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Copa atrai R$ 6,7 bilhões para o Brasil
Com a vinda de cerca de 3,7 milhões de turistas para o Brasil, deve haver uma movimentação de R$ 6,7 bilhões no
país até julho deste ano. Mas há expectativa de que pós-copa o giro monetário continue aumentando. Pags 7
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G osto de pen-
sar que o Cor-

del é a expressão da 
alma sertaneja; a sua maior 
representatividade. Brotan-
do do íntimo da nossa gente 
nada existe que supere a sua 
forma franca, sincera e cria-
tiva, rica em poesia e pobre 
em ganâncias capitalistas. E 
Cordel vem do costume de 
atá-los em barbantes, cordas 
e pendurá-los em varais nas 
feiras livres.

Não se pode começar a 
abordar este tema sem citar, 
de pronto, o José Francis-

desde 2006
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Fique por Dentro

A s festividades ju-
ninas deste ano 

estão sendo comemoradas de 
verde e amarelo influenciada 
pelos jogos da copa do mundo 
que coincidentemente também 
está sendo realizada este mês. 
A abertura dos jogos teve início 
no dia 12/06 e vai se prolongar 
até 13/07, quando acontecerá 
a partida final que decidirá a 
seleção campeã do mundo. En-
quanto isso, os municípios nor-
destinos comemoram em gran-
de estilo a festa de seus santos 
padroeiros, Santo Antônio, São 
João e São Pedro. Nesse clima 
de festa e alegria, o Jornal do 
Sertão também tem o que co-
memorar, essa é sua centésima 
edição com circulação mensal 
ininterrupta. Como forma de 
registro alusivo a essa conquis-
ta, desenvolvemos um selo co-
memorativo de (100 edições) 
– que o leitor poderá ver em 
suas páginas. Como o assunto 
do momento é copa do mun-
do, trazemos nesta edição 100, 
uma matéria jornalística mos-
trando os ganhos econômicos 
do país gerados pela afluência 
turística durante e pós copa 
do mundo. No Sertão do São 
Francisco ativista vira “Carran-
ca” para defender o “velho Chi-
co” e alertar a sociedade para 
a necessidade de revitalização 
do rio. No mês de Julho, Serra 
Talhada a capital do Xaxado se 
transforma na capital de negó-
cios empresariais com a reali-
zação da ExpoSerra – Feira da 
Indústria comércio e Serviços 
de Serra Talhada que promete 
receber um público estimado 
de 45.000 pessoas durante a 
sua realização. Morre em Flo-
resta (PE) o último comba-
tente de Lampião. O nordeste 
brasileiro vem surpreendendo 
o mundo com a produção de 
frutas de ambientes mais ame-
nos. O estado de Pernambuco 
foi reconhecido internacional-
mente como um território livre 
da febre aftosa. Esses e outros 
assuntos, como um sítio arque-
ológico descoberto em Cupira 
(PE), vocês poderão conhecer 
detalhes lendo essa edição.

Boa leitura.

co Borges, conhecido mun-
dialmente como J. Borges e 
reverenciado como um dos 
artistas folclóricos de mais 
destaque na América Latina, 
pois ele já expôs na Venezue-
la, Alemanha, Suíça, México 
e Estados Unidos, onde foi 
tema de uma reportagem no 
The New York Times, que o 
apontou como um gênio da 
arte popular.

E nada de esquecer Pa-
tativa do Assaré, pois basta 
transcrever a sua autobio-
grafia para constatarmos a 
sua criatividade: “Eu sou de 

uma terra que o povo pa-
dece / Mas não esmorece e 
procura vencer. / Da terra 
querida, que a linda cabocla 
/ De riso na boca zomba no 
sofrer / Não nego meu san-
gue, não nego meu nome / 
Olho para a fome, pergun-
to: O que há? / Eu sou bra-
sileiro, filho do Nordeste / 
Sou cabra da peste, sou do 
Ceará...”.

E para alinhavar esta di-
vagação literária, busquemos 
a citação de Ariano Suassuna 
que afirmou: “Não troco meu 
oxente pelo ok de ninguém”. 

José Artur Paes Vieira de Melo
japvm@jornaldosertaope.com.br
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No Auto da Compadecida, 
ele se inspirou na história do 
cavalo que defecava dinheiro, 
escrita por Leandro Gomes 
de Barros e que teve mais de 
2 milhões de Cordéis vendi-
dos. Porém, não esqueçamos 
os xilogravuristas que eter-
nizam essa criatividade em 
folhetos ao alcance de todos 
os bolsos.

Para aprofundar essas 
questões, acessem www.ablc.
com.br e bom proveito.

Exposição de pinturas a óleo até 18 de julho

Morre em Floresta último combatente de Lampião

A exposição ‘Você não está 
aqui’, que está aberta na 

Galeria Ana das Carrancas, no 
Sesc Petrolina, Centro da ci-
dade, prossegue com visitação 
aberta ao público até o dia 18 
de julho. A mostra é composta 
por 14 pinturas a óleo, da ar-
tista Clarissa Campelo. 

