nimos.

A pesquisa prevê ainda, 
para este ano, atividade eco-
nômica ligeiramente mais 
retraída do que na pesquisa 
anterior. Os analistas muda-
ram a projeção para o Produ-
to Interno Bruto (PIB) - de 
queda de 1,18% para retra-

Estabelecida pela Porta-
ria nº 73-15, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPG), a medida visa a 
aumentar a eficiência e reduzir 
gastos com o processamento 
da folha de pagamento do po-
der executivo federal. A previ-
são é de uma economia de até 
40 milhões para os cofres da 

ção de 1,2%. A projeção de 
queda especificamente para 

a produção industrial foi 
mantida em 2,5%.

União, segundo o MPG.
Para visualizar o compro-

vante de rendimentos, o servi-
dor poderá fazê-lo a partir de 
senha pessoal, fornecida pelo 
Sistema de Gestão de Pessoas 
(SIGEPE), antigo SIAPENET. 
Para tanto, os interessados de-
vem informar, no Sistema In-
tegrado de Administração de 

Recursos Humanos (SIAPE), o 
endereço de correio eletrônico 
(e-mail) de uso pessoal.

Servidores ativos, aposen-
tados e pensionistas, que ainda 
não cadastraram o endereço 
eletrônico, podem procurar a 
unidade pagadora ou esperar a 
próxima prova de vida para for-
necer os dados e se cadastrar.

A partir deste mês de maio, 
o Governo Federal vai parar 
de imprimir e enviar os con-
tracheques dos servidores fe-
derais da ativa, aposentados 
e pensionistas. Agora, as ca-
tegorias só terão acesso aos 
comprovantes de rendimentos 
por meio eletrônico, ou seja, 
via internet.

Fique por Dentro

do de queijos, ou saborear 
um “fondue” sem ligar à 
mínima para a briga dos 
gramáticos sobre o gênero 
desta palavra: é o fondue, 
ou a fondue? Pouco impor-
ta, a curtição é a mesma. 
Some-se a tudo isto a fuga 
dos engarrafamentos das 
grandes cidades, exceto 
em épocas especiais como 
a Semana Santa ou o São 
João que crescem a cada 
ano. Destaco, sobremodo, 
o artesanato local, um dos 
mais importantes do país. 
E para acolher esse enor-
me público a hotelaria vem 

crescendo sempre, pois 
além do Portal de Gravatá, 
a cidade oferece o Porto da 
Serra, o Serrano de Grava-
tá, o Fazenda Céu Aberto, 
o Canariu´s, o Monte Cas-
telo e muitos outros. Para 
os amantes do turismo de 
aventura, são excelentes 
os espaços para a prática 
do rappel e do tracking. E, 
após a duplicação da BR-
232, não só a demanda 
turística da cidade, como 
a procura por imóveis para 
uma segunda residência 
vêm crescendo bastante. 
Com isso a economia é im-

pulsionada, gerando em-
pregos e tornando válido 
qualificar a mão de obra 
local para melhor atender 
os demandantes, incenti-
vando-os a voltarem mui-
tas vezes, e promoverem a 
famosa “propaganda boca 
a boca”. Assim, o nosso in-
terior vai ganhando força 
e destaque, quando vários 
municípios passam a ser 
paradas obrigatórias de tu-
ristas e visitantes de todos 
os recantos do nosso país. 
Viajar é preciso.

Marília Paes

Como turismó-
loga, não ando em 

nenhuma cidade sem 
observá-la e pensá-

-la para esta atividade. E 
como elegi Gravatá para 
meu descanso de final de 
semana, não me canso de 
admirar as suas inúmeras 
possibilidades. Se já era 
agradável subir a Serra 
das Russas para curtir um 
friozinho, agora com o cli-
ma no Brasil beirando uma 
sauna à céu aberto, fica ain-
da mais convidativo. Como 
resistir, então, a tomar um 
vinhozinho, acompanha-

Observatório Js Uma Cidade De Encantos
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Radar meteorológico será instalado em Chã Grande

Jornal do Sertão - de 14 a 27 de Maio 2015 / Edição 112  —        www.facebook.com/Jornaldosertao

Radar aprimora previsão do tempo em PE
A aquisição de um radar 

meteorológico para Pernam-
buco está se concretizando. 
O pleito está em pauta desde 
a instalação da Agência Per-
nambucana de Água e Clima 
(Apac), em 2011, e o obejtivo é 
melhorar as previsões de chu-
va no Estado. O plano, ago-
ra, deve sair do papel. Quem 
vai produzir o equipamento é 
uma empresa alemã, a Selex 
Es GMBH. 

No dia 29 de abril, a Secre-
taria de Desenvolvimento Eco-
nômico (Sdec) homologou a li-
citação internacional. A Selex 
Es GMBH ganhou a concor-
rência e tem prazo de 390 dias 
para instalar o radar em Chã 
Grande, na Zona da Mata, dis-
tante 82 quilômetros da Capi-
tal. Estima-se que a operação 
esteja concluída em meados de 
2016. Os recursos, de R$ 10,6 
milhões, são provenientes do 
Banco Mundial.

Pernambuco já dispõe de 

Clima

de foi escolhido por ser de 
fácil acesso, ter energia e se-
gurança.

O Cemaden teve várias di-
ficuldades nas licitações, in-
clusive para saber lidar como 
a reposição de peças. Agora, 
no contrato com a empresa 
alemã, estão inclusos a reposi-
ção de peças por dois anos, as 
obras físicas de instalação, for-
necimento e implantação dos 
sistemas de processamento e 
treinamentos.

A Apac também está ad-
quirindo 20 novas estações 
meteorológicas. “Tínhamos 37 
estações antigas, das quais 12 
foram substituídas em 2014. 
Agora, vamos trocar outras e 
alcançar novas regiões”, diz 
o gerente de meteorologia e 
mudanças climáticas do ór-
gão, Patrice Oliveira. “Mais 
estações representam mais 
informações e isso facilita na 
elaboração de modelos mate-
máticos.” 

três tipos de previsões climáti-
cas, feitas com base em dados 
colhidos por meio de estações 
meteorológicas, agrometeo-
rológicas, pluviômetros e an-
tenas receptoras. A primeira, 
para até 72 horas, utiliza mo-
delos matemáticos – calculan-
do dados como temperatura, 
pressão e vento nas últimas 12 
horas. A segunda, via imagens 
de satélites, tem alcance de 24 
horas. E há a previsão mais 
imediata, feita com base na 
observação da chuva.

A precisão do radar vai se 
dar em menos de 24 horas. 
"Ele dá informações precisas 
de onde e quanto vai chover, 
mas num prazo de apenas duas 
horas, que é pequeno para de-
socupação de áreas de difícil 
acesso, mas suficiente para 
alertas numa região metropo-
litana, onde as pessoas podem 
inclusive programar seus des-
locamentos”, explica o presi-
dente da Apac, Marcelo Asfora.

O aparelho cobrirá o 
Grande Recife, Zona da Mata 
Norte e Sul, Agreste e par-
te do Sertão, pois há outro 
equipamento já instalado em 
Petrolina, no Sertão do São 
Francisco, distante 712 quilô-
metros de Recife, pelo Centro 
Nacional de Monitoramento 

e Alerta de Desastres Natu-
rais (Cemaden), do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI). Segundo 
Asfora, a cidade sertaneja foi 
escolhida porque o local é 
estratégico na rede montada 
nacionalmente, pois alcança 
parte da Bahia. Já Chã Gran-
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Feito o investimento, expectativa é de que produção salte de, 
aproximadamente, cinco toneladas de mel por ano ano para cerca de 
10 toneladas

Encontro inclui visita a meliponário
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Criadores de Quixaba querem dobrar produção

Petrolina sedia curso de meliponicultura

Abelha sem ferrão em debate

Em Quixaba, cidade do 
Sertão do Pajeú, distante 327 
quilômetros da capital, 24 
apicultores trabalham para 
dobrar a produção de mel do 
município. Eles integram a As-
sociação do Riacho Fundo, que 
recebeu apoio da Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaí-
ba (Codevasf) no final de abril, 
com kits produtivos de apicul-
tura.

Foi feito investimento de 
R$ 131,4 mil visando a forta-
lecer os arranjos produtivos. 
Para Ivo Simplício, presidente 
da Associação de Riacho Fun-

Seguem abertas até o dia 
22 de maio, as inscrições para 
o III Curso Municipal de Me-
liponicultura do Vale do São 
Francisco, em Petrolina, dis-
tante 712 quilômetros de Reci-
fe. A capacitação vai acontecer 
nos dias 23 e 24 de maio e é 
voltada aos produtores rurais 
e estudantes de graduação de 
Zootecnia, Produção Animal, 
Biologia, Engenharia Flores-
tal, Medicina Veterinária e 
Agronomia.

Meliponicultura é a criação 
de abelhas sem ferrão. Em um 
Meliponário, onde são criadas 

 O "1º Encontro de Api-
cultores e Meliponicultores" 
de Ouricuri, distante 623 
quilômetros da Capital, será 
realizado nos dias 22 e 23 
de maio, na ONG Caatinga, 
e vai debater a criação de 
abelhas com e sem ferrão. 
Na programação do evento, 
estão agendadas palestras, 
mesas-redondas e uma visi-
ta técnica a um meliponário-
na cidade de Exu, distante 
630 quilômetros de Recife. 
As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas até o dia 
que começa o evento (22).

No mesmo dia, haverá as 
palestras Abelhas Nativas e 

esse tipo de abelha, vivem col-
meias de abelhas sem ferrão 
(Meliponíneos) de vários ti-
pos. Ao contrário das abelhas 
africanizadas ou estrangeiras 
(Apis mellifera), as abelhas 
sem ferrão podem ser coloca-
das perto das casas, porque 
não são perigosas. Depois de 
escolher o local e o tipo de abe-
lha, o criador deve adquirir as 
colônias por compra ou captu-
ra de enxames naturais (uma 
alternativa muito mais barata, 
mas que requer mais trabalho).

Há 100 vagas disponíveis 
para o curso. As inscrições 

a Convivência com o Semi-
árido; Abelhas para a Poli-
nização: Contribuindo para 
uma Agricultura Sustentá-
vel; Manejo de Abelhas no 
Semiárido Integrado com 
Atividades Agropecuárias; 
Varroa nas Colmeias do 
Nordeste; Criação de Abe-
lhas sem Ferrão no Sertão 
Pernambucano. Ainda no 
dia 22, os visitantes poderão 
participar das mesas-redon-
da 'Comercialização Apíco-
la' e 'Ações Institucionais'.

Participam dos debates 
professores de instituições 
de ensino superior do Nor-
deste, criadores e represen-

podem ser feitas através de e-
-mail ou na Agência Municipal 
do Meio Ambiente (Amma). O 
curso visa a qualificar o parti-
cipante como meliponicultor. 
O objetivo é oferecer uma es-
pecialização básica realizada 
com atividades teóricas e prá-
ticas. Durante as aulas, os ins-
critos vão aprender como criar 
abelhas sem ferrão, avaliar 
e preservar a qualidade dos 
produtos da criação, preservar 
áreas melíferas e ainda ter co-
nhecimento de noções gerais 
sobre a produção de mel, pó-
len e cerume.

do, os kits de produção apícola 
darão condições de melhorar o 
trabalho dos produtores locais. 
“Já estamos recebendo cursos 
e agora o principal são os kits, 
que são o apoio estrutural, ma-
terial. A gente não tinha con-
dição de comprar nada disso. 
Agora, estamos dando um pas-
so a mais”, disse.

Foram distribuídos 24 kits, 
divididos em dois tipos, os 
de 20 e os de 30 colmeias, de 
acordo com a capacidade pro-
dutiva de cada apicultor bene-
ficiado. Além das colmeias, os 
kits incluem utensílios, indu-
mentárias completas, melguei-

No dia 23, o curso será rea-
lizado no Sebrae. Já no dia 24, 
os participantes seguem para 
visitar um meliponário, na 
Zona Rural da cidade. O curso 
será ministrado por represen-
tantes de instituições referên-
cias na área: Silver Jonas, do 
Instituto Federal do Sertão 
Pernambucano (IF-Sertão 
PE); Clefson Senna, da Prefei-
tura de Petrolina; Lúcia Kill, da 
Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa); 
e Cândido Roberto, da Com-
panhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco e do 

ras, fumigador, entre outros 
itens necessários ao desenvol-
vimento da atividade.

Na avaliação do apicultor 
Aluísio Lima Reis, com os kits 
produtivos a atividade apíco-
la no município deve saltar 
de, aproximadamente, cinco 
toneladas de mel por ano ano 
para cerca de 10 toneladas. 
“Pretendemos chegar perto de 
oito a 10 toneladas. Já temos 
nossa marca, só precisamos 
desse apoio e lutar pela Casa 
de Mel e pedir a Deus uma boa 
invernada, porque floresta te-
mos demais”, comemorou o 
produtor. 

Parnaíba (Codevasf). A taxa de 
inscrição é de R$ 20.  

tantes de entidades relacio-
nadas ao meio ambiente. O 
segundo dia do Encontro, 
o sábado (23), é dedicado 
a uma visita técnica em um 
meliponário(local onde 
são criadas abelha sem 
ferrão)da comunidade de 
Paus Dóia, na Zona Rural 
de Exu.  

agriCultura

Serviço
●	e-mail:	meliponariosen-

na@hotmail.com 
●	Agência	Municipal	do	

Meio Ambiente: Avenida 
da Integração S/N Bairro 
Dom Malan, Petrolina 

●	Sebrae:	Centro	de	Con-
venções da cidade, Ave-
nida 31 de Março, S/N

●	Informações:
 (87) 8858 9325 ou
 87 99079068

Serviço
●	A ONG Caatinga fica lo-

calizada na Avenida En-
genheiro Camacho, nº 
475, bairro Renascença, 
Ouricuri, Pernambuco.
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Dilma e Claudio Campos, presidente da Transpetro, com a réplica do 
Navio André Rebouças

"Reabertura não faz sentido porque não há mais verba"

D
iv

ul
ga

çã
o

R
ob

er
to

 S
tu

ck
er

t F
ilh

o/
PR

Dilma e Bendine estreiam juntos,
em ato da Petrobras, em PE

Fies não terá novo prazo para inscrições

A presidente Dilma Rous-
seff, que esteve em Pernam-
buco, para inauguração da 
fábrica da Jeep, no dia 28 de 
abril, voltou ao Estado, no 
dia 14 de maio, para a viagem 
inaugural do petroleiro André 
Rebouças e para o batismo do 
Marcílio Dias, ambos produ-
zidos pelo Estaleiro Atlântico 
Sul (EAS), em Ipojuca, na Re-
gião Metropolitana do Recife 
(RMR).