De acordo com Clarissa, o 

N o final de maio, o município de 
Floresta, no Sertão de Itapa-

rica em Pernambuco, perdeu o ex- 
soldado de Volante Manoel Caval-
canti de Souza, “Neco de Pautilia”, 
último combatente de Lampião. Aos 
101 anos de idade, deixou 14 filhos, 
52 netos, 44 bisnetos e um tetraneto. 

Em uma de suas últimas entre-
vistas, Neco disse que, se o tempo 
voltasse, ele não teria ingressado na 
volante, a polícia da época na déca-
da de 30. “Lampião nunca me fez 
mal. Era um homem bom. Ruim era 

título que dá nome à mostra 
(‘Você não está aqui’) refere-
-se à temática da saudade e 
a atual ausência de pessoas 
importantes na sua vida. As 
telas foram feitas a partir da 
reprodução de fotografias de 
pessoas próximas à artista. 

Clarissa é formada em pin-
tura na Escola de Belas Artes 

a polícia que açoitava os coiteiros.” 
Aposentado, levou a vida ao lado 

de sua grande paixão: Mariquinha, 
que conheceu aos 13 anos de idade 
numa escola da zona rural de Flo-
resta. Antes do primeiro encontro, 
Neco leu o nome dela escrito no 
quadro de uma sala de aula – Ma-
ria Ribeiro dos Anjos. Achou bonito 
aquele nome e escreveu por cima o 
seu com uma bala de rifle. Neco ca-
sou com Mariquinha um ano depois. 
O casal ficou casado durante 79 anos 
e deixou 110 descendentes. 

Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e é profes-
sora de pintura na Universi-
dade do Vale do São Francis-
co (Univasf). O Sesc Petrolina 
fica na Rua Dr. Pacífico da 
Luz, de frente à 8ª Geres. O 
funcionamento é da segunda 
à sexta-feira, das 9h às 20h, 
com entrada gratuita. 

Jornal do Sertão - Junho de 2014
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Meio AMbiente

Devolução simbólica da água foi uma das formas de mostrar que o Velho Chico precisa de ajuda

Dia de Defesa do Velho Chico marcado 
por discussões e caminhadas

O dia 3 de junho ficou marcado 
como o Dia de Defesa do Velho 

Chico, data em que cidades banhadas 
pelo Rio São Francisco realizaram vá-
rias mobilizações em toda a bacia com 
o objetivo de alertar a sociedade para 
a necessidade de revitalização rio. No 
Submédio do São Francisco, a comu-
nidade concentrou as atividades no 
trecho entre as cidades de Juazeiro, na 
Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. A 
luta também levanta discussões rele-
vantes para a vida do rio como a vazão 
ecológica, disponibilidade hídrica e os 
usos múltiplos das águas. 

Para marcar a data, o Comitê da Ba-
cia Hidrográfica do Rio São Francisco-
-CBHSF, lançou a campanha “Eu viro 
carranca para defender o Velho Chico”, 
a qual atraiu a atenção e adesão de co-
municadores, artistas, ativistas e até de 
moradores de cidades distantes do rio 
e seus afluentes, por meio de apoios e 
depoimentos nas mídias sociais.  

Cidades-polos regionais, como Pene-
do-AL, Juazeiro-BA, Três Marias–MG 

e Bom Jesus da Lapa–BA concentra-
ram atos como caminhadas, barqueatas 
(grande cortejo de barcos), peixamentos 
(soltura de alevinos nas águas do rio), de-
volução simbólica de água limpa ao São 
Francisco, mostra de painéis acadêmicos 

e debates envolvendo pescadores, comu-
nidades indígenas, quilombolas, pesqui-
sadores, estudantes e gestores públicos. 

Em Brasília, o presidente do Comitê, 
Anivaldo Miranda, fez uma breve apre-
sentação do trabalho do CBHSF para 

contextualizar os objetivos da campa-
nha. “A campanha não é contra ninguém. 
É simplesmente a favor do Velho Chico, 
daí que a ideia não é protestar. A ideia 
é alertar a nossa população para os pro-
blemas enfrentados pela bacia do rio São 
Francisco e dar a todos os segmentos da 
sociedade civil, do poder público e da ini-
ciativa privada a possibilidade de anun-
ciar alguma boa ação em favor do rio e de 
seus afluentes”, explicou Miranda.

O coordenador da Câmara Consul-
tiva Regional Submédio do São Fran-
cisco (CCR), o cacique Uilton Tuxá, diz 
que tem se preocupado com a situação 
do rio. “Estamos convocando todos 
para somar força e dar o nosso grito, 
porque o Velho Chico está morrendo. 
Queremos que sejam criadas politicas 
públicas de conservação”, explica.

Na internet, a ação já ganhou uma pá-
gina exclusiva no endereço cbhsaofrancis-
co.org.br/virecarranca/ que incentiva aos 
adeptos da causa, colocar o símbolo da 
carranca em perfis de redes sociais e co-
locar a assinatura no abaixo assinado. 