Na segunda visita, em me-
nos de um mês, ao Estado, a 
presidente participou, pela 
primeira vez, neste segundo 
mandato de cerimônia ligada 
a Petrobras ou subsidiárias, na 
companhia do novo presidente 
da estatal, Aldemir Bendine, 
que assumiu em fevereiro, em 
meio à turbulência, envolvendo 
a companhia, provocada pela 
Operação Lava Jato. Em Per-
nambuco, Dilma Rousseff foi 
recebida pelo governador Paulo 
Câmara, que também partici-
pou da solenidade em Suape

O governo federal derru-
bou na justiça, no último dia 
12, a decisão que determina-
va a prorrogação do prazo de 
inscrição para novos contratos 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies).  A decisão 
foi do presidente do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, 
desembargador Cândido Ri-
beiro, que suspendeu eficácia 
das liminares concedidas em 
ações coletivas, mantendo o 
calendário e as regras esta-
belecidas pelo Ministério da 
Educação (MEC) e pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), que gere 
o financiamento. As inscrições 
acabaram no dia 30 de abril.

O desembargador disse que 
a decisão de prorrogar as ins-
crições invadiu competência do 
Poder Executivo, por entender 
que cabe ao MEC definir as re-
gras de financiamento. “Com-
pete ao FNDE definir as regras 

A embarcação André Re-
bouças é a nona do Programa 
de Modernização e Expansão 
da Frota (Promef) da Trans-
petro a entrar em operação. Já 
o petroleiro Marcílo Dias é o 
sexto de um lote de 10 navios 
do tipo Suezmax encomenda-
dos ao EAS pela Transpetro.

“Isso é um exemplo da 
prioridade que o Governo da 
presidenta Dilma vem dando 
à indústria naval brasileira, 

para sistematização das ope-
rações do fundo e estabelecer 
limites de crédito para fins de 
concessão de financiamentos 
com recursos do Fies”, disse. 

O MEC e o FNDE defen-
deram que as liminares viola-
vam a ordem administrativa e 
econômica, já que não há mais 
orçamento para novas inscri-
ções. Em coletiva à imprensa 
no dia 4, o ministro da Edu-
cação, Renato Janine Ribeiro, 
disse que a reabertura do sis-
tema não faria sentido porque 
a verba destinada para o Fies 
neste semestre havia acabado.

Este ano, o governo limitou 
o número de novos contratos do 
Fies por causa do ajuste fiscal e 
da necessidade de economizar 
recursos. Foram registradas 
252 mil novos contratos neste 
primeiro semestre e ainda não 
há informações de quantos fi-
nanciamentos serão oferecidos 
no próximo semestre.

hoje, uma das mais importan-
tes do mundo e força motriz 
da economia pernambucana”, 
explica Humberto Costa, líder 
do PT no Senado.

Segundo o EAS, o André 
Rebouças é o projeto mais 
completo, até o momento, 
do estaleiro, já que, nele, foi 
empregada, integralmente, 
a tecnologia de construção e 
montagem por megablocos. O 
petroleiro possui 274,2 metros 

Exite uma saída
Nem tudo está perdido. 

Aos que não conseguiram fa-
zer ou renovar o Fies, existem 
outras opções de financiamen-
to, como o Prouni, Educred e 
Pra valer. E algumas faculda-
des particulares estão criando 
o próprio financiamento.

Para se inscrever no Prou-
ni, é necessário que o estudan-
te tenha passado pelo Enem e 
obtido média superior ou igual 
a 450 pontos e nota maior que 
zero na redação. Para bolsas 
integrais, é preciso ter renda 
familiar de até um salário mí-
nimo e meio por pessoa. Para 
parciais, a renda deve ser de 
até três salários mínimos. É 
preciso ter cursado o ensino 
médio em escola pública. Mas, 
esse ano as inscrições também 
encerraram.

Há também o crédito es-
tudantil Pra Valer, através do 
qual apenas metade do valor 

PolítiCa

de comprimento, 48 metros de 
largura e porte bruto de 157,7 
mil toneladas.

As embarcações do tipo 
Suezmax tem dimensões má-
ximas para a navegação pelo 
Canal de Suez (canal que liga 
Porto Said, porto egípcio no 
Mar Mediterrâneo, a Suez, no 
Mar Vermelho) e são destina-
das ao transporte de óleo cru 
na exportação e cabotagem, 
com capacidade de transporte 
de carga de cerca de um mi-
lhão de barris de petróleo, o 
equivalente a quase metade 
da produção brasileira diária.

A presidente Dilma de-
sembarcou, em Pernambu-
co, acompanhada dos se-
nadores Humberto Costa e 
Fernando Bezerra Coelho, 
do ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio 
Exterior, Armando Monteiro 
Neto, além dos presidente da 
Petrobras, Aldemir Bendine, 
e da Transpetro, Cláudio 
Campos.

das mensalidades e encargos 
são quitados mensalmente 
durante o curso, com duas 
vezes o tempo do curso para 
quitação total. Os juros vão de 
zero a 2,19% ao mês. Qualquer 
aluno das universidades par-
ceiras do programa pode se 
inscrever.

O Educred é um finan-
ciamento parcial até 50% do 
valor da mensalidade, não 
amparando a 1ª parcela da se-
mestralidade (matrícula), com 

Ipojuca
O EAS é um dos estaleiros 

mais importantes do mundo, 
concentrando em sua carteira 
22 dos 49 navios petroleiros 
que fazem parte do Promef. 
Com área de 1,5 milhão de me-
tros quadrados, o estaleiro está 
em operação desde 2008 e en-
trou para a história da indús-
tria naval brasileira, em maio 
de 2010, ao lançar ao mar o 
seu primeiro navio, o petrolei-
ro suezmax João Cândido, com 
conteúdo local de 71%.

O segundo, em maio de 
2013, foi o Zumbi dos Palma-
res e o terceiro, em dezembro 
do mesmo ano, o Dragão do 
Mar. Além desse primeiro lote 
de dez navios Suezmax, com 
conteúdo local de 60%, con-
tratado em janeiro de 2007, o 
EAS tem em carteira a cons-
trução de outros três lotes 
de navios petroleiros, sendo 
cinco Aframax (65%), quatro 
Suezmax (73%) e três Aframax 
DP (73%). 

início de pagamento 30 dias 
após a conclusão do curso.

Outra possibilidade ainda 
é a busca pelo crédito univer-
sitário nos bancos privados. O 
Itaú Unibanco, por exemplo, 
oferece taxas de 7% e 8% ao 
ano. Já o Bradeco disponibili-
za 12 meses para  pagar o va-
lor do semestre. O aluno paga 
aproximadamente metade do 
valor da mensalidade duran-
te o período de realização do 
curso.  
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Criador que não vacina fica impedido de tirar o Guia de Trânsito Animal

Previsão é um alerta para pecuaristas

Vacinação contra aftosa até dia 31

Novos hábitos podem levar à redução do abate

Carne bovina tem leve desvalorização

agriCultura

A primeira etapa de vaci-
nação contra febre aftosa se-
gue até o dia 31 de maio. De 
acordo com a Agência de De-
fesa e Fiscalização Agropecu-
ária de Pernambuco (Adagro), 
mesmo tendo, o Estado, o sta-
tus de área livre de febre afto-
sa, é preciso continuar prote-
gendo os animais da doença. 
Todo o rebanho de bovinos e 
bubalinos deve ser imunizado. 
A Adagro deve vacinar mais de 
90% do rebanho pernambuca-
no, que hoje é de cerca de dois 
milhões de animais.

O produtor deverá adquirir 
a vacina nas casas agropecuá-
rias e declarar a vacinação nos 
escritórios da Adagro. A vacina 
deve ser conservada em gelo e, 
para evitar o estresse dos ani-
mais, deverá ser aplicada nas 
horas mais frias do dia, pela 
manhã ou no fim da tarde. Ani-
mais recém-nascidos também 
devem ser imunizados.

“O criador que não vacina 
fica impedido de tirar o Guia 

"Se a classe média brasi-
leira reduzir o consumo de 
carne bovina em dois bifes por 
semana teremos de diminuir 
o abate de bovinos em cinco 
milhões a sete milhões de ca-
beças por ano", afirma Maurí-
cio Nogueira, coordenador do 
Rally da Pecuária. 

A declaração foi dada em 
palestra sobre as perspectivas 
para o mercado do boi no Cir-
cuito Rural, evento promovido 
pela Agroconsult em parceria 
com a Sociedade Rural Brasi-

O preço da carne bovina 
registrou uma leve queda no 
final do mês de abril, inter-
rompendo assim uma traje-
tória de alta que vinha sendo 
registrada desde o mês de 
março. A informação é do Cen-
tro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea).

de Trânsito Animal (GTA) e 
não pode se cadastrar em pro-
gramas do Governo, além de 

leira (SRB), em Dourados, no 
Mato Grosso do Sul.

A estimativa é um alerta 
para pecuaristas brasileiros em 
um ano delicado para o con-
sumo de carne bovina no país. 
Com a proposta de ajuste eco-
nômico empreendido pelo go-
verno federal, analistas ponde-
ram que a demanda doméstica 
poderá ter um impacto negati-
vo. Caso isso ocorra, o avanço 
da arroba pode ser limitado, 
ainda que o contexto seja de 
oferta restrita de animais pron-

Entre os dias 22 e 29 de 
abril, a carcaça casada bovina 
se desvalorizou 1,45% no ata-
cado da Grande São Paulo. No 
dia 29 de abril, o valor chegou 
à média de R$ 9,54. De acordo 
com o Cepea, o movimento é 
contrário ao tipicamente re-
gistrado nesta época do ano.

pagar multa de, no mínimo R$ 
60”, informa a gerente geral da 
Adagro, Erivânia Camelo.

tos para o abate em 2015. Se-
gundo Maurício Nogueira, pe-

“Desta vez, no entanto, 
os preços já estão batendo 
recordes, o que pode levar a 
certa retração do consumo. 
Com esse arrefecimento da 
demanda varejista e ata-
cadista, alguns frigoríficos 
estariam com estoques re-
lativamente elevados”, diz a 

Na última etapa de vacina-
ção, realizada em novembro do 
ano passado, 95% do rebanho 

cuaristas também precisam se 
preocupar com as margens dos 

instituição, através de nota.
Outro fator de influência, 

conforme os pesquisadores, é 
a redução nos preços de carne 
de frango e suína, o que torna 
esses produtos mais atrativos, 
gerando alguma migração de 
demanda.

Já em relação ao boi gor-

pernambucano foi contempla-
do. A febre aftosa é uma doen-
ça viral, altamente contagiosa, 
que afeta animais de casco 
fendido, como bois, búfalos, 
cabras, ovelhas e porcos. A en-
fermidade é transmitida, prin-
cipalmente, pelo contato entre 
animais doentes e sadios.

O vírus também pode ser 
transportado pela água, ar, 
alimentos, pássaros e pessoas 
(mãos, roupas e calçados), que 
entraram em contato com os 
animais doentes. Os principais 
sintomas são: febre, ferimen-
tos na boca, garganta e na pele 
ao redor dos cascos. Os ani-
mais ficam bastante debilita-
dos, produzindo muita saliva, 
parando de andar e comer.

Os países afetados pela 
doença sofrem severas per-
das econômicas por causa da 
diminuição e pela desvalori-
zação de seus produtos de ori-
gem animal, assim como por 
limitações no mercado inter-
nacional.

frigoríficos, que operam em ní-
veis historicamente baixos em 
2015. Segundo ele, a piora no 
desempenho operacional das 
empresas do setor faz com que 
instituições financeiras sejam 
mais criteriosas em conceder 
crédito à indústria. Com isso, 
parte dos frigoríficos pode 
apresentar problemas maiores 
para garantir o fluxo de caixa 
necessário para manutenção 
da atividade.

As informações são do Glo-
bo Rural 

do, o indicador do Cepea 
que serve de referência para 
o mercado futuro brasilei-
ro encerrou o mês de abril 
com alta de 0,99%. No dia 
30, o Esalq/BM&FBovespa 
fechou a R$ 149,07 por ar-
roba, com base no estado de 
São Paulo. 
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Quem retificar terá a restituição nos últimos lotes do ano

Feicartes 2016 já tem data marcada
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Começa período de retificação 
da declaração do IR

A OBRIGATORIEDADE DA REUNIÃO 
ANUAL DOS SÓCIOS

Considerando a grande quantidade de empresas existentes 
em nosso país, não raramente nos deparamos com a ausência 
de realização da reunião anual dos sócios, principalmente nos 
menores empreendimentos, olvidando-se uma formalidade 
obrigatória determinada pelo vigente Código Civil.

Independentemente da forma ou de seu objeto de explo-
ração societário, sejam limitadas, anônimas ou mesmo sim-
ples,  os sócios das empresas devem, anualmente, se reunir 
para promover algumas deliberações, como, por exemplo, to-
mar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico, podendo ainda vir a 
designar administradores e tratar de outros assuntos de inte-
resse da sociedade.

Acaso a sociedade possua menos de 10 (dez) sócios, po-
derá ser realizada uma simples reunião, não precisando ser 
promovida na forma de assembleia com suas formalidades es-
pecíficas, sendo a reunião apenas dispensável acaso os sócios 
tenham deliberado, por escrito, sobre tais matérias mínimas  
obrigatórias, acima mencionadas.

A reunião anual dos sócios deve acontecer até 04 (qua-
tro) meses após encerrado o exercício social, que normal-
mente acontece com o término do ano civil em 31 de de-
zembro, motivo este que, geralmente, deve ser realizada até 
o mês de abril de cada ano, cuja deliberação será arquiva-
da na Junta Comercial e suas decisões vinculam todos os 
sócios, inclusive os dissidentes ou ausentes na respectiva 
sessão.

A reunião anual dos sócios deve ser convocada, em regra, 
pelo administrador e, no caso de retardo por mais de 60 (ses-
senta) dias, por qualquer dos sócios; ou pelo conselho fiscal no 
caso de motivos urgentes e em havendo atraso na sua realiza-
ção superior a 30 (trinta) dias.

Assim, faz-se necessário que os empresários fiquem alerta 
ao cumprimento dos regramentos mínimos obrigatórios pelo 
Código Civil, evitando que celeumas jurídicas acabem por 
atrapalhar as atividades ordinárias desempenhadas pelas so-
ciedades, as quais se apresentam como a mola propulsora da 
economia e do desenvolvimento do nosso país.

EConomia

Maio chegou e o período 
oficial de retificação da decla-
ração de Imposto de Renda 
(IR) já começou. Quem pres-
tou contas durante o prazo ofi-
cial, o assunto é menos grave. 
É só corrigir ou completar as 
pendências do primeiro en-
vio. Os que "esqueceram" de 
prestar contas com o Leão já 
devem considerar a multa de 
R$ 165,74 e que pode chegar a 
20% do imposto devido.

A Declaração Retificadora 
do Imposto de Renda permite 
aos contribuintes corrigir er-
ros cometidos tanto na Decla-
ração do IR deste ano, quanto 
nas dos cinco anos anteriores. 
Por isso, sempre que o contri-
buinte constatar alguma infor-
mação incorreta referente aos 
últimos cinco anos é importate 
fazer a retificação para evitar a 
malha fina.

O "problema" é que, quem 
percebeu o erro e vai retificar 
terá a restituição nos últimos 
lotes do ano (caso tenha im-
posto a receber). É uma regra 
da Receita Federal. A ordem 
de restituição segue a ordem 
de envio da declaração. En-
tão, quem fez a declaração no 
primeiro dia para receber nos 
primeiros lotes, não vai mais. 
Como vai retificar, será consi-
derada a data do último envio, 
já que esta será a declaração 
oficial.