Jornal do Sertão - Junho de 2014
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Pera, maçã e caqui: novos “carros-fortes”
da economia no Nordeste

C onhecido pelo calor intenso e pela 
escassez de chuva em grande par-

te de sua área, o Nordeste brasileiro 
vem surpreendendo o mundo com a 
produção irrigada de frutas de ambien-
tes mais amenos, como a uva e a man-
ga. Agora, os tradicionais “carros-for-
tes” da economia da região devem ga-
nhar novos aliados, com a introdução 
de frutas de clima temperado, como a 
pera, a maçã e o caqui.

A viabilidade destes cultivos no Semi-
árido vem sendo avaliada pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa) em áreas irrigadas dos estados de 
Pernambuco, Ceará e Sergipe. Os resulta-
dos são promissores, com boa produtivi-
dade, qualidade dos frutos e – o que é o 
grande diferencial da região – possibilida-
de de colheita em qualquer época do ano.

O objetivo do trabalho é possibilitar 
a produção dessas culturas em épocas 
diferenciadas das tradicionais regiões 
produtoras, o que vai possibilitar aos 
agricultores a conquista de melhores 
preços e mercados, como afirma o pes-
quisador Paulo Roberto Coelho Lopes, 
líder dos estudos com novas fruteiras 
na Embrapa Semiárido (Petrolina, PE). 
“Não temos a pretensão de compe-
tir com o Centro-Sul do país, que tem 
produtividade e qualidade superior 
à nossa, mas aproveitar as janelas de 
mercado para colocar nossas frutas no 
mercado regional”, afirma.

A produção de caqui já ocupa dois hectares

Jornal do Sertão - Junho de 2014

AgriculturA

Espaço para isso não falta, já que o 
Brasil importa um grande volume des-
tas frutas. Somente da pera, cerca de 
90 a 95% do consumo nacional é pro-
cedente de outros países. Em 2012, por 
exemplo, foram importadas 172 mil to-
neladas, enquanto a produção nacional 
chegou a apenas 21 mil.

Vantagens - De acordo com o pes-
quisador João Caetano Fioravanço, da 
Embrapa Uva e Vinho (Bento Gonçal-

ves, RS), a interação das fruteiras com 
o clima ocorre de forma bastante dis-
tinta no Nordeste e no Sul do país. “No 
Sul, o índice de chuvas é bom para o 
fornecimento de água para as culturas, 
mas, por vezes, o excesso prejudica a 
floração e a colheita. Além disso, temos 
eventos climáticos que o Nordeste se-
quer conhece, como as geadas e o gra-
nizo, que causam prejuízos quase todos 
os anos”, destaca.
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no Nordeste tem apresentado estão a 
ausência de doenças, a baixa incidência 
de pragas e a possibilidade de até duas 
safras por ano na mesma planta. Além, 
especialmente, de se configurar como 
alternativa para a diversificação dos 
cultivos da região, atualmente centra-
dos em poucas variedades.

A possibilidade já começa a atrair 
agricultores, a exemplo de Hiroto Yukiha-
ra, produtor de uva de Petrolina (PE). Ele 
iniciou a implantação de um hectare de 
caqui em parceria com a Embrapa, e an-
tes mesmo da primeira colheita já esten-
deu a área para mais dois hectares. “Na 
agricultura você não pode se basear ape-
nas em uma cultura, tem que diversificar. 
O Vale do São Francisco é maravilhoso, 
mas tudo tem um risco”, observa.

Já o produtor Andre Pavesi, tam-
bém de Petrolina (PE), está apostando 
na maçã. Em sua propriedade a Embra-
pa implantou, há três anos, uma área 
de meio hectare para experimentos, na 
qual ele já identifica o potencial da cul-
tura. “Comercialmente ainda não temos 
muita informação, pois não tivemos vo-
lume de produção, mas a aceitação no 
mercado foi muito boa, o que criou um 
estímulo ainda maior”. Animado, ele 
espera em 2015 já estar pronto para en-
frentar uma produção comercial.

Com informações da Embrapa Se-
miárido.  
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Pernambuco é território livre de febre aftosa
P ernambuco foi reconhe-

cido internacionalmen-
te, em maio, como um terri-
tório livre da febre aftosa. O 
secretário de Agricultura e 
Reforma Agrária do Estado de 
Pernambuco, Aldo Santos, e a 
Gerente Geral da Agência de 
Defesa e Fiscalização Agrope-
cuária de Pernambuco (Ada-
gro), Erivânia Camelo, foram 
à 82ª Conferência da Orga-
nização Mundial de Saúde 
Animal (OIE), na França, e lá 
receberam um certificado que 
representa o reconhecimento 
internacional.

Com esse novo status, ha-
verá uma repercussão direta 
na pecuária e indireta em ou-
tros setores da economia com 
a chegada de mais investimen-
tos para o Estado. "A genética 
local, que sempre foi reconhe-
cida por sua potencialidade, 
ficará mais acessível a outros 
estados e países, pois a reali-
zação da quarentena seguida 

AgriculturA
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da sorologia não será mais ne-
cessária, barateando os custos 
desse tipo de negociação", ex-
plica Santos.

O trânsito dos animais 
também será ampliado, visto 
que para percorrer entre os 
estados de mesmo status sa-
nitário só é necessário a Guia 
de Trânsito Animal (GTA).  
"Nossos produtos terão um 
maior valor agregado e pode-
remos exportá-los para outros 
países", ressaltou Erivânia. 
Dessa forma, Pernambuco 
estenderá o horizonte comer-
cial, incrementando o setor 
pecuário, fomentando novas 
oportunidades de emprego e 
trazendo uma maior credibi-
lidade para investimentos em 
toda rede agroprodutiva do 
Estado.

Para a erradicação da do-
ença, foram feitos investidos 
anualmente de cerca de R$ 
5 milhões. Outros R$ 68 mi-
lhões foram disponibilizados 

Com o reconhecimento, o trânsito de animais será ampliado

para a área do custeio, 
fornecendo à vigilância 
sanitária do setor uma 
nova infraestrutura. Fo-
ram abertos 88 escritó-
rios, que estão presentes 
em 143 municípios per-
nambucanos, possibili-
tando o uso de sistemas 
informatizados e dando 
maior confiabilidade aos 
dados repassados para o 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) e às outras agên-
cias do País.

Com a mudança de sta-
tus sanitário, Pernambu-
co e os outros estados do 
Nordeste como Alagoas, Paraí-
ba, Piauí e Ceará não precisam 
mais submeter seus animais 
aos procedimentos da Instru-
ção Normativa 44, que obriga-
va os produtores a passarem 
por processos que demoravam 
em média dois meses e era one-
roso para o produtor e para o 
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serviço estadual que recebesse 
um animal vindo de unidade 
da federação com risco médio 
para a doença. Com o novo sta-
tus todos esses procedimentos 
não são mais necessários e os 
animais podem circular livre-
mente para os estados que te-
nham a mesma classificação.

A Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE) também 
reconheceu mais oito Estados 
brasileiros como Área Livre 
de Febre Aftosa Sem Vaci-
nação: Alagoas, Ceará, Ma-
ranhão, Pará, Paraíba, Piauí, 
Rio Grande do Norte e Santa 
Catarina. 
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Curitiba e o único estado brasileiro que já possui 
um mercado orgânico

Irrigação Magnetizada pode 
chegar ao Vale do São Francisco

U m estudo realizado pelo 
pesquisador Rogério 

da Costa, sobre o desenvolvi-
mento de rosas numa estufa 
submetida à irrigação magne-
tizada, em que a água é condi-
cionada magneticamente (por 
ímãs fixos) antes de ser forne-
cida às plantas pode represen-
tar também um alento para a 
fruticultura irrigada no Vale 
do São Francisco. O pesqui-
sador fez o acompanhamento 
por cerca de um ano. 

“Em linhas gerais, condi-
cionar magneticamente é expor 
a água a um campo magnético 
(ímã), alterando os íons con-

P ernambuco pode ganhar 
o primeiro Mercado do 

Produtor de Orgânicos do Nor-
te e Nordeste. A região que vai 
ser premiada com o Centro é o 
Sertão do Estado. Essa é uma 
das metas da Associação de 
Produtores Orgânicos do Vale 
do São Francisco (Aprovasf), 
entidade que engloba os pro-
dutores da região. O Centro 
pode ser instalado perto do 
Parque Municipal de Petrolina.

De acordo com a presi-
dente da associação, Ozaneide 
Gomes, o projeto do mercado 
está em fase de legalização. “Já 
conseguimos uma emenda par-
lamentar para criar o mercado 
do produtor e já existe o terre-

tidos no líquido. Isso influi no 
desenvolvimento da rosa”, ex-
plica Costa, que defendeu tese 
de mestrado sobre o tema no 
Instituto Mauá de Tecnologia.

Durante a pesquisa, com a 
aplicação da técnica, a roseira 
passou a crescer mais rápido, 
ter hastes mais longas e botões 
e folhas maiores. “O que agrega 
valor, pois quanto maior a haste, 
mais valorizada é a flor”, infor-
ma. O comprimento da haste au-
mentou 3,9%; a largura do botão, 
8,3% e o comprimento, 3,8%. 

“Após 15 dias de aplicação 
houve aumento de 12% na pro-
dutividade”, afirma. No final 

no, mas o projeto de concessão 
ainda vai passar pela Câmara 
de Vereadores da cidade”, ex-
plicou.

Para Ozaneide, a proposta 
de construção de um mercado 
orgânico é uma forma de ofere-
cer opções de alimentos saudá-
veis para a população. “Numa 
região onde sabemos que é 
grande a incidência de câncer, 
considerando a quantidade de 
agrotóxicos utilizados, nós es-
tamos apresentando opções 
saudáveis para a população”, 
comentou a presidente da asso-
ciação de orgânicos. 

A Aprovasf foi criada em 
março desse ano e já conta 
com 52 produtores certifica-

do ciclo de floração (12 me-
ses), o aumento foi de 23% em 
relação ao número de hastes 
colhidas. “Mas o estudo ainda 
deve ser aprimorado”, diz.