Se a retificação for feita de-
pois do dia 30 de abril, prazo 
final para entrega da declara-
ção, o contribuinte não poderá 
alterar o modelo da declaração 
de simplificada para completa, 
ou vice-versa. Já quem fizer 
a retificação dentro do prazo 
terá direito a essa mudança.

Os programas para pre-
encher e enviar a declaração 

te no site da Receita, pelo Cen-
tro Virtual de Atendimento 
(e-CAC). Mas neste caso existe 
a necessidade de uma certifi-
cação digital.

Assim que transmitir a 
declaração em atraso, o con-
tribuinte vai receber uma 
“Notificação de Lançamen-
to da multa”. Na sequência 
é emitido o Darf com o valor 

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

A Feira Internacional de 
Artesanato e Decoração – 
Feincartes, que movimentou 
Petrolina, no Sertão de Per-
nambuco, distante 712 quilô-
metros da Capital, durante os 
primeiros 10 dias deste mês, 
foi avaliada positivamente e 
já tem uma provável data para 
realizar a edição de 2016: 6 a 
15 de maio.

Além da data divulgada 
da próxima edição, mais uma 
novidade: na edição 2016 da 
Feincartes, o Sebrae irá re-
alizar durante o evento uma 

Rodada de Negócios. “Vamos 
ampliar os negócios na Fei-
ra, colocando, frente a frente, 
compradores e artesãos bra-
sileiros e dos países partici-
pantes, além do suporte com a 
presença de instituições finan-
ceiras”, disse o coordenador 
da Unidade de Negócios do 
Sebrae Sertão do São Francis-
co, Sebastião Amorim.

De acordo com a coorde-
nadora da Feincartes Maria 
Mathias, o projeto da 5ª edi-
ção já está sendo estudado 
pelos parceiros do evento, que 

pretendem inovar também, fa-
zendo um lançamento da edi-
ção 2016 no próximo mês de 
novembro. “Nossa intenção é 
promover um grande encontro 
durante o lançamento, para 
que a região conheça este novo 
projeto. Vamos convidar todas 
as prefeituras dos municípios 
circunvizinhos e a imprensa”

Segundo o prefeito de Pe-
trolina, Julio Lóssio, a Feira 
vem cumprindo seu papel pelo 
grande retorno cultural, social, 
turístico e na geração de empre-
go e renda para o município.  

podem ser baixados no site da 
Receita Federal (idg.receita.
fazenda.gov.br). O processo de 
envio é o mesmo para quem 
fez a declaração dentro do pra-
zo, com a diferença monetária. 
O documento pode ser preen-
chido, além do computador, 
por dispositivos móveis, como 
tablets ou smartphones. Outra 
opção é fazer tudo diretamen-

da multa. Se a pessoa precisar 
imprimir uma segunda via da 
notificação, ela pode ser obti-
da no site da Receita. Depois 
enviar o documento, o contri-
buinte tem até 45 dias para pa-
gar a multa. Se atrasar de novo 
e perder o vencimento terá 
de pagar juros de mora (pelo 
atraso), onde incide a Selic 
(taxa básica de juros). 
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A IX Exposição de Ca-
prinos e Ovinos do Vale São 
Francisco (Expovale), reali-
zada em Juazeiro, no Sertão 
baiano, segue até 17 de maio. 
Já conhecida nacionalmente 
como o grande encontro dos 
criadores de caprinos e ovinos 
do Nordeste, reúne criadores, 
técnicos, profissionais, estu-
dantes e empresas do ramo. 
Para este ano, o objetivo dos 
organizadores é ultrapassar o 
recorde de comercialização de 
animais e de público, que, no 
ano passado, reuniu cerca de 
20 mil visitantes.

Segundo a organização 
do evento, a IX Expovale tem 
capacidade para abrigar 1500 
animais. “A expectativa é que 
nessa edição alcancemos re-
corde de vendas, com a pre-
sença de criadores de todo 

O município de Dormen-
tes, distante 649 quilômetros 
de Recife, já se prepara para 
realizar a 10ª edição da Fei-
ra de Caprinos e Ovinos (Ca-
prishow). A expectativa dos 
organizadores é de movimen-
tar R$ 3 milhões em negócios. 

Segundo o secretário de 
Cultura, Esporte e Turismo 
de Dormentes, Leniso Coelho 
Cavalcanti, das 220 baias co-

País e do exterior também. 
Vale destacar que os melhores 
expositores de cabras de leite 
estão presentes no evento”, 
informou um dos coordenado-
res e técnico da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (SEAPA), Geraldo 

locadas à venda, praticamente 
100% estão ocupadas, o que 
equivale a uma média de dois 
mil animais em exposição. 

A Caprishow será realiza-
da no Pátio de Feiras e Even-
tos Evercio Coelho de Mace-
do, entre 22 e 24 de maio. O 
público poderá acompanhar 
gratuitamente exposições de 
animais de raças como Boer, 
Santa Inês e Berganês, além de 

Araújo. No ano passado, fo-
ram cerca de 600 animais em 
exposição.

Para o presidente da Asso-
ciação dos Criadores de Capri-
nos e Ovinos do Sertão do São 
Francisco (ACCOSSF), Rafael 
Sene, a realização da feira for-

apresentações musicais. 
A criação de caprinos e ovi-

nos, explica Leniso Coelho, é 
um dos principais elementos 
da economia de Dormentes. 
Na feira livre da cidade, ven-
de-se mais de quatro mil ani-
mais por semana. Além disso, 
o município possui 56 asso-
ciações de criadores e é um 
dos principais fornecedores de 
carneiros da região.

Criadores de caprinos e ovinos se encontram na Expovale

Caprishow deve movimentar R$ 3 milhões

Este ano, o número de animais expostos dobraram

Forró Pegado é uma das atrações da festa

A exposição tem capacidade para abrigar 1500 animais

EConomia

talece o setor da caprinovino-
cultura na cidade e região. “A 
realização do evento estimula 
e fortalece ainda mais a ativi-
dade agropecuária em diver-
sos setores da cadeia produti-
va, componentes necessários 
para o desenvolvimento sus-
tentável do Vale, mostrando 
assim, que a caprinovinocul-
tura no Sertão nordestino é 
uma realidade de sucesso”, 
declarou.

O evento tem como objeti-
vo reunir o maior número de 
produtores, empresários, pes-
quisadores e demais interes-
sados para mostrar e discutir 
os potenciais avanços tecnoló-
gicos e de perspectiva de mer-
cado para o setor pecuário de 
toda região.

De acordo com o secretário 
de Agricultura, Jorge Cerquei-

ra, “essa é uma oportunidade 
para os empresários da região 
estarem em contato com o 
que há de mais moderno em 
tecnologia, manejos, técnicas 
de comercialização, financia-
mentos e investimentos que 
se enquadram nas potencia-
lidades da pecuária familiar e 
de produtores empresariais”, 
observou.

A feira acontece no campus 
da Universidade Federal do 
Vale do São Francisco (UNI-
VASF), em Juazeiro, e é uma 
realização da Prefeitura Mu-
nicipal de Juazeiro, através 
da Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(SEAPA), da Associação dos 
Criadores de Caprinos e Ovi-
nos do Sertão do São Francis-
co (ACCOSSF), da UNIVASF e 
do SEBRAE. 
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Serviço
●	 Sexta	–	feira	(22):	aber-

tura da feira às 8h; visi-
tação segue até às 21h.  

●	 Sábado	 (23):	 também	é	
das 8h às 21h. 

●	 Domingo	(24):	funciona	
apenas pelo período da 
manhã, das 8h às 12h.

O evento, realça Leniso Co-
elho, fortalece a agropecuária 
local e incentiva o turismo na 
cidade. “Os hotéis lotam na 
época da feira, pessoas alugam 
casas, vem gente de outras re-
giões do País como o Norte e o 
Sudeste. É uma festa que já se 
tornou tradicional”, relata.

Até o fechamento desta 
edição, apenas quatro atrações 
musicais estavam confirma-
das. No dia de abertura, na 
sexta-feira (22), se apresen-
tam a banda Forró Pegado e 
o cantor Zezo. Já no sábado 

(23), sobem ao palco Toca do 
Vale e Daniel. Os organizado-
res estimam que mais de 100 
mil pessoas devem compare-
cer ao longo dos três dias. 



9

Prefeito de Araripina, Alexandre Arraes insiste com Paulo Câmara para município não sofrer tanto

Paulo confirmou apoio, só que mais modesto
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Em tempo de crise,
São João sofre cortes

EConomiaEConomia

Dado o momento de crise 
e contingenciamento, algu-
mas cidades de Pernambuco 
precisarão recorrer a cortes 
no investimento em festas 
do período junino. Em ano 
de alardeadas dificuldades 
econômicas, o governador 
Paulo Câmara afirmou que o 
apoio do Estado às prefeitu-

dade realiza uma das maiores 
festas juninas do Alto Sertão, 
atraindo turistas de vários es-
tados do Nordeste, tornando-
-se o mais importante e tra-
dicional evento da cidade”, 
disse Arraes.

As negociações dos pre-
feitos têm ocorrido através 
da Secretaria da Casa Civil e 
a procura pelo titular da pas-
ta, Antônio Figueira, tem sido 
bem intensa. A princípio, o 
apoio está garantido a Caru-
aru e Gravatá, no Agreste, e 
a Arcoverde, no Sertão, con-
siderados os principais polos 

ras ocorrerá, mas de manei-
ra mais modesta do que em 
anos anteriores. As prefeitu-
ras terão que recorrer à ini-
ciativa privada ou a recursos 
próprios para bancar suas 
festas.

O prefeito de Araripina, no 
Sertão de Pernambuco, Ale-
xandre Arraes (PSB), decidiu 

reduzir em 30% os custos dos 
festejos juninos diante da cri-
se, mas informa que vai insis-
tir, com Paulo Câmara, para 
que o município continue 
sendo considerado polo tradi-
cional e, portanto, com acesso 
aos aportes.

“O São João de Araripina 
já é tradição. Desde 1993, a ci-

juninos de Pernambuco.
Nas regiões Agreste e 

Mata Sul, 15 cidades vão re-
duzir, em até 30%, o aporte 
para viabilizar as festividades. 
Os gastos, em 2014, variaram 
de R$ 400 a R$ 600 mil. Este 
ano, a projeção é de que esses 
valores variem de R$ 150 a R$ 
200 mil.

Essa redução pode resul-
tar, por exemplo, em menos 
dias de festa. A alternativa 
para os municípios é preen-
cher o restante da programa-
ção com atrações locais e cul-
turais. 

vendas@jornaldosertaope.com.br
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Dárcio Rabélo
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

@darciorabelo.com.br
facebook.com/PORTALDARCIORABELO

@darciorabelo

FORRÓ
Em clima junino e co-

memorando o dia das mães 
foi o cenário que marcou a 
noite do show de WAGNER 
CARVALHO nesse dia 09, 
sábado, no Guaiamum Ma-
tuto em Arcoverde-PE,

Os amigos, familiares e 
fãs de Wagner Carvalho o 
prestigiaram comparecen-
do em massa para curtir a 
verdadeira cultura nordes-
tina com o típico forró pé 
de serra, além da partici-
pação especial de Mazinho 
de Arcoverde e George.

Um dos momentos 
mais esperados da noite 

SAÚDE

Entre os dias 01 a 06 de 
junho, a prefeitura de Ar-
coverde em parceria com 
a Fundação Altino Ventu-
ra- FAV e a OneSight Brasil 
realiza , no Esporte Clube, 
o projeto de reabilitação 
visual de estudantes da ci-
dade.

Com objetivo de ga-
rantir mais qualidade no 
aprendizado da população 
escolar de Arcoverde, se-
rão atendidos em média 
dois mil alunos através de 
consultas e exames oftal-
mológicos, quando serão 

doados os óculos de acordo 
com a necessidade.

Esse projeto terá du-
ração de 10 dias, desde a 
chegada dos equipamentos 
e lentes até a entrega dos 
últimos óculos fabricados 
para o público. Para garan-
tia do sucesso, foram tria-
dos mais de 43 mil alunos 
da região e cerca de nove 
mil de 14 escolas públicas 
de Arcoverde.

SEM SÃO JOÃO
Contra a força da na-

tureza não adianta insis-
tir, ainda mais quando os 

foi quando Wagner cantou 
“Meu Arcoverde Querido”, 
música do seu repertório 
que não pode deixar de ser 
cantada nos shows na “Ter-
ra do Cardeal”, além de 
outro sucesso, “FAZENDA 
QUIXABA”, que homena-
geia integrantes da família 
Brito do Distrito de Ipoju-
ca/Arcoverde, as quais fo-
ram cantadas e dançadas 
por todos os presentes.

Wagner Carvalho jun-
tamente com Paulinho Lei-
te, Mazinho de Arcoverde e 
George são os homenage-
ados do São João 2015 de 
Arcoverde-PE.

recursos são escassos, e a 
seca traz de volta o cenário 
de um passado triste da po-
eira seca.

São José do Egito se an-
tecipou no recado da crise, 
anunciou que não terá o 
São João, o motivo é a seca 
e a falta de grana.

Segundo o governo de 
São José do Egito, o único 
calendário festivo nesse 
período serão as atividades 
escolares relativos ao São 
João, menos mau.

Na zona rural do muni-
cípio a tendência é piorar, 
e isso assusta os sertanejos 
que vivem da roça.

vendas@
jornaldosertaope.com.br
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PARABÉNS: Haldson Filho, Socorro e Haldson Cursino ladeando a 
aniversariante Maria Luiza Cursino na comemoração de seus 70 anos. SHOW  Maristela Andrada que adora mostrar seus dotes de cantora

BELAS:  Georgia, Juci e Jucinete Araújo irmãs com forte DNA

No Clima de São João, Wagner Carvalho faz show e recebe
Marzinho Arcoverde e George  Silva

É FORRÓ  Luiz e Fernando Mamede dois dos
melhores cantores de forró da região

MARAVILHOSA  Patrícia Pantaleão tão simpática quando bonita
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Equipe do Colégio Dom Idílio e o 
professor Emerson Pereira 

Campeonato acontece entre 27 e 28 de junho

12

Bola rola na terra dos Poetas
Até o dia 20 de junho, 16 equipes estarão na  disputa  do 

Campeonato  Egipciense de Futebol 2015, categoria aberta. 
Por determinação do prefeito, Romério Guimarães, todos 
os jogos  acontecem  com portões abertos, para que o públi-
co possa comparecer a prestigiar sem ter que pagar ingres-
so.  Apenas na final será solicitado um quilo de alimento 
para ser doado a uma instituição filantrópica.