O pesquisador conta que 
escolheu a rosa para testar a 
teoria em razão do alto valor 
comercial e pelo cultivo em 
larga escala. “Precisava de 
dados estatísticos e era neces-
sário uma boa amostragem”, 
explica. “Além disso, a rosa é 
muito sensível a qualquer mu-
dança climática e à qualidade 
da água fornecida. Qualquer 
efeito negativo poderia alterar 
produtividade, cor, textura, 

dos e duas hortas orgânicas. 
Para fortalecer a ideia, um 
projeto da Companhia de De-
senvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf), em parceria com 
o Sebrae, pretende certificar 
mais 100 produtores. Além 
disso, outras 7 hortas podem 
ser implantadas em assenta-
mentos de Petrolina pelo go-
verno de Pernambuco e Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais 
de Petrolina. 

De acordo com um dos arti-
culadores da associação, o en-
genheiro agrônomo da Code-
vasf, Osnam Soares Ferreira, 
o foco do mercado será a co-
mercialização. “Organizados, 

formato, dimensões da haste, 
folhas e pétalas, longevidade 
após o corte e suscetibilidade 
ao ataque de pragas”, ressalta. 

Os estudos foram conduzi-
dos em Andradas (MG), onde 
está uma das unidades de pro-
dução do Grupo Flora Reijers, 
que tem sede em Holambra 
(SP). Lá, Costa observou duas 
estufas idênticas de rosas. A di-
ferença era apenas em relação à 
água. “Cuidei para que as duas 
estufas tivessem exatamente o 
mesmo manejo”, garante.

Costa destaca, ainda, que o 
condicionador magnético é rela-
tivamente barato, de fácil mane-

os produtores 
são mais fortes. 
Os consumidores 
precisam ter aces-
so a esses produ-
tos que atualmen-
te são vendidos 
apenas na feira 
do bairro Areia 
Branca e em poucos supermer-
cados”, destacou.

Orgânicos
Além de estar livre de re-

síduos de agrotóxicos, o di-
ferencial dos orgânicos é que 
o preço é equiparado ao das 
frutas, verduras e hortaliças 
de produção convencional. “O 
mercado de Petrolina será o 

Pernambuco pode sediar 1º mercado 
de orgânicos do Norte/Nordeste

jo, não precisa de energia e não 
oferece riscos ao ambiente. “A 
técnica pode ser usada para con-
dicionar qualquer água destina-
da à irrigação”, garante ele, que 
pretende iniciar estudos com 
cana-de-açúcar, café e frutas. 

“Cada um é um caso parti-
cular, mas a estrutura da célu-
la vegetal é análoga, o que traz 
perspectivas animadoras”, 
completa. No caso do Vale, 
esse novo método pode repre-
sentar a diminuição significa-
tiva do uso de agrotóxicos nas 
culturas de uva e manga, os 
carros-chefes das exportações 
da região. 

segundo do Brasil e o primei-
ro da região Norte/Nordeste. 
Fora Curitiba, no Paraná, a 
comercialização de orgânicos 
nas capitais é feita somen-
te em pequenas feiras. Mas 
agora o maior exportador de 
frutas do país precisa ser seu 
espaço de comercialização lo-
cal”, salientou Osnam Soares 
Ferreira. 

AgriculturA
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A projeção é que os turistas gastem, em média, R$ 5,5 mil durante a estadia no Brasil

D
iv

ul
ga

çã
o

Copa movimenta R$ 6,7 bilhões até julho no Brasil
R ejeitada por algumas 

pessoas e ardentemente 
esperada por outras, a Copa 
do Mundo 2014 já começou e 
junto com ela vem a pergun-
ta: “a Copa do Mundo é nos-
sa?” Essa dúvida só vai acabar 
no dia da final do campeona-
to, 13 de julho. Mas uma coisa 
é certa, segundo estimativas 
do Ministério do Turismo 
(Mtur), o Brasil recebeu cer-
ca de 3,7 milhões de turis-
tas, que devem movimentar 
até meados de julho R$ 6,7 
bilhões e mobilizar cerca de 
200 mil trabalhadores tem-
porários. 

Esse número foi calcu-
lado com base nas vendas 
de ingressos até a primeira 
semana de abril. Os maio-
res gastos serão feitos pe-
los turistas estrangeiros 
que virão, especificamente, 
para acompanhar a Copa. 
Em média, eles devem as-
sistir quatro jogos e a pro-

jeção é que gastem R$ 5,5 
mil durante sua estada no 
País. 

Esse valor, porém, pode au-
mentar. Ou seja, o Brasil deve 
continuar recebendo turistas 

pós-copa, o que vai continuar 
movimentando a economia 
do país. Segundo economista 

do Banco Itaú, Caio Megale, a 
Copa traz visibilidade para o 
País e para os produtos brasi-
leiros no Exterior. 

Dessa forma, janelas de 
oportunidades são abertas 
para a expansão das vendas 
ao mercado externo, que ainda 
são tímidas – e representam 
apenas 12% do PIB. Sua opi-
nião é fundamentada em es-
tudos que mostram países que 
sediaram a Copa e ampliaram 
em 30% as exportações.