Jiu-Jitsu de primeira
A academia Corpo e Mente – Rammonzão Jiu-jitsu é 

um dos poucos espaços de promoção de artes marciais de 
Serra Talhada. Como tantas outras, precisa enfrentar ad-
versários para manter-se aberta, contando com o pequeno 
apoio de entidades privadas e da Prefeitura de Serra Talha-
da. Os atletas que treinam na academia já puderam par-
ticipar de alguns campeonatos retornando com medalhas 
para a cidade. O último campeonato foi dia três de maio em 
Pombal, na Paraíba. Foram 12 competidores inscritos, mas 
houveram três desistências. Dos nove competidores que 
participaram do campeonato, a academia conquistou um 
resultado satisfatório, sete medalhas sendo duas de ouro, 
uma de prata e quatro de bronze. 

O Escritor, o Livro e a internet
Com intuito de tornar as suas obras acessíveis aos leito-

res, o professor e escritor Paulo César Gomes está disponi-
bilizando a venda do livro “Comercial: Um clube Imortal” 
pela internet. O prazo de entrega pode variar entre 10 e 25 
dias, de acordo com a região do país. O autor destaca que 
o livro sobre o time do Comercial resgata a história de uma 
época de Serra Talhada que até bem pouco tempo era lem-
brada pelas brigas de família e pelo cangaço. O livro já está 
a venda e custa R$ 20,99.

O Esporte e o Aniversario
A Prefeitura Municipal de Serra Talhada comemorou 

aniversário da cidade com a 3ª Caminhada do Trabalha-
dor. Cerca de 500 pessoas percorreram cinco quilômetros 
com muita animação e alegria. Familias inteiras participa-
ram da caminhada.

Motocross integra programação 
de aniversário de Lagoa Grande

Ouricuri vai parar na China, em Mundial

por Francys Maia

EsPortEs

Propor momentos de lazer 
e diversão para a população e 
ao mesmo tempo divulgar as 
potencialidades do município 
na promoção de um esporte 
radical. É assim que a prefei-
tura de Lagoa Grande, muni-
cípio do Sertão de Pernambu-
co, distante 659 quilômetros 
da capital, vai comemorar 
mais um aniversário. Junto 
ao Centro de Ensino Técnico 
e Profissionalizante (CETEP), 
a prefeitura está realizando o 
IV Motocross. O evento acon-
tece de 27 a 28 de junho, ao 
lado do Ginásio de Esportes 
da cidade.

A prefeitura de Lagoa 
Grande e os comerciantes 
parceiros do campeonato es-
tão investindo R$ 15 mil em 
prêmios a serem distribuídos 
entre os participantes. O coor-
denador do Motocross, Paulo 
Junior, detalha que esse ano o 
evento terá muitas novidades: 
“Nós estamos organizando 
uma exposição com estandes 
para que as grandes empresas 
na área do motociclismo ex-
ponham seus produtos, lá os 
promotores irão apresentar o 
que há de novo no mundo da 
moto. E para alegria da juven-
tude e do público presente, a 
prefeitura vai liberar os pare-
dões com muito som ao final 

Aos 16 anos e natural de 
Ouricuri, Janaína Rodrigues 
nunca imaginou que o Salto 
em Distância a levaria a dis-
putar o Campeonato Mundial 
de Atletismo, na China. “Estou 
muito feliz por representar mi-
nha cidade e meu País em um 
mundial, e ainda mais na Chi-
na", enfatiza.

Durante o Campeonato 
Brasileiro de Atletismo, rea-
lizado no Recife, em maio ela 
foi uma das que se destacou e 
levou a medalha de prata nos 
200 metros rasos. Agora, junto 
com os alunos do Colégio Dom 
Idílio atravessará até o Orien-
te para a disputa, que será nos 

do evento para animação de 
todos”, explicou.

As inscrições para o IV 
Motocross podem ser feitas a 
partir do dia 26 de junho, pela 
manhã, ao lado do Ginásio de 
Esportes em Lagoa Grande, 
no estande do CETEP. No ato 
da inscrição o piloto deve ter 
em mãos os documentos pes-

soais com foto e escolher sua 
categoria. 

Criado em 2006, o even-
to esportivo que integra o 
calendário de comemoração 
do aniversário da Capital da 
Uva e do Vinho no Nordeste, 
festejado a cada 16 de junho, 
movimenta economicamente 
o município. Participam da 
competição motociclistas do 
Brasil e do mundo.

“O ano passado contamos 
com 120 pilotos inscritos no 

meses de junho e julho.
A atleta é treinada pelo téc-

nico e também treinador do 
colégio campeão, Herton Di-
niz. Para ele, as vagas no mun-
dial consolidam o trabalho 
que vem sendo realizado com 
os atletas de Ouricuri, distante 
623 quilômetros da capital.

Os alunos do Colégio Dom 
Idílio são treinados pelo pro-
fessor Emerson Pereira. Eles 
conquistaram, em Recife, o 
título no masculino. A equi-
pe é formada por José Íta-
lo, Edson Nascimento, Vitor 
Manoel, Francisco de Assis, 
Hemerson Pereira e Kelvin 
Vieira. Ao todo, os atletas, 

Sertão Esportivo

Por Francys Maia

Sertão 
Esportivo

Motocross aqui no município, 
são pessoas dos estados de 
Alagoas, Ceará, Piauí, Bahia e 
do próprio estado de Pernam-
buco. Conseguimos reunir du-
rante os dois dias de evento 
um público estimado em 15 
mil pessoas, segundo dados da 
organização do evento”, desta-
cou Paulo Junior.

Ainda de acordo com Ju-
nior, a prática do esporte radi-
cal entre duas rodas acontece 
em um lugar específico com 
vários morros e obstáculos de 
diversas alturas para o piloto 
realizar suas manobras radi-
cais. Algumas provas duram 
cerca de 15 minutos com saída 
e chegada, mas para isso é pre-
ciso que o motociclista vença 
as lamas das trilhas na pista 
preparada ao lado do Ginásio 
de Esportes. 

com idades entre 15 e 18 anos, 
conquistaram três medalhas 
de ouro, quatro de prata e três 
de bronze, somando 109 pon-
tos no total.  
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Tacaratu será pioneira, no País,
na geração de energia solar
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Energia pode ser fornecida ainda este ano
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DEsEnvolvimEnto

Pernambuco vem avançan-
do no que diz respeito à ge-
ração de energias renováveis 
no Brasil. Prova disso é que o 
Estado já assinou o primeiro 
contrato de fornecimento de 
energia solar do País e o muni-
cípio que vai abrigar o parque 
é Tacaratu, no Sertão de Itapa-
rica, distante 458 quilômetros 
do Recife. A cidade foi escolhi-
da por ter irradiação solar pro-
pícia e por ser o local onde a 
empresa já mantém uma usina 
eólica em operação, o que re-
duz os custos, pois será usada 
a mesma linha de transmissão.

Quem assinou contrato 
com o governo do Estado foi 
a multinacional italiana Enel 
Green Power. A empresa será 
responsável pela instalação de 
um parque de geração de ener-
gia solar com a capacidade de 
produzir 11 megawatts (MW). 
O investimento é de US$ 18 

milhões (R$ 54 milhões).
O novo empreendimento 

destinado à geração fotovol-
taica, que está previsto para 
começar funcionar em novem-
bro deste ano, estará ligado à 
planta eólica de 80 MW que a 
companhia implantou e opera 
na mesma localidade. Juntos, 
serão o primeiro parque híbri-
do eólico e solar brasileiro.

“Ser o primeiro contrato 
de energia solar do Brasil já 
é muito importante. E ser o 
primeiro parque híbrido do 
País e um dos pioneiros na 
América Latina só reforça 
que esse é o melhor caminho 
a ser reproduzido em outros 
projetos de energia eólica no 
Estado, inclusive os de gran-
de porte. Assim, a entrega de 

energia se torna mais estável 
e rentável, devido o comparti-
lhamento de infraestruturas”, 
detalha o secretário executivo 
de Energia do Estado, Eduar-
do Azevedo.

O parque foi um dos cin-
co vencedores do leilão de 
energia solar realizado pelo 
governo por Pernambuco em 
dezembro de 2013. Na época, 

a previsão era de que seis par-
ques solares já estivessem em 
funcionamento, em julho des-
te ano. Mas houve um atraso, 
porque a intenção do Estado 
era trazer um fabricante de 
painéis solares para se instalar 
em Pernambuco.

Em operação, as plantas 
serão capazes de produzir até 
mais de 17 GWh por ano, o 
equivalente ao consumo de 
aproximadamente 90 mil re-
sidências, evitando assim a 
emissão de mais de cinco mil 
toneladas de CO2 na atmosfe-
ra a cada ano.

A energia, que será produ-
zida pelas plantas fotovoltai-
cas, será vendida à Agência de 
Desenvolvimento Econômico 
de Pernambuco (AD Diper), 
que é a operadora da Comer-
cializadora de Energia Elétrica 
no Mercado Livre da adminis-
tração pública estadual.
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Abertas inscrições para 
conselheiros tutelares

Concurso da Univasf para Petrolina e Juazeiro

oPortuniDaDE

Por quê a especialização 
da violência não atingiu o 

segmento LGBT?
Desde o final dos anos 80, com a promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil, o Estado 
busca regulamentar, através de lei ordinária, os direitos 
constitucionais, a operacionalização das prerrogativas 
que todo cidadão brasileiro ou estrangeiro residente no 
país tem. Nessa perspectiva, observa-se pela ordem cro-
nológica das normas jurídicas, que no Brasil existem seg-
mentos prioritários.  

A violência do Código do Menor foi trocada pelo ECA 
– Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, mara-
vilha. Em 1990, também foi dada visibilidade ao Direito 
do Consumidor e Crimes nas Relações de Consumo, tá 
certo! Em 1995, o princípio da insignificância no Direito 
Penal também foi considerado quando orientou a violên-
cia de menor potencial ofensivo (Lei 9.099/95), gostei! 
Em 1997, o Estado diz não pode torturar nem violência de 
trânsito, providencial! Em 1998 tem Lei Ambiental! Amo 
gatinhos!!! Em 2003, vamos agravar a violência contra o 
idoso (Lei 10.743/03). E para comemorar a maioridade 
da CRFB/88 vamos proteger mulher! Não à violência de 
gênero (Lei 11.340/2006). Eita, Estado danado de bom! 
Estamos em 2015 esperando a vez do segmento LGBT.  

Agravar a violência por preconceito de gênero, pre-
conceito de raça, cor, etnia, não é agravar a violência por 
preconceito da orientação sexual livre. Alguns até arris-
cam se proteger com o argumento de que preconceito é 
crime. Mas na verdade o Estado ainda não decidiu isso. 
Falta um marco legal de combate a homofobia e de pro-
moção da cidadania da população LGBT. As políticas pú-
blicas LGBT não podem depender da vontade e visão do 
gestor. Tem de ser políticas públicas de Estado e não de 
governo.

Neste mês de maio, duas 
cidades sertanejas estão se-
lecionando candidatos para 
conselheiros tutelares: Santa 
Filomena, distante 631 quilô-
metros de Recife, e Sertânia, 
distante da Capital 316 quilô-
metros. As inscrições para o 
processo seletivo do Conselho 
Tutelar de Santa Filomena 
prosseguem abertas até 20 de 
maio. Já em Sertânia, os inte-
ressados podem se inscrever 
até 29 de maio.

Em Santa Filomena, o ór-
gão disponibiliza cinco vagas 
para novos conselheiros. Os 
selecionados vão trabalhar de 
2016 a 2019. As inscrições de-
vem ser feitas na sede do Con-
selho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, 

A Universidade Fede-
ral do Vale do São Francisco 
(Univasf) está com inscrições 
abertas para Concurso Públi-
co para Professor da Carreira 
de Magistério Superior. São 
15 vagas distribuídas entre os 
Campi de Petrolina,  Juazeiro 
e Senhor do Bonfim, na Bahia; 
e São Raimundo Nonato, no 
Piauí. Os aprovados serão lo-
tados nos Colegiados Acadê-
micos de Engenharia Elétrica, 
Ciências Farmacêuticas, Ciên-

entre 8h e 13h. Os seleciona-
dos serão escolhidos pela po-
pulação local e receberão R$ 
788 pelo exercício da função.

Em Sertânia, também 
são cinco vagas abertas para 
membros tutelares, que tra-
balharão por quatro anos. A 
eleição ocorrerá em 4 de outu-
bro e o resultado será divulga-
do no mesmo dia. A inscrição 
deve ser realizada na sede do 
Conselho Municipal. Os con-
selheiros tutelares exercerão 
as atividades em uma jornada 
de 40 horas semanais. Será 
pago o valor de um salário mí-
nimo.

Para a candidatura, são ne-
cessários requisitos como ido-
neidade moral, comprovada 
por certidões de antecedentes 

cias da Natureza, Geografia, 
Ecologia, Medicina e Educa-
ção Física.

Para Petrolina, distante 
712 quilômetros de Recife, fo-
ram abertas três vagas, sendo 
uma em Ciências Farmacêuti-
cas, uma em Educação Física 
e uma em Medicina. Já em 
Juazeiro, apenas uma vaga foi 
aberta, para Engenharia Elé-
trica.

O concurso será compos-
to por prova escrita, prova 

criminais expedidas pela Jus-
tiça Estadual e Justiça Fede-
ral; ensino médio completo 
e experiência em atividades 
ligadas à promoção, defesa e 
atendimento aos direitos da 
criança e do adolescente. 

 

Serviço
●	Conselho	 Municipal	 dos	

Direitos da Criança e do 
Adolescente de Santa Fi-
lomena: ‘Casa dos Con-
selhos’, Rodovia PE 235, 
S/N, Centro. 

●	Conselho	 Municipal	 dos	
Direitos da Criança e do 
Adolescente de Sertânia: 
Rua Rua Ulysses Lins de 
Albuquerque, 10, Centro.

de aptidão didática, prova de 
defesa de memorial e prova 
de títulos. A prova escrita está 
prevista para 12 de junho e 
poderá ser realizada nos Cam-
pi Petrolina Sede (PE) e/ou 
Juazeiro (BA). Local e horário 
exatos serão divulgados a par-
tir de 3 junho pelo site. Outras 
informações estão disponíveis 
no Edital N° 19/2015, que 
pode ser acessado através do 
site da Universidade (www.
univasf.edu.br).

Para o Campus Petrolina há três 
vagas

Prefeitura abre 93 vagas
em São José do Egito

A Prefeitura de São José 
do Egito está com inscrições 
abertas até 21 de maio para 
concurso público. O objetivo 
é preencher 93 vagas na ad-
ministração municipal. Das 
vagas, cinco são destinadas a 
candidatos com necessidades 
especiais. Os salários variam 
de acordo com o cargo, che-
gando até R$ 5 mil.

As oportunidades são 
para nível médio e superior. 
Quem possui Ensino Médio 

pode concorrer às vagas de 
Fiscal de Tributos (1), Fiscal 
de Obras (1), Agente de Arre-
cadação (1) e Agente de Trân-
sito (9).

Já para nível superior, as 
vagas são para Auditor Fiscal 
(1), Nutricionista (1), Fonoau-
diólogo (1), Médico Gineco-
logista/Obstetra (3), Médico 
Radiologista (1) e Enfermeiro 
Obstetra (3).

Para os cargos de professor, 
os candidatos podem escolher 

entre licenciatura em Ensino 
Infantil (34), Fundamental do 
1° ao 5° Ano (4), Língua Por-
tuguesa (3), Matemática (5), 
Geografia (4), Ciências (5), 
História (2), Educação Física 
(3), Filosofia (2) e Inglês (4).

A taxa de inscrição custa 
entre R$ 70 e R$ 100, confor-
me o cargo escolhido. As pro-
vas escritas serão aplicadas no 
dia cinco de julho, em local a 
ser divulgado pela Comissão 
Geral do Concurso. 
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Sertão EsportivoPolíticas
Públicas

 Silvia Bezerra De Melo
 Assistente Social, especialista em                             

        Ciência Política.

Os interessados devem 
se inscrever até 21 de maio, 
exclusivamente pelo site de 
Concursos da Univasf (www.
concurso.univasf.edu.br). O 
valor da taxa de inscrição varia 
de R$ 140 a R$ 200. As vagas 
abertas são para Classe Assis-
tente A e Classe Adjunto A, ní-
vel I, com regimes de trabalho 
de 20 horas e de Dedicação 
Exclusiva (DE). O vencimento 
básico varia de R$ 2.018,77 a 
R$ 4.014,00. 
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Foram quatro dias de festa para comemorar 112 anos de emancipação

Cavalgada e Vaquejada no Haras Cordeiro e Caldas estão na grade

Duas semanas de festejos em Sertânia
Uma série de atividades 

marca a programação dos 142 
de Sertânia, comemorados no 
dia 24 de maio. Distante 316 
quilômetros de Recife, a cida-
de promove calendário festivo 
com vaquejada, trilha e fute-
bol, além de ações educacio-
nais, artísticas e inauguração 
de obras, entre as quais, a re-
forma e ampliação do Hospi-

O município de Ouricuri, 
no Sertão do Araripe, distante 
623 quilômetros da Capital, 
completou 112 anos de eman-
cipação política no dia 14 de 
maio. Para comemorar a data, 
a prefeitura municipal pre-
parou uma organização com 
eventos culturais e esportivos, 
durante quatro dias.

Os festejos contaram com 
apresentação de grupos de 
maracatu, Festival de Danças 
Urbanas, apresentação de ska-
tistas e campeonato de vôlei 
de areia. Todas as atividades 
aconteceram na Praça Padre 
Francisco Pedro da Silva. 

No dia 14, data do aniver-
sário da cidade, as comemo-
rações iniciaram às 5h com 
uma alvorada festiva na Praça 

tal Municipal Maria Alice Go-
mes Lafayette e a reforma da 
Escola Municipal Presidente 
Vargas. A XXI Edição dos Jo-
gos Escolares, missa, corte de 
bolo, shows e cavalgada com-
pletam a grade.

A agenda tem início no dia 
19 de maio, com a XXVI Se-
mana Estudantil e de Artes de 
Sertânia. Na mesma semana, 

Voluntários da Pátria. Logo 
depois, a população participou 
do hasteamento da bandeira, 
do desfile militar e conferiram 
a apresentação das bandas 
marciais das escolas São Se-
bastião e Fernando Bezerra.

Na partida esportiva, que 
aconteceu no Estádio Munici-
pal, disputaram a Seleção Sub 
23 de Ouricuri e o Guarani, de 
Juazeiro do Norte-CE. 

Houve ainda apresentação 
de violeiros e shows do cantor 
Roberto Alencar e das bandas 
Mocidade Forrozeira e Arreio 
de Ouro.

Ouricuri começou como 
um distrito no século 19, foi 
elevado à categoria de vila em 
1849 e conseguiu a emancipa-
ção em 1903. O município tem 

acontece uma vaquejada no 
Haras Cordeiro e Caldas. Ao 
término da competição, have-
rá shows com Paredão Serta-
nejo, Forró dos Balas, Hanrry 
Estigado, Osmídio Neto, Fábio 
e Nando, Mano Walter, Galã e 
João Lima.

A 1° trilha de Sertânia 
também será realizada em 
homenagem ao aniversário. 

como principais atividades 
econômicas a agropecuária e 
a extração de gesso. A cidade 
tem uma área aproximada de 
2,4 mil km² e uma população 
de mais de 67 mil habitantes, 
segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

O município possui uma 
malha rodoviária privilegia-
da, sendo cortado pelas BR-
316 e BR-122, ocupando po-
sição central e de destaque na 
Região de Desenvolvimento 
do Araripe. Atualmente, Ou-
ricuri abastece pelo menos 
outras oito cidades da Região 
em bens e serviços. O municí-
pio é formado pelos distritos 
Sede (Ouricuri) e Barra de 
São Pedro. 

CalEnDário

A concentração será no par-
que de exposições, com café 
da manhã. A largada será às 
10h, passando pelo centro da 
cidade em direção a saída para 
Arcoverde.

O percurso começa no 
abrigo, passando pelo serrote 
do pau d'arco (gogó da gata), 
seguindo em direção ao sítio 
Macambira, Caroá, Dois Ser-

rotes, Piutá, Maniçoba, Hen-
rique Dias, Casa de Pedra, Fe-
liciano, Soares e, finalmente, 
termina, totalizando 80 quilô-
metros percorridos.

Haverá apoio de borrachei-
ro, reboque, água e frutas. Na 
chegada, haverá feijoada e chur-
rasco para os trilheiros. O kit 
com camisa e troféu custa R$ 35. 
Haverá sorteio de brindes.  

19/05 a 22/05 - XXVI Semana Estudantil e de Artes de Sertânia
20/05/15 - Inauguração da reforma da Escola Municipal 
Presidente Vargas
21/05/15 - Inauguração da reforma e conclusão das obras 
da quadra poliesportiva da Escola Municipal Etelvino Lins de 
Albuquerque
22/05 e 23/05 - Vaquejada de Sertânia (Etapa do 
Campeonato Nacional Portal da Vaquejada) Local: Haras 
Cordeiro e Caldas
22/05/15 - Inauguração da UBSF do Alto do Rio Branco e 
Show da Vaquejada
23/05/15 - Inauguração das ruas 01 e 02 e entrega de 25 casas 
na comunidade do Ferro Novo // Amistoso comemorativo 
da Seleção de Sertânia de Futebol (Estádio Odilon Ferreira) 
// Missa na Igreja do Sagrado Coração de Jesus // Show da 
Vaquejada
24/05/15 - Missa na Matriz da Imaculada Conceição (manhã) 
// Corte do Bolo (sede da Prefeitura) // Trilha // Inauguração 
do Hospital Municipal // Show na Praça de Evento 25/05 a 
29/05 - XXI Jogos Escolares
31/05/15 – Cavalgada // Show

Confira a programação:

Ouricuri festeja idade nova
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Desempenho é baseado em testes de matemática e ciências

16

Brasil vai mal em educação

Senac Petrolina abre
cursos de Gastronomia 

A Organização para a Co-
operação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) divul-
gou na última quarta-feira, 
dia 13, o ranking mundial de 
educação. Em uma lista de 76 
países, o Brasil não vai nada 
bem, ocupa a 60ª posição. O 
estudo é baseado no desem-
penho dos estudantes em tes-
tes de matemática e ciências.

As primeiras posições na 
lista ficaram com países asi-
áticos. Singapura conquistou 
o primeiro lugar, seguido por 
Hong-Kong, Coreia e Japão.

Na América Latina, o Chi-
le é o primeiro da lista, em 

O Senac Petrolina, Sertão 
do Estado, abriu inscrições 
este mês de maio para oito 
cursos profissionalizantes na 
área de Gastronomia. Os in-
teressados devem se inscre-
ver na sede da instituição. Ao 
todo são 16 vagas, abertas até 
o preenchimento total. O ho-
rário de atendimento é das 8h 
às 20h.

As qualificações são 'So-
bremesas Geladas', 'Confei-
taria' e 'Auxiliar de Cozinha', 
com começo previsto para, 

48º lugar. Costa Rica, Méxi-
co e Uruguai também estão 
na frente do Brasil, em 53º, 
54º e 55º respectivamente. 
Os estudantes brasileiros ti-
veram desempenho melhor 
que os argentinos (62º lugar), 
colombianos (67º) e perua-
nos (71º). O último lugar no 
ranking é ocupado por Gana, 
na África.

“Esta é a primeira vez que 
temos uma escala verdadeira-
mente global sobre a qualida-
de da educação. A ideia é dar 
a mais países, ricos e pobres, 
a possibilidade de comparar 
a si mesmos com os líderes 

respectivamente, dias 18, 20 
e 25 de maio. Além desses, os 
interessados também podem 
se qualificar em 'Culinária Ju-
nina', 'Preparação de Doces 
e Salgados', 'Caldos, Sopas e 
Consomes', 'Preparação de 
Bolos e Tortas' e 'Comidas de 
Botequim'.

As aulas acontecem na 
unidade do Senac em turnos 
alternados, o que possibilita o 
aluno fazer mais de um curso. 
A carga horária varia de 15h a 
240h. Outras informações es-

mundiais em educação para 
descobrir seus pontos fracos 
e fortes e ver o ganhos econô-
micos a longo prazo gerados 
pela melhoria da qualidade 
da educação”, afirmou o  di-
retor educacional da OCDE, 
Andreas Schleicher.

Segundo o relatório, o de-
sempenho do Brasil em mate-
mática, ciência e leitura me-
lhorou consideravelmente na 
última década. “A pontuação 
no PISA na área de matemá-
tica subiu numa média de 4,1 
pontos por ano – de 356 pon-
tos em 2003 para 391 pontos 
em 2012”, diz o relatório. 

tão disponíveis no site e telefo-
ne da instituição. 

EDuCação

De volta aos anos 90!!!
Não é segredo para ninguém que o sistema de moda é cí-

clico, ou seja, oque foi tendência a dez anos atrás pode voltar á 
tona! E é oque vem acontecendo há algum tempo com a década 
de 90, que tem sido referência para muitas marcas e já ganhou 
popularidade no mundo fashion.

Como os anos noventa foi uma explosão de moda, informa-
ção e estilos diferentes... podemos observar várias tendências 
vindas desta década, como por exemplo:  O jeans cintura alta, 
claro que remodelado mas sim, voltou! E com tudo, shorts, 
saias, também nas calças flares e skinny.

A camisa xadrez aparece com uma pegada diferente, seja 
ela de tecido,  jeans ou de flanela, meio rocker ou mais clássica, 
as mesmas voltaram e aparecem tanto em looks mais despo-
jados, com short ou amarrada como em looks mais invernais 
sobreposto por casacos.

A jardineiras também voltaram a frequentar nossos armá-
rios, as mesmas aparecem tanto com modelagem curta como 
longa, em sua maioria em jeans, podendo ser detonado ou não 
mas também em outros tecidos, coloridas e estampadas.

As Birkenstock, papetes ou chinelões... seja lá como você 
chame, também estão de volta! As sandálias que causaram nos 
anos noventa continuam sendo polêmicas, mas opiniões a par-
te, as mesmas já caíram no gosto popular e são consideradas 
um item fashion!

Quem se lembra da gargantilha preta de plástico que eram 
o item mais cool e fashion que uma garota dos anos noven-
ta podia ter? A própria voltou e já caiu nas graças de grandes 
fashionistas, blogueiras e celebridades no brasil e mundo á 
fora. Uma maneira atual de usá-las  é fazendo um mix com 
outros colares mais compridos.

Então agora é o momento de fazer aquele garimpo no ar-
mário, seja o seu ou o da sua mãe, tia... no brechó da sua cida-
de e reviver os anos 90 de uma forma repaginada, moderna e 
com estilo próprio!

Vício de
 moda

por Karla Santos
Designer de moda
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Serviço

Cursos de Gastronomia
●	 Inscrições	no	Senac	Pe-

trolina, que fica locali-
zado na Rua Projetada, 
nº 650, bairro Maria 
Auxiliadora

●	 Informações	 pelo	 tele-
fone (87) 3862-2464 ou 
www.pe.senac.br



Parceria com oito instituições pretende qualificar profissionais da região e criar um centro de excelência
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Jeep fomenta Polo de Conhecimento
O Polo Automotivo Jeep, 

localizado em Goiana, Zona 
da Mata Norte de Pernambu-
co, distante 62 quilômetros de 
Recife, pretende transformar a 
região em mais do que um polo 
de produção de automóveis. O 
projeto inclui a criação de um 
polo de referência internacio-
nal em educação automotiva. 
Esse é o conceito que permeia 
a parceria entre o Polo Auto-
motivo Jeep e oito instituições 
de ensino de Pernambuco e da 
Paraíba, a partir de um termo 
de compromisso assinado em 
dezembro de 2014. A expec-
tativa é também consolidar a 
região como uma referência 
no desenvolvimento de novas 
tecnologias e na geração de co-
nhecimento de classe mundial 
para o setor automotivo.

A parceria envolve a Uni-
versidade Federal de Pernam-
buco (UFPE), a Universida-

demandas atuais e as neces-
sidades do mercado automo-
tivo mundial. Foi construído 
um mapa das competências 
estratégicas necessárias ao 
negócio, contemplando os 
processos de ponta a ponta 
e uma perspectiva de longo 
prazo, referente ao mercado 
de trabalho nos próximos 20 
anos. 

A proposta é qualificar os 
profissionais da região, de 
modo a criar um centro de ex-
celência. “Não se trata da qua-
lificação de profissionais para 
que atuem somente em uma 
empresa do setor automotivo, 
mas da formação de pessoas 
para que estejam aptas a tra-
balhar em diferentes organiza-
ções do segmento industrial”, 
destaca a responsável da FCA 
pelo Projeto Educacional em 
Pernambuco, Flávia Maciel.

O trabalho é desenvolvido 
com metas de curto, médio e 
longo prazo. Os primeiros são 
os cursos técnicos de formação 
de base, capacitando os pro-
fissionais a atuar como opera-
dores e líderes de equipes. Há 
também os de especialização, 
que, além do aprendizado aca-
dêmico, propicia a vivência na 
indústria com a orientação dos 
professores e a de especialistas 

EDuCação

da empresa. Já os cursos de gra-
duação integram os objetivos de 
médio prazo. No longo prazo, a 
expectativa está na criação de 
mestrados e doutorados. 

O principal objetivo da FCA 
é garantir a sustentabilidade 
na qualificação para o Polo Au-
tomotivo Jeep e para o Centro 
de Pesquisa e Desenvolvimen-
to da FCA, aproveitando cada 
vez mais profissionais locais. 
Esse é um pilar fundamental 
dos investimentos feitos pelo 
grupo em Pernambuco.

Não é a primeira iniciativa 
da FCA em prol da qualifica-
ção de novos profissionais na 
região. Para a construção civil, 
instalação de máquinas e equi-
pamentos e início de operação 
do Polo Automotivo Jeep, foi 
formada uma parceria com o 
Governo de Pernambuco e o 
Sistema S para formação de 
trabalhadores locais. Desde 
2011, programas de formação 
criados para o setor permiti-
ram a inserção de profissio-
nais locais. Foram ofertados 
cursos de qualificação para 
8,5 mil pessoas. Isso permi-
tiu que, até no auge de 11 mil 
trabalhadores atuando na im-
plantação do Polo Automotivo 
Jeep, mais de 70% fossem per-
nambucanos. 