Os setores mais beneficia-
do pelo fluxo de estrangeiros 
estão sendo o de hotelaria, 
seguido pelo de alimentação 
e comércio. O fluxo turístico 
trará consigo uma entrada 
significativa também para 
transporte, comunicação, 
cultura, lazer, construção 
civil, tecnologia da informa-
ção, turismo, produção asso-
ciada, agronegócio, madeira 
e móveis, têxtil e confecção e 
serviços. 

Jornal do Sertão - Junho de 2014
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Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado  (antoniofaria@antoniofaria.com.br)

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

Coluna 
Jurídica

DOS TIPOS DE LICITAÇÃO

Essa é a 15ª Feira da Indústria, Comércio e Serviço de Serra Talhada
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C om o tema “Portas Aber-
tas para Grandes Negó-

cios”, a ExpoSerra 2014 (Fei-
ra da Indústria, Comércio e 
Serviço de Serra Talhada) vai 
acontecer de 17 a 19 de julho. 
Nesse período, a Capital do 
Xaxado, como é conhecida 
a cidade, vai virar a Capital 
de Negócios Empresariais. O 
evento é realizado pela Câ-
mara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) do município e é consi-
derado uma das maiores feiras 
de negócios de toda a região 
sertaneja. A feira será reali-
zada no Pátio de Eventos de 
Serra Talhada, localizado no 
perímetro urbano da BR 232. 

O evento tem como obje-
tivo reforçar os laços empre-
sariais na região, além de de-
senvolver o turismo comercial 
e de lazer do município. Trás 
ainda desfiles, rodadas de 

negócios, parques infantis e 
atrações culturais. Ainda den-
tro da programação, o Sebrae 
estará mostrando cases de su-
cesso de empresas que foram 
destaque em 2012 e 2013.

Esse ano, a expectativa de 
vendas é de aproximadamente 
R$ 25 milhões e a estimativa 
de público é de 45 mil pesso-
as para os três dias da feira. 
Quanto à geração de empregos, 
de acordo com Everaldo Lima, 
Presidente da Câmara de Diri-
gentes Lojistas – CDL de Serra 
Talhada, a expectativas é gerar 
entre 800 e 1000 vagas.

A ExpoSerra contará com 
250 estandes com produtos 
de variados segmentos como 
material de construção, distri-
buidores de alimentos, medi-
camentos, bebidas, veículos, 
moda, perfumaria e outros. Até 
a primeira quinzena do mês de 

junho, 80% dos 250 estandes 
já foram comercializados.

Nos três dias de festa tam-
bém acontecerão shows. No 
lançamento da Feira, dia 17, 
quem faz a festa é Magníficos, 
Gabriel Diniz e uma atração lo-
cal a ser confirmada. No dia 18, 
haverá shows de Garota Safada 
e Bonde do Brasil. Já no dia 19, 
quem encerra o evento é Bruno 
e Marrone e Arreio de Ouro.

A feira acontece com o 
apoio dos Governos Municipal 
de Serra Talhada, do Estado 
de Pernambuco, Sebrae, AD 
Diper, Empetur, Caixa Econô-
mica, Banco do Brasil, Banco 
do Nordeste, Grupo Pajeú, 
Tupan, Skol, Pitú, Jb Distri-
buidora, Fecomércio, Senac, 
Sindcom, Policia Militar, Po-
licia Civil, Polícia Rodoviária 
Federal, Corpo de Bombeiros 
e Celpe. 

ExpoSerra 2014 - Serra 
Talhada vira a Capital de 

Negócios Empresariais

econoMiA

Inobstante grande parte dos processos licitatórios ser 
regida pelo tipo de menor preço, este fator não é o único de 
julgamento das propostas existente em nosso ordenamen-
to jurídico nacional, já que existem outros tipos de licitação, 
ou seja, a regida pela melhor técnica, DAS MODALIDADES 
NA LICITAÇÃO PÚBLICA técnica e preço e maior lance ou 
oferta.

Na licitação regida pelo tipo menor preço, como o pró-
prio nome esclarece, o licitante que apresentar o preço mais 
reduzido para certa contratação se sagra vencedor do certa-
me. Mas esse não é o único fator, neste tipo de licitação, le-
vado em consideração quando do julgamento das propos-
tas do certame. Pois, além deste requisito, faz-se imperioso 
que o preço ofertado não seja inexeqüível, nem excessivo, 
bem como sejam respeitadas, em  concomitância, todas as-
regras e condições previstas no Ato Convocatório, inclusive 
todas as suas especificações.

Já no tipo melhor técnica a sua utilização nos processos 
de licitação é bastante limitada, já que incidente apenas nas 
contratações de serviços de natureza intelectual, mais preci-
samente para elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, 
supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em 
geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos 
preliminares e projetos básicos e executivos, exceto para 
contratação de bens e serviços de informática. Neste senti-
do, o vencedor deste tipo de processo licitatório, é o compe-
tidor que apresente melhor capacidade técnico-intelectual, 
dentro das várias fórmulas de aferição atribuídas pelo Edi-
tal, respeitado o preço máximo atribuído à contratação, que 
obrigatoriamente tem de ser apresentado pela Administra-
ção Pública quando da formalização do Edital do certame.

Neste tipo de licitação, há uma alteração no processa-
mento da modalidade de licitação adotada, já que há nela 
a inserção de mais uma fase, consubstanciada pela apresen-
tação de uma proposta técnica, além das propostas de ha-
bilitação e de preço.

Já o tipo de licitação técnica e preço deverá ser exclusi-
vamente utilizada à aquisição de bens e serviços de infor-
mática, além de poder ser empregada, também, nas contra-
tações de serviços de natureza intelectual. Da mesma forma 
que no tipo melhor técnica, há a modificação da modalida-
de licitatória, através da inclusão de uma terceira fase, corro-
borada pela entrega de proposta técnica. Mas, neste tipo de 
licitação, não há a estipulação de preço máximo pelo Edital.

Jornal do Sertão - Junho de 2014
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Senador Eduardo Braga
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oTrabalho escravo vai causar 

perda de propriedade

Mutirão de Cidadania realizou
ações no Sertão do Pajeú

cidAdAniA

N o final do mês de maio, 
o Senado aprovou, por 

unanimidade, uma proposta 
de emenda à Constituição que 
pune, com a perda da proprie-
dade, quem utilizar trabalho 
escravo. A proposta prevê que 
as propriedades rurais e urba-
nas de qualquer região do país, 
onde houver a exploração de 
trabalho escravo, sejam toma-
das pelo governo.

Os proprietários que per-

derem as terras não serão 
indenizados e as áreas serão 
destinadas à reforma agrária 
e para programas de habitação 
popular. O mesmo vale para as 
terras utilizadas para a produ-
ção de drogas, como plantação 
de maconha e coca. 

A lei já passou pela Câmara 
e não precisa ser sancionada 
pela presidente Dilma Rous-
seff. “Nós estamos sendo um 
dos primeiros a ter em sua 

N esse mês de junho, a 
população do Sertão 

do Pajeú em Pernambuco 
contou com ações realizadas 
através da Semana de Di-
reitos Humanos do Sertão 
do Pajeú. O evento disponi-
bilizou serviços essenciais 
e atividades de cidadania, 
como mutirão de documen-
tação gratuita, oficinas, de-
bates, atendimento a vítimas 
de  CVLI, feira de cidadania, 
seminário e ações para o pú-
blico idoso, pessoa com de-

ficiência, população LGBT e 
reeducandos. 

Todas as ações foram 
executadas pela Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos de Per-
nambuco, através da Secre-
taria Executiva de Justiça e 
Direitos Humanos, em par-
ceria com as prefeituras dos 
municípios de Serra Talhada, 
Brejinho, Triunfo, Afogados 
da Ingazeira, Flores, Calumbi, 
Carnaíba e Tabira, onde acon-
teceram as ações. 

O objetivo do evento, que 
já passou pelas regiões do 
Araipe, Agreste Meridional e 
Setentrional, Sertão Central e 
do São Francisco, e Mata Nor-
te, é promover um diálogo com 
a sociedade, levar formação e 
atendimento aos moradores, 
com prioridade para os grupos 
mais vulneráveis.

Em junho, os moradores 
retiraram documentação gra-
tuita, como Carteira de Tra-
balho, 2ª vias de Certidões de 
Nascimento e Casamento e 

Constituição o direito ao com-
bate com expropriação de pro-
priedades ao trabalho escravo. 
Esta é uma conquista do povo 
brasileiro”, diz o senador Edu-
ardo Braga, líder do governo.

Os parlamentares preci-
sam ainda aprovar uma lei 
regulamentar, que deixe claro 
o que vai ser considerado tra-
balho escravo. 

Com informações do Globo 
Rural.  

fotos. Também participaram 
de concurso de talentos sobre 
“Diversidade”, refletindo so-
bre o combate à Homofobia; e 
conferiram a exposição “Anis-
tia e Democracia”, que marca 
os 50 anos do Golpe Militar.

Com a semana de direitos 
humanos, a população também 
contou com orientações sobre 
mobilidade para a pessoa com 
deficiência; houve um espaço 
para as demandas na área de di-
reitos humanos e troca de expe-
riências com outros municípios, 

no Seminário Regional “Direi-
tos Humanos e Democracia”.

Segundo o secretário exe-
cutivo, Paulo Moraes, as ações 
das Semanas de Direitos Hu-
manos se constituem em fun-
damentos de um efetiva polí-
tica pública para a área, haja 
vista a dimensão  da univer-
salidade e a interdependência 
dos direitos. Principalmente 
este ano, em que a Copa do 
Mundo trará pessoas de cul-
turas e costumes variados ao 
nosso estado. 