Formação 
continuada no IFPE

O Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecno-
logia de Pernambuco (IFPE) 
oferece, nos Campi Igarassu 
e Paulista, ambas na Região 
Metropolitana do Recife, dez 
cursos de Formação Inicial e 
Continuada de Trabalhadores 
(FIC). São eles: Qualificação 
em Comportamento Organi-
zacional, Qualificação em Fer-
ramentas Básicas de Qualida-
de, Qualificação em Logística 
de Armazenagem, Qualifica-
ção em Controle Estatístico 
do Processo, Qualificação em 
Smartphone, Qualificação em 
Gestão de Equipes, Qualifica-
ção em Segurança: EPI com-
portamental, Qualificação em 
Gestão de Resíduos. Outros 
cursos estão sendo pensados 
para o projeto.

Pós-Graduação 
na UFPE

A UFPE está oferecendo 
uma pós-graduação em Enge-
nharia Automotiva da Univer-
sidade Federal de Pernambu-
co (UFPE), a primeira na área 

no Nordeste e terá duração 
de mais de um ano. O curso é 
aberto para concluintes de to-
das as Engenharias.

Expansão da 
UFRPE

A nova Unidade Acadêmi-
ca do Cabo de Santo Agosti-
nho da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFR-
PE) traz o curso de Engenha-
ria Mecânica. O aluno poderá 
trabalhar na produção de veí-
culos e em indústrias de má-
quinas e equipamentos, além 
de laboratórios de pesquisa 
científica e tecnológica, entre 
outras áreas.

Senai-PE lança 
nova faculdade
A Faculdade de Tecnolo-

gia SENAI Pernambuco vai 
oferecer, a partir do segundo 
semestre de 2016, um curso 
superior em nível de bachare-
lado em Engenharia Automo-
tiva para atender à demanda 
gerada pela instalação do Polo 
Automotivo Jeep por capaci-
tação de mão de obra. 

Novas 
especializações 

na UFPB
Dois cursos de especia-

lização devem ser iniciados 
na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) para atender 
à demanda do setor automo-
tivo. A expectativa é ter uma 
turma aberta ainda no pri-
meiro semestre de 2015. A 
universidade também analisa 
a possibilidade de oferecer no 
futuro uma opção de mestra-
do profissionalizante. 

IEL-PE inova
O projeto Inova Talen-

tos, realizado pelo IEL-PE 
em parceria com o Conselho 
Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico 
(CNPq), vai oferecer aproxi-
madamente 20 bolsas CNPq) 
para o desenvolvimento de 
projetos com foco em inova-
ção. A ideia é inserir os jovens 
no mercado de trabalho para 
que possam aplicar o conheci-
mento da academia em ações 
de ponta de tecnologia e de-
senvolvimento de processos. 

de de Pernambuco (UPE), a 
Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (UFRPE), a 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), a Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG), o Instituto de Ciência, 
Tecnologia e Educação em Per-
nambuco (IFPE), o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Indus-
trial em Pernambuco (Senai-
-PE) e o Instituto Euvaldo Lodi 
em Pernambuco (IEL-PE). 

Reitores, professores, téc-
nicos e funcionários da Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) 
se envolveram para estudar e 
definir uma forma de aprovei-
tar o potencial de cada insti-
tuição de ensino para ampliar, 
de forma alinhada, a formação 
de profissionais necessários à 
nova realidade econômica da 
região. 

A FCA abriu as portas da 
fábrica Jeep e apresentou as 
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17 De Maio – Dia 
internacional das 
telecomunicações

Você já imaginou a sua vida como seria sem os meios 
de telecomunicação existentes? Se nunca pensou nisso, um 
bom exercício para refletir sobre a importância da teleco-
municação é fazer uma lista de todos os momentos em que 
ela ocorre durante um dia inteiro. Você provavelmente irá 
se surpreender com o tamanho dessa lista desde seu pri-
meiro “bom dia” até a hora de ir dormir.

E o que é Telecomunicação?
Nada mais é que uma forma de estender o alcance nor-

mal da comunicação. A palavra “tele” em grego significa 
"distância" e a palavra comunicação deriva do latim com-
municare, que significa "tornar comum", "partilhar", "con-
ferenciar" e a sua principal finalidade é suprir a necessi-
dade humana de se comunicar independente da distância.

O dia 17 de maio foi eleito como “Dia Internacional das 
Telecomunicações” porque, nesse dia, em 1865, foi fundada 
a União Telegráfica Internacional, que na década de 1930 
transformou-se na União Internacional de Telecomunica-
ções (UIT).

O início, em 1840, Samuel Morse registra a patente do 
telégrafo elétrico. Baseado em um código binário de pontos 
e traços (o chamado Código Morse), mensagens eram en-
viadas rapidamente a grandes distâncias. A repercussão foi 
imediata, em pouco tempo o mundo todo estava utilizando 
o telégrafo.

Hoje, as telecomunicações tem um papel fundamental 
em nossas vidas, transformando o mundo em que vivemos 
de uma forma assustadoramente rápida e ao mesmo tempo 
fascinante.

IF-Sertão PE seleciona
projetos tecnológicos

Fotos sem reflexos: agora é possível

Game conscientiza sobre Alzheimer

A Pró-Reitoria de Pesqui-
sa, Inovação e Pós-Graduação 
(Propip) do IF Sertão-PE, por 
meio do Núcleo de Inovação 
Tecnológica (NIT) e da Incu-
badora do Semiárido (ISA), 
abriu inscrições para a sele-
ção de sete projetos de base 
tecnológica e/ou social em 
duas modalidades: pré-in-
cubação (3) e incubação (4). 
Interessados devem inscrever 
propostas de negócios a se-
rem incubados em formulário 
próprio, disponível no site da 
instituição. A taxa de inscri-
ção é de R$ 50.

O comprovante deverá ser 

Aos fotógrafos, uma boa 
notítica: finalmente desco-
briram como tirar reflexos de 
fotos de janelas. Muitas vezes 
boas fotos são perdidas por-
que existe uma janela que re-
flete entre o fotógrafo e o ob-
jeto. Até agora não existia uma 
maneira fácil de retirar o inci-
dente na edição, mas pesqui-
sadores no MIT, liderados por 
YiChang Shih, desenvolveram 
um algoritmo que pode auto-
maticamente extrair e remo-
ver reflexos de uma imagem.

Mas, o algoritmo de Shih, 
desenvolvido enquanto ele 
completava seu PhD em ciên-
cias da computação no MIT 
(Massachusetts Institute of 
Technology), depende de que 
a janela produzindo o reflexo 

Um estudante da Escócia, 
Alexander Tarvet, desenvol-
veu um game que coloca seus 
jogadores na inquietante pele 
de alguém que tem a doença 
de Alzheimer. O novo jogo, 
que foi entitulado como For-
get Me Knot,  tem o objetivo 
de aumentar a conscientização 
sobre a doença cerebral. Ale-
xander é estudante do progra-
ma de Game Design e Produ-
ção de Gestão da Universidade 

entregue juntamente com a 
documentação complementar 
até as 17h do dia 12 de junho, 
no Núcleo de Inovação Tec-
nológica do câmpus Petrolina, 
distante 712 quilômetros de 
Recife. As propostas podem 
ser submetidas por servido-
res técnico-administrativos 
do IF Sertão-PE, estudantes, 
docentes e pesquisadores ina-
tivos de instituições de ensino 
e pesquisa, além de empreen-
dedores da iniciativa privada. 
A previsão é que o resultado 
final seja divulgado no dia 3 de 
julho.

Com o objetivo de incenti-

tenha duplo revestimento ou 
seja muito, muito grossa. Uma 
janela de duplo revestimento 
acaba produzindo dois reflexos 
deslocados que o algoritmo de 
Shih usa para descobrir quais 
partes da imagem são reflexos 
indesejados, e, subsequente-
mente, aplicar correções para 
removê-las. A técnica funcio-
na melhor em janelas grossas 
por causa da distância entre a 
superfície interna e externa do 
vidro, que produz dois reflexos 
desalinhados.

O melhor é que o algoritmo 
faz muito mais do que apenas 
buscar por dois reflexos. Ele 
também depende de uma técni-
ca co-desenvolvida por Daniel 
Zoran e Yair Weiss, que decom-
põe uma imagem digital em pe-

de Abertay em Dundee, na Es-
cócia.

 Tarvet disse em um comu-
nicado que a doença de Alzhei-
mer é devastadora para todos 
os afetados e seus entes que-
ridos. Através do game Forget 
Me Knot o jogador recebe uma 
sensação imediata da confu-
são que passa e sente o perso-
nagem.

O jogador precisa andar 
pelo terreno emocionalmente 

var o surgimento de empresas 
de base tecnológica/social e 
contribuir para o desenvolvi-
mento do setor produtivo, os 
empreendimentos escolhidos 
ficarão incubados no bloco 
da Incubadora do Seminário 
(ISA) do câmpus Petrolina 
por um período de seis a 24 
meses, dependendo da mo-
dalidade de incubação. Nesse 
tempo, terão acesso ao espaço 
físico para funcionamento da 
empresa e apoio técnico nas 
áreas de atuação acadêmica 
do Instituto.

Informação no site do Insti-
tuto: www.ifsertao-pe.edu.br 

queninos blocos de 8×8 pixels 
que ajudam a localizar quais 
pedaços são parte do reflexo.

A aplicação óbvia deste 
novo software de processa-
mento de imagens é permitir 
que câmeras digitais elimi-
nem de forma automática o 
reflexo de uma foto feita em 
frente a uma janela, ou dar a 
programas de edição de ima-
gens, como o Photoshop, mais 
uma poderosa ferramenta 
para melhorar fotografias. 
Mas também já existem pla-
nos para aplicações de visão 
artificial que permitem que 
robôs olhem por janelas sem 
confundirem os reflexos com o 
que está do lado de fora.

Com informações do Giz-
modo.  

nebuloso, interpretar pistas 
encontradas em prateleiras e 
gavetas para entender onde 
está e quem ele é. O criador 
do game disse ainda que se 
colocar na pele da pessoa com 
a doença dá um sentido muito 
imediato de como desorien-
tador e aterrorizante deve ser 
viver com a perda de memória 
a longo prazo.

Com informações do Olhar 
Digital.  

tECnologia

Sertão Esportivo

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com
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Somos programados para odiar dietas

Exame detecta até 86% o câncer de ovário precocemente

Viagem a Marte pode causar danos no cérebro

Uma pesquisa sugere que 
o cérebro humano foi progra-
mado para odiar dietas. Se-
gundo cientistas americanos 
no Campus de Pesquisa Ja-
nelia Farm, do Instituto Mé-
dico Howard Hughes, células 
do cérebro sensíveis à fome, 
conhecidas como neurônios 
AGRP, são as responsáveis 
pelo horror à dieta.

Os pesquisadores fizeram 
experiências que mostraram 
que estes neurônios são respon-
sáveis pelas sensações desagra-
dáveis associadas à fome, que 
tornam os petiscos irresistíveis.

Segundo o líder do grupo 
de pesquisa, Scott Sternson, as 
emoções negativas associadas 
com a fome podem transfor-

Um estudo britânico suge-
re que exames de sangue regu-
lares podem detectar 86% dos 
casos de câncer no ovário de 
forma precoce. Exames feitos 
durante 10 anos em mais de 
46 mil mulheres britânicas su-
gerem que este tipo de tumor 
pode ser detectado em um es-
tágio inicial da doença.

A lista de possíveis pro-
blemas a serem enfrentados 
pelos astronautas pioneiros 
de missões a Marte ganhou 
mais um item: o de estragos 
no cérebro. Um estudo da 
Universidade da Califórnia 
sugere que a longa exposição 
a raios cósmicos pode causar 
danos significativos ao siste-
ma nervoso central, resultan-
do em sequelas semelhantes 
às sofridas por pessoas com 
demência.

Raios cósmicos são forma-
dos por partículas de alta ener-
gia originadas no espaço e que 
viajam quase que na velocida-
de da luz. Cientistas acreditam 
que uma viagem a Marte, dis-
tante cerca de 226 milhões de 
quilômetros da Terra, duraria 
pelo menos nove meses. E os 
danos cerebrais poderiam 
ocorrer já durante a viagem.

Em um ambiente no qual a 
comida está sempre disponí-

menopausa.
Os cientistas checavam al-

terações nos níveis do CA125 
durante os testes. Quando 
os níveis subiam, as mulhe-
res eram encaminhadas para 
mais exames, incluindo um 
ultrassom. Os resultados dos 
testes mostraram que 86% 
dos casos de câncer foram de-

de desempenho dos ratos em 
atividades ligadas ao conhe-
cimento e à memória.

Tipos semelhantes de dis-
funções cognitivas são comuns 
em pacientes com câncer de 
cérebro que receberam trata-
mentos à base de radiação de 
prótons.

mar a dieta e a perda de peso 
em uma tarefa muito difícil, e 

O câncer de ovário pode 
ser fatal pois, frequentemen-
te, é diagnosticado muito 
tarde. A doença é difícil de 
ser diagnosticada pois seus 
sintomas - dores abdominais, 
inchaço persistente e difi-
culdades para se alimentar 
- também são comuns em ou-
tros males.

"Isso não é uma boa notí-
cia para os astronautas que 
poderão ser escolhidos para 
uma missão a Marte. Deficits 
de memória e a diminuição 
de atividades cerebrais, por 
exemplo, poderão afetar par-
tes críticas da missão. E a ex-
posição às partículas poderá 
provocar problemas cogniti-
vos para o resto da vida", afir-
ma Charles Limoli, coordena-
dor do estudo.

Proteção impossível
A equipe de Limoli fez 

testes com ratos, subme-
tendo-os a sessões de irra-
diação num laboratório da 
Agência Espacial Americana 
(NASA) especializado em 
estudos com raios cósmicos. 
A exposição a determina-
das partículas resultou em 
inflamações no cérebro que 

a explicação pode estar nestes 
neurônios.

Mas exames de sangue po-
dem detectar variações nos ní-
veis da substância CA125, pro-
duzida por tumores no ová-
rio. Para o estudo, o grupo de 
pesquisadores britânicos UK 
Collaborative Trial of Ovarian 
Cancer Screening fez exames 
de sangue anuais em mulhe-
res que já tinham passado pela 

dificultaram a transmissão 
de sinais pelos neurônios. 
Tomografias computadori-
zadas mostraram que a rede 
de comunicação cerebral 
foi prejudicada por danos a 
células nervosas chamadas 
dendritos - alterações que 
contribuíram para a redução 

vel, os sinais difíceis de igno-
rar enviados por estes alimen-
tos podem parecer irritantes 
para quem está de dieta, mas, 
do ponto de vista da evolução 
dos humanos, estes sinais po-
dem fazer sentido.

Para os primeiros huma-
nos - e para animais selvagens 
- a busca por alimentos e água 
podia significar a entrada em 
um ambiente arriscado, algo 
que só poderia acontecer se o 
humano ou animal recebesse 
um estímulo.