Jornal do Sertão - Junho de 2014
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CASAL IN O empresário Geraldo Araújo e sua Evani, sempre 
prestigiando os grandes eventos sociais de Arcoverde com muita alegria

FLORES PARA ELA Paulinho Leite e Sandra na bonita 
homenagem a Zita Brito no Campear

OLHO NO VOTO Wilton e o irmão Eduíno Brito, que está 
concorrendo a uma vaga na ALEPE, não perderam um arrasta-pé 
nesta temporada junina

SHOW DE FORRÓ  Carla Rio, André Rio, Paulinho Leite, Carlos 
Vilela e Luciano Magno ladeando a prefeita Madalena Brito dia 
desses em Arcoverde

BELEZA Adriana Brasil e Gleys Maciel deixando a coluna mais 
bonita

HOMENS CONECTADOS  Nivaldo Sampaio, Wellington Maciel 
e Wellington Araújo trocando whatsapp em noite de inauguração da 
LW informática

Jornal do Sertão - Junho de 2014
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“Não é o mais forte que sobrevive, 
nem o mais inteligente, mas o que 
melhor se adapta às mudanças”.

Charles Darwin
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BEST FRIENDS
 A relação de Madalena Brito 

com o pré-candidato Paulo Câmara 
(PSB) é das melhores. Os dois têm 
se falado sempre, tentando acertar a 
agenda 40, em Arcoverde. Em tem-
po, o  atual Governador de Pernam-
buco,  João Lyra, deverá aportar no 
São João de Arcoverde ao lado de 
sua simpática e bonita Leila. Se vier 
mesmo, será a primeira vez que um 
chefe do Poder Executivo Estadual 
prestigiará o melhor São João do 
interior.

ESCREVENDO
O jornalista Ricardo Japiassu, na-

tural da cidade de Pedra, no Agreste, 
nos últimos preparativos para o lan-
çamento do seu romance de estreia: 
“Dias secretos”, premiado na catego-
ria ficção pela APL.

MEDALHA JOAQUIM NABUCO
A Medalha Joaquim Nabuco, 

Classe Ouro, foi entregue durante 
Reunião Solene à Fundação Terra. 

A honraria, considerada a mais im-
portante da Assembleia Legislativa, 
foi instituída em 1968. O deputado 
Tony Gel, do PMDB, presidiu a ce-
rimônia. Já a iniciativa foi do depu-
tado Clodoaldo Magalhães (PSB). O 
representante da Fundação Terra, 
Wellington Santana, agradeceu a ho-
menagem. Durante a cerimônia, foi 
apresentado um vídeo institucional 
da Fundação Terra. O evento ainda 
contou com a participação musical 
do Quinteto da Orquestra Criança 
Cidadã e do Coral Vozes de Pernam-
buco.

SERRA TALHADA ENTRE 
AS MAIS BONITAS

A edição 2014 do Concurso Miss 
Pernambuco, competição que coroa a 
mulher mais bonita do Estado, reuniu 
22 candidatas em Ipojuca, no litoral 
pernambucano, e teve como vence-
dora do concurso Rhayanne Nery, 
estudante de engenharia química e re-
presentante do Recife. A garanhuense 
Samara Rocha foi a vice-campeã. Em 

terceira posição ficou Malena Lopes, 
que representou Serra Talhada. Já a 
quarta colocada foi Stonyanne Gomes, 
de Palmares. Integrando o “Top 5” da 
competição, em quinta posição ficou 
Jaboatão dos Guararapes, com Jéssi-
ca Souza.

ABERTURA DO SÃO JOÃO
Depois do sucesso do lançamento 

da programação do São João de Ar-
coverde em Recife, que rendeu muita 
mídia, a prefeita Madalena Brito abriu 
oficialmente o período junino de nos-
sa cidade na quinta-feira (19), com 
show de Os Pariceiros, Lucy Alves e 
Jorge de Altinho.

A cidade inteira já está em clima 
junino com ruas decoradas e polos 
recebendo os últimos retoques da 
decoração. Vem pra Arcoverde você 
também!

JÉSSICA E PAULO FELIPE
O Buffet Arte de Fazer foi o local 

escolhido para o bonito nupcial de 
Jéssica e Paulo Felipe, filhos dos ca-

sais Maria Alzenir dos Santos Souza e 
Eronilson Santana Cordeiro, Rejane 
Pereira de Souza e José Nivaldo de 
Souza. Após o ato religioso, os noivos 
preparam uma elegante festa. A noi-
va estava radiante, usando um bonito 
vestido de renda branco. O serviço de 
coquetel e jantar, como sempre, esta-
va impecável. 

FORRÓ DO CAMPEAR
No sábado (07), a sociedade arco-

verdense se encontrou em mais uma 
grande prévia do São João 2014 e des-
sa vez a festa foi o tradicional Forró do 
Campear. Sandra Leite, organizadora 
do evento está uma felicidade só. Fo-
ram homenageados Magela e Ednete, 
Clovis e Bete, Edinaldo,  Djalma, Dão 
e Maura Novaes, Toinho Brito e Zita 
Brito.

A banda Tempero Nordestino e 
Paulinho Leite, que lançou seu novo 
Cd "Muito Romântico", não deixou 
ninguém parado. Aliás, Paulinho Lei-
te está de novo amor, nova paixão, 
todo contente.

Jornal do Sertão - Junho de 2014
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Sertanejos se reúnem para 
assistir aos jogos do Brasil

II Fest Car Lagoa Grande 
será em agosto

E m Serra Talhada, a pre-
feitura montou uma are-

na para a população assistir 
a estreia da Copa do