"Suspeitamos que estes 
neurônios estão impondo um 
custo por você não lidar com 
suas necessidades fisiológi-
cas (como a fome)", afirmou 
Sternson. 

tectados a partir dos exames 
de sangue.

"(O resultado) É bom, mas 
o importante é se detectamos 
o câncer cedo o bastante para 
salvar vidas, esperamos ter fei-
to isto", disse à BBC o profes-
sor Usha Menon, do Univer-
sity College de Londres, que 
participou da pesquisa. 

Segundo Limoli, defeitos 
cognitivos nos astronautas 
demorariam meses para se 
manifestar, mas o tempo de 
viagem para Marte seria su-
ficiente para isso. O cientista 
ressaltou ainda que, embora 
os astronautas trabalhando 
na Estação Espacial Inter-
nacional por longos perío-
dos também sejam atingi-
dos por raios cósmicos, a in-
tensidade do "bombardeio" 
é menor e eles ainda contam 
com um pouco de proteção 
da magnetosfera terrestre.

Limoli sugere que a cáp-
sula que levará os astronau-
tas à Marte tenha escudos 
de proteção contra radiação 
mais reforçados em áreas 
usadas para descansar e dor-
mir. No entanto, não existe 
proteção total contra as par-
tículas. 

CiênCia
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Viradão, de 30 horas, na Capital do Forró

Estado recupera estradas em Bonito e Bezerros

Belo Jardim sedia festival de cinema

Pólos e atrações

Evento promoverá 30 horas de práticas esportivas em parques, 
academias ao ar livre, praças e avenidas

Cidade recebe o festival entre 20 e 24 de maio

No dia 18 de maio, Caru-
aru, cidade do Agreste per-
nambucano, distante 130 qui-
lômetros da capital, completa 
158 anos. Para comemorar, a 
prefeitura recorrerá ao mo-
delo de evento tradicional em 
cidades como Rio de Janeiro 
e São Paulo: o Viradão. O mo-
vimento envolve esportes e 
artes. Durante os dias 17 e 18 
de maio, dez polos de atração 
estarão espalhados por toda a 
Capital do Forró.

De acordo com a Prefeitura 
de Caruaru, o Viradão Esportivo 
é um evento não só em home-

nagem ao aniversário da cidade, 
mas também ao atual momento 
esportista que os caruaruenses 
vivem. O objetivo é estimular a 
população a adotar hábitos sau-
dáveis. O Viradão promoverá 
30 horas de práticas esportivas 
em parques, academias ao ar li-
vre, praças e avenidas.

O evento tem início às 8h 
do dia 17 de maio, um domin-
go, e se estende até às 22h do 
18 de maio. Entre as ativida-
des esportivas previstas estão 
passeio ciclístico, bicicross e 
handball de areia. Na zona ru-
ral de Caruaru, também tem 

festa. Na programação, caval-
gadas, torneios de futebol e 
caminhadas ecológicas.

Faz parte ainda da progra-
mação uma alvorada festiva, 
no Monte Bom Jesus, além 
dos tradicionais hasteamento 
de bandeira e corte do bolo, 
missa, desfile das bandas Nova 
Euterpe e Comercial, apresen-
tação da banda da Polícia Mili-
tar, torneios de vôlei, tênis de 
mesa, jogos de estratégia, au-
lões de ginástica entre outras. 
No encerramento, atividades 
culturais e apresentações ar-
tísticas encerram a jornada. 

agrEstE

Monte Bom Jesus:
●	 17/mai	8h	às	10h	-	Desafio	

das escadarias (Downhill)

Parque Severino 
Montenegro:
●	 17/mai	8h	às	 12h	 -	Ginás-

tica ômega 3, Caminhada, 
Xadrez, Pilates e Quick 
massagem

Parque Baraúnas:
17/mai 13h às 16h - Ginás-

tica / Academia e Bicicross

Parque São Francisco:
●	 17/mai	17h	às	19h	-	Múscu-

lo em boa forma, Caminha-
da, Bike Ciclovia, Pilates e 
Slackline

Parque Rendeiras:
●	 17/mai	20h	às	22h	-	Ginás-

tica / Academia, Vôlei de 
areia, Jiu-Jitsu, Capoeira e 
Caminhada

Avenida Agamenon 
Magalhães:
●	 17/mai	20h	às	00h	-	Ginás-

tica / Academias, Patins, 
Slackline, Tênis de mesa, 
Xadrez, Dama e Passeio ci-
clístico

Avenida Agamenon 
Magalhães:
●	 18/mai	 4h	 às	 6h	 -	 Cami-

nhada

Academias da saúde 
(São João da Escócia, 
José Carlos de Oliveira e 
Vassoural):
●	 18/mai	 6h	 às	 8h	 -	Macro-

ginástica (S. J. da Escócia), 
Macroginástica (JC. de Oli-
veira) e Pilates (Vassoural)

Parque Vasconcelos 
Sobrinho (Serra dos 
Cavalos):
●	 18/mai	8h	às	10h	-	Eco	ci-

clo e Caminhada ecológica

Pátio - Prefeitura (corte 
do bolo de aniversário da 
cidade):
●	 18/mai	9h	às	11h	-	Macro-

ginástica

Avenida Agamenon 
Magalhães:
●	 18/mai	14h	às	18h	-	Acade-

mias, Badminton, Capoei-
ra, Xadrez e Esgrima

Encerramento com 
programação cultural:

●	 18/mai	17h	-	Pátio	da	Esta-
ção Ferroviária:

●	 DJ,	Damas	e	Maurício	Pa-
dalho 
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O Governo do Estado ini-
ciou a restauração de 29 qui-
lômetros da PE-103, no trecho 
entre os entroncamentos da 
PE-109, em Bonito, e da BR-
232, em Bezerros, cidades 
do Agreste pernambucano. A 
obra terá duração de 12 meses 
e um investimento de R$ 19 
milhões.

Entre os dias 20 e 24 de 
maio, o município de Belo Jar-
dim, no Agreste de Pernambu-
co, distante 187 quilômetros da 
capital, recebe o primeiro festi-
val de cinema da região, o Cine 
Jardim. O evento, que será reali-
zado no Cine Teatro Cultura, na 
Praça Jorge Aleixo, conta com 
uma programação voltada para 
a exibição de filmes e realização 

Nos últimos oito anos, o 
Estado já recuperou mais de 
dois mil quilômetros da ma-
lha viária pernambucana. Em 
abril, o governador esteve em 
Sertânia, Sertão, para autori-
zar a construção do contorno 
rodoviário do município. A 
obra terá 7,5 quilômetros de 
extensão e representará um 

de oficinas.  Cerca de 100 filmes 
serão divididos entre mostras 
competitivas e informativas.

Inicialmente, está previsto a 
realização de cinco sessões diá-
rias. O público poderá conferir, 
nas mostras informativas, produ-
ções nacionais e internacionais 
relacionadas a temas como liber-
dade ambiental e social. Entre 
os destaques do festival estão A 

aporte de R$ 14,9 milhões, 
com prazo de 18 meses para a 
conclusão. Paulo Câmara tam-
bém inaugurou, no mesmo 
ato, a recuperação de 35,6 qui-
lômetros da PE-280, que liga 
Sertânia à Custódia, também 
cidades sertanejas.

O chefe do Executivo per-
nambucano destacou os avan-

dama do Estácio, do carioca Edu-
ardo Ades; e os filmes franceses 
Louis e La valse mécanique.

Além das mostras, o Cine 
Jardim promoverá as oficinas 
Bonecos animados, com Quiá 
Rodigues; Aprendendo a ler 
imagens em movimento, com 
Torquato Joel; e Fazendo fil-
mes curtíssimos, com Marcelo 
Quixaba e Carine Fiúza. 

ços que serão garantidos com 
a restauração da PE-103. "Essa 
obra vai melhorar a qualidade 
de vida da população, dimi-
nuindo o tempo de viagem 
entre os dois municípios, o 
que resultará em uma melho-
ra para o comércio da região", 
ressaltou o governador.

A restauração da PE-103 é 

um pleito antigo da população. 
Seu início já havia sido autoriza-
do, mas a empresa que venceu a 
licitação não chegou a começar 
a obra. "Nós vamos fiscalizar e 
garantir que a intervenção seja 
finalizada, pois essa é a necessi-
dade do povo", assegurou o se-
cretário estadual de Transpor-
tes, Sebastião Oliveira. 
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Entre as ações, estão recitais, cantorias e intervenções de rua

Inscrições estão abertas e vão até 5 de junho

Inscrições online para o Festival de Cinema Triunfo

Jornada Literária Chapada do Araripe circula pelo Sertão

Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde recebem o Via das Artes

Cultura

Um dos mais importantes 
eventos do audiovisual brasi-
leiro, o 8º Festival de Cinema 
de Triunfo já está nos prepa-
rativos para a edição de 2015. 
E, este ano, tem novidade: 
os realizadores podem enca-
minhar seus filmes para se-
leção tanto no formato físico 
(com entrega na Fundarpe, 
em Recife, ou via Correios) 
como virtualmente (através 
do envio da ficha de inscrição 
e do link do filme inscrito em 
plataformas como Vimeo ou 
Youtube). 

De acordo com Milena 
Evangelista, coordenadora 
geral do Festival, “a iniciativa 
vai favorecer a participação 
de realizadores de diversas 
regiões do País, garantindo 

Até o dia 23 de maio, a 
Jornada Literária Chapada do 
Araripe, realizada pelo Sesc 
Pernambuco, desbrava o Ser-
tão pernambucano levando 
na bagagem o universo da pa-
lavra e seus formadores. Em 
sua terceira edição, o projeto 
percorre as cidades de: Arari-
pina, Trindade, Ipubi, Ouricu-
ri, Granito, Exu, Moreilândia e 
Bodocó. E mais, propõe uma 
ação sistemática, contando 
com atividades formativas de 
estímulo à leitura, uma priori-
dade para a instituição, e pro-
movendo um grande encontro 
para a difusão da literatura.

A programação prioriza o 
retorno profissional de escri-

Até o dia 24 de maio, o 
projeto Via das Artes, através 
da sua Fábrica de Criação Po-
pular, passa pelas cidades de 
Triunfo e Santa Cruz da Bai-
xa Verde, cidades do Sertao 
Pernambucano. O objetivo e 
unir as várias linguagens ar-
tísticas do Estado. A progra-
mação acontece simultane-
amente nos dois municípios 

lhidos pelo júri oficial e tam-
bém por um júri popular, for-
mado por 20 professores e es-
tudantes da rede pública que 
participarão de uma oficina 

uma programação mais di-
versa, apresentando diferen-
tes realidades e estéticas da 
atual produção cinematográ-
fica brasileira”.

A 8º edição do evento 
acontece em agosto, no Cine 
Theatro Guarany, e preten-
de reunir, no Sertão do Pa-
jeú, realizadores e recentes 
produções de todo o Brasil. 
O Governo de Pernambuco, 
através da Secult-PE/Fun-
darpe, já lançou a convoca-
tória nacional do festival, que 
está com inscrições abertas 
para todo o Brasil, até 5 de ju-
nho de 2015.

Os participantes concor-
rem a R$ 40 mil em prêmios 
nas categorias: Longa-metra-
gem nacional, Curta-metra-

tores e pensadores da litera-
tura, que residem fora de sua 
terra natal e a integração deles 
com os escritores que residem 
na Chapada, um dos pontos 
de intensa produção literária 
do estado, além de promover 
o encontro entre escritores e o 
público leitor.

As ações da Jornada Lite-
rária Chapada do Araripe in-
cluem: Alvorada, um cortejo 
pelas ruas da cidade; Um es-
critor na minha escola, ação 
com o objetivo de aproximar 
jovens leitores de quem es-
creve em Pernambuco, apro-
fundando essa relação e o co-
nhecimento acerca da criação 
literária; mesas de glosa, onde 

e conta com intervenções, 
vídeos de poesia, dança con-
temporânea, exposição, en-
contro de escritores, além de 
espetáculos.

No dia 11 de maio, Santa 
Cruz da Baixa Verde, rece-
beu o projeto com  inter-
venção de teatro na Praça 
da Matriz, com o espetáculo 
Cordelina. Na Escola Santa 

gem nacional, Curta-metra-
gem pernambucano, Curta-
-metragem infanto-juvenil e 
Curta-metragem dos Sertões. 

Os vencedores serão esco-

declamadores improvisam 
versos; além de rodas de con-
versas e leituras, recitais, can-
torias, intervenções, ações for-
mativas, oficinas entre outras 
atividades.

Calendário
Descentralizando as ações 

de literatura do eixo da capi-
tal pernambucana, a partir da 
ideia de criação de corredores 
culturais, a primeira parada 
da Jornada aconteceu em Ara-
ripina (dias 13 e 14), seguindo 
por Trindade (15), Ipubi (16), 
Ouricuri (17 e 18), Granito 
(19), Exu (20), Moreilândia 
(21) e encerra em Bodocó (dias 
22 e 23). 

Cruz da Baixa Verde, os es-
tudantes  conferiram vídeo 
poesia. Já em Triunfo, no 
mesmo dia, teve dança con-
temporânea da Companhia 
Balançarte, na Escola Luiz 
Sampaio e na Escola Alfredo 
de Carvalho.

Já no dia 13, na cidade de 
Santa Cruz da Baixa Verde, 
teve  início a Exposição Man-

de crítica cinematográfica na 
semana pré-festival.

Uma das marcas do even-
to é a oferta de atividades de 
formação cultural ao público 
da região, característica que 
será reforçada, este ano, atra-
vés da promoção de oficinas e 
rodas de diálogo.

Importante vitrine para 
cineastas pernambucanos, 
com recorte específico para 
a produção sertaneja, o Fes-
tival de Cinema de Triunfo 
está consolidado no circuito 
nacional do cinema indepen-
dente. A cada edição, a pro-
gramação envolve o público, 
dinamiza o Cine Theatro 
Guarany e movimenta a eco-
nomia e o turismo cultural 
do Pajeú. 

tos de Maria na Capela São 
Francisco. A visitação poderá 
ser feita até o dia 31 de maio. 
No dia 14), em Triunfo, hou-
ve o encontro de escritores 
de cordel em HQ com Je-
fferson Messias e Rafael An-
derson, na Escola Alfredo de 
Carvalho.

No dia 15, a Igreja Nos-
sa Senhora do Perpétuo So-

corro recebeu a música ins-
trumental de Hugo Lins. E 
no sábado (16), tem “Ô de 
Casa”, do grupo de Dança e 
Criação do Sesc Triunfo e o 
Maracatu Contemporâneo 
do grupo de Dança do Sesc 
Belo Jardim. A programação 
vai seguir intensa até o dia 
24, quando acontecerá o en-
cerramento. 
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Pernambuco perdeu, neste 
mês de , um ícone de popula-
ridade musical: a cantora Sel-
ma do Coco, de 85 anos. Ela 
estava internada no Hospital 
Miguel Arraes, em Paulista, na 
Região Metropolitana do Re-
cife, desde o dia 11 de abril, e 
morreu no último dia nove.

De acordo com nota di-
vulgada pela unidade de saú-
de, ela morreu depois de ter 
sofrido uma parada cardíaca, 
sendo reanimada, seguida por 
falência múltipla de órgãos. 
Selma do Coco foi inicialmen-
te internada depois de ter so-
frido uma queda em casa, o 
que provocou uma fratura no 
fêmur. Ela foi ao Hospital da 
Restauração, onde ficou por 
dois dias e depois retornou ao 
Miguel Arraes.

Selma continuou internada, 
mas a operação só aconteceu 
no dia 23 de abril. Três dias de-
pois da cirurgia, Selma do Coco 
apresentou alterações na fun-
ção renal e desconforto respi-
ratório. No início de maio, ela 

Em comemoração ao Dia 
Internacional de Museus, que 
é 18 de maio, cinco municípios 
do Sertão de Pernambuco mo-
vimentam atividades: Afrânio, 
Dormentes, Exu, Santa Maria 
da Boa Vista e Serra Talhada. 
São acompanhados por ações, 
no Agreste, localizadas em Ca-
ruaru, Bezerros e São Caetano.

Trata-se da 13ª Semana de 
Museus, realizada no período 
de 18 a 24 de maio, promovida 
pelo o Instituto Brasileiro de 
Museus (Ibram), que envolve 
atividades como exposições, 
visitas guiadas, exibições de 

chegou a melhorar e a deixar 
de usar o suporte respiratório, 
mas as sessões de hemodiálise 
não foram interrompidas.

Selma tinha o título de pa-
trimônio vivo de Pernambuco, 
conquistado em 2008 pela re-
levância de sua obra musical 
para a cultura popular do Es-
tado. Ela se tornou conhecida 
por canções como “Areia” e “A 
Rolinha”. Antes de ser canto-
ra, trabalhou como vendedo-
ra de tapioca e, nos horários 

filmes, espetáculos teatrais, 
oficinas, seminários, mesas-
-redondas e palestras. Nesta 
edição, o tema é “Museus para 
uma sociedade sustentável”.

O evento ocorre em todo o 

Complicações tiveram início com queda e fratura do fêmur 

Museu Pai Chico será contemplado

Cultura

Uma riqueza histórica 
bem ao nosso lado

por Ana Thereza Ramos Lira
Pulicitária

Pernambuco se despede
de Selma do Coco

Conscientização a partir
do acervo de Museus

vagos, ela promovia rodas de 
coco em seu quintal.

O sucesso de Selma do 
Coco serviu de inspiração para 
o minidocumentário "Som da 
Rua", lançado em 1997 por 
Roberto Berliner. No filme, 
Selma fala sobre as influên-
cias e origens do coco. Ganhou 
Menção Especial do Juri no 
Mostra Internacional do Filme 
Etnográfico/RJ - 1998, além 
do prêmio Sol de Prata no Rio 
Cine, em 1997. 

Brasil e visa a enfatizar o pa-
pel dos museus no processo de 
conscientização da ação do ho-
mem e reforçar a necessidade 
de uma sociedade mais coope-
rativa e solidária. 
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Não é preciso ir muito longe para encontrar um lugar ri-
quíssimo em história e cultura em nosso Estado, com certeza 
você terá um novo olhar para esse importante município.

Igarrassu, que em tupi significa "canoa grande" ou "na-
vio" é um município da Região Metropolitana do Recife que 
conta com um dos acervos patrimoniais mais invejáveis da 
arquitetura de cunho civil e religioso do Brasil. 

Lá, encontra-se a Igreja de São Cosme e Damião, a mais 
antiga em funcionamento do país, construída em 1535. Lá, 
também encontramos o Convento de Santo Antônio, cons-
truído em 1588 pelos Franciscanos, onde atualmente funcio-
na o Museu Pinacoteca, que conta com um acervo de pintu-
ras da fase colonial do Brasil.

O Sítio Histórico de Igarassu tem uma área de aproxi-
madamente meio quilômetro quadrado, onde se encontram 
museus, igrejas, capelas e um casario, como o Convento do 
Sagrado Coração de Jesus, Museu Histórico de Igarassu, 
Casa de Câmara e Cadeia, Marco de Pedra, Capela de Nossa 
Senhora do Livramento e a Capela de São Sebastião. Todo 
o conjunto histórico do município é tombado pelo IPHAN 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Além de toda essa arquitetura e diversidade histórica, 
ainda contamos com o Refúgio Charles Darwin, uma institui-
ção particular com uma extensão de 60 hectares e com mais 
de 40 anos de fundação. Sua principal função é realizar um 
trabalho de educação ambiental e conservação da natureza. 

Também não podemos esquecer as belas praias desse li-
toral, como a Praia dos Marcos, Praia do Capitão, Praia da 
Gávoa e a Ilhota da Coroa do Avião. 

Espero que todos vocês possam desfrutar das riquezas 
dessa região que fica tão próxima de nós e que não é tão va-
lorizada. Uma dica bônus – em setembro acontece umas das 
festas mais tradicionais da região, a festa de São Cosme e Da-
mião, padroeiros da cidade. 
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Afrânio – Museu Pai Chico
Bezerros - Centro de Artesanato de Pernambuco
Caruaru - Casa de Cultura José Condé, Casa 
Museu Mestre Vitalino, Memorial da Cidade de 
Caruaru, Memorial Mestre Galdino, Museus da 
Fábrica de Caroá, do Barro, do Cordel Olegário 
Fernandes e do Forró Luiz Gonzaga
Dormentes - Museu Casa da Roça

Exu - Museu do Gonzagão
Garanhuns - Instituto Histórico Geografico e 
Cultural de Garanhuns
Santa Maria da Boa Vista - Museu Coripós
São Caetano - Centro de Pesquisas Históricas e 
Cultura Popular Museu Carlos Cleber // Museu 
Histórico de São Caetano
Serra Talhada - Museu do Cangaço

Confira os locais com programação no interior do Estado
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Castro elogiou a sabedoria do pontífice

País já está há mais de 40 dias sem registro da doença

Visita de Raúl Castro ao Vaticano
é nova vitória de Francisco

Surto de cólera mata mais de 50 pessoas no Quênia

OMS declara fim da epidemia de ebola na Libéria

Complicações tiveram início com queda e fratura do fêmur 

munDo

A visita do presidente de 
Cuba, Raúl Castro, ao Vatica-
no, a convite do papa Francisco 
é uma nova vitória pessoal do 
pontífice. O fato de o homem 
que ajudou a liderar a Revo-
lução Cubana ter até brincado 
sobre retornar à Igreja Católica 
mostra quanto as relações en-
tre Havana e a Santa Sé avan-
çaram recentemente.

Essa mudança de posicio-
namento só foi possível, con-
tudo, durante o pontificado de 
Francisco. Primeiro, o pontí-
fice desempenhou um papel 
crucial em suavizar o caminho 
para a retomada das nego-
ciações entre Cuba e Estados 

Mais de 50 pessoas morre-
ram no Quênia em um surto 
de cólera, que infectou mais 
de 2 mil pessoas em dez cida-
des e várias favelas da capital 
Nairóbi.

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde queniano foram 
registrados 2.156 casos de có-
lera entre dezembro de 2014, 
quando começou o surto, e 5 
de maio deste ano, admitindo 
o rápido avanço da doença.

Organizações de saúde do 
país consideram que o avan-

A epidemia de ebola foi er-
radicada da Libéria, depois de 
42 dias sem registo de novos 
casos, anunciou no início de 
maio Alex Gasasira, represen-
tante da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) na Monróvia, 
capital do país. 

“Hoje, 9 maio de 2015, a 
OMS declara a Libéria livre 
da transmissão do vírus do 
ebola”, disse Gasasira. “Qua-
renta e dois dias passaram-se 
desde que o último caso foi 
confirmado em laboratório. 
A epidemia na Libéria aca-
bou”, acrescentou, ao desta-
car que essa é uma “conquis-

Unidos nos últimos 18 meses.
Segundo, ele deu a sua 

benção ao processo e ao gover-
no de Cuba ao se programar 
para visitar a ilha em setembro 
antes de sua viagem aos Esta-
dos Unidos.

Como um latino-america-
no, Francisco sempre manteve 
bons laços com líderes latino-
-americanos tanto de direita 
quanto de esquerda. Por vá-
rias vezes, ele pediu pelo fim 
do embargo comercial dos Es-
tados Unidos contra Cuba, por 
exemplo.

Agora,	ele	recebeu	─	e	cor-
tejou	─	Raúl	Castro	em	Roma,	
fortalecendo essa relação ain-

ço da doença, uma infeção 
diarreica aguda causada pela 
ingestão de alimentos ou água 
contaminados deve-se à falta 
de higiene, especialmente en-
tre as famílias mais pobres.

Os governadores dos mu-
nicípios de Embu e Meru, onde 
se registaram várias mortes no 
primeiro fim de semana de 
maio, disseram que já estão 
trabalhando para prevenir o 
contágio entre a população.

“Já pedimos às autorida-
des de saúde que fechem todos 

ta monumental” para o país. 
O cálculo foi feito com base 
no duplo período de incuba-
ção máxima do vírus, 21 dias, 
depois da última morte, sem 
que tenham surgido novos 
casos.

Em um ano, a Libéria con-
tabilizou mais de 4,7 mil mor-
tos e 10,5 mil casos. O pico da 
epidemia ocorreu entre agosto 
e setembro de 2014, com o re-
gisto de 300 a 400 novos casos 
semanais.

Alex Gasasira elogiou a de-
terminação do governo e da 
população do país em comba-
ter a epidemia, que foi a pior 

da mais. Mais surpreendente 
do que isso só se o presiden-

os restaurantes e outros esta-
belecimentos de comida que 
não cumpram as medidas de 
limpeza necessárias”, declarou 
o representante do Ministério 
da Saúde em Meru, o médico 
William Muraah.

Na capital queniana, foi 
proibida a venda de comida 
em barracas de ruas e o diretor 
da Saúde de Nairóbi, o médi-
co Robert Ayisi, informou que 
está sendo pulverizado cloro 
na água das áreas afetadas. 
Além disso, uma equipe de 

desde a detecção do vírus em 
1976.

Mas, apesar do anúncio, a 
Libéria terá de manter a vigilân-
cia, uma vez que os países vizi-
nhos Serra Leoa e Guiné-Cona-
cri ainda enfrentam a epidemia.

No total, o vírus matou 
mais de 11 mil pessoas, em 
26,5 mil casos identificados, 
sobretudo na Libéria, Serra 
Leoa e Guiné-Conacri.

A presidenta da libéria, 
Ellen Johnson, agradeceu à 
população os esforços nesse 
sentido e lembrou os 189 pro-
fissionais que lutaram contra a 
doença e morreram. 

vigilância está ensinando à po-
pulação elementos básicos de 
higiene.

Nas favelas de Nairóbi, 
as casas são construídas com 
materiais precários, perto de 
valas que são usadas como es-
goto e que muitas vezes conta-
minam a água que a população 
utiliza para beber e cozinhar.

O Quênia foi afetado por 
grandes surtos de cólera – o 
último ocorrido em 2009.

O cólera, que registra situ-
ação endêmica em muitas re-

giões da África e que aparece 
com frequência, é uma doença 
infectocontagiosa do intestino 
delgado contagiosa transmiti-
da sobretudo pelo consumo 
de água ou alimentos em es-
tado precário de conservação. 
Os sintomas principais são 
diarreia, vômitos e febre. A 
doença pode ser fatal se não 
for tratada rapidamente. Cer-
ca de 100 a 120 mil pessoas 
morrem anualmente por cau-
sa da cólera.

Fonte: Agência Brasil 
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te cubano voltar a frequentar 
missas.

No encontro, ocorrido a 
portas fechadas no Vaticano, 
Castro elogiou a sabedoria do 
pontífice: "Eu vou recomeçar a 
rezar e voltar à Igreja se o papa 
continuar por esse caminho", 
disse o presidente cubano.

Ele agradeceu ao pontífice 
por mediar a reaproximação 
entre Cuba e os Estados Uni-
dos. Castro viajou ao Vaticano 
após ter participado das come-
morações russas do Dia da Vi-
tória na Segunda Guerra Mun-
dial, na capital Moscou.

No encontro, ficou decidido 
que Francisco visitará a ilha em 
setembro, antes de sua viagem 
oficial aos Estados Unidos. 

Jornal do Sertão - de 14 a 27 de Maio 2015 / Edição 112  —        www.facebook.com/Jornaldosertao



Sertão de Pernambuco - Janeiro 2015 

Ano VIII - Número 107

D
iv

ul
ga

çã
o

Arcoverde recebe o 21º Janeiro 

de Grandes Espetáculos no mês 

das férias e conta com muito 

teatro, dança e ópera!

Página 21

Arcoverde recebe

mais de 490 cisternas

Pág. 3

 Educação

Concurso 

Ler Bem com 

inscrições 

abertas
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 Saúde

Serra Talhada 

vai ganhar 

UPA 24h

Pág. 19

 Tecnologia

Ipem convoca 

taxistas para 

verificação
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 Cultura

Luiz Gonzaga foi 

inspiração para 

exposição de 

moda

Pág. 23

Folia de Momo em PE

é festa do Litoral ao Sertão

Págs. 6 e 7

Novo Complexo Educacional 

aporta em Serra Talhada

Pág. 14
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Sertão de Pernambuco - Março 2015 

Ano IX - Número 109 

Pernambuco voa direto para 
Cabo VerdePág. 23

Cultura

Mulher

Seca

Meio Ambiente

II Congresso de Municípios 

discute economia brasileira
Pág. 9 UFPE abre concurso para 

professor assistente e adjunto
Pág. 15
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PE ganha comitê de convivência com a estiagemPág. 3

É hora de reutilizar e economizar água
Pág. 4

Uma página inteira aos cuidados da mulherPág. 13

Gilberto Freyre é lembrado com exposiçãoPág. 22
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BREJO DA MADRE DE DEUS PRONTO 

PARA ENCENAÇÃO DO ESPETÁCULO DA 

PAIXÃO DE CRISTO

Sertão de Pernambuco - Fevereiro 2015 
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Finalizado o primeiro Jeep da fábrica de Goiana, em PE
Pág. 3

 Agreste

Paixão de 
Cristo tem novo 

protagonista 

Pág. 23

 Saúde

Aulas de 
Zumba 

gratuitas em 
Arcoverde

Pág. 13

 Educação

Pernambuco 
ganha Erem em 
homenagem a 

Campos
Pág. 15

 Cultura

Museu Pai Chico 
reinaugurado em 

junho

Pág. 22

Entrega do Imposto de Renda começa dia 02/03
Págs. 8

Pernambuco ganha Centro de Distribuição da Toyota
Pág. 9

D
iv

ul
ga

çã
o

Com uma crise hídrica bem severa prevista para 2015, o Brasil entra em alerta e busca alternativas para evitar que os reservatórios sequem por completo
Págs. 6 e 7

DÊ MAIS VISIBILIDADE
A SUA EMPRESA

Agora em DUAS 
Edições MENSAIS.

vendas@jornaldosertaope.com.br


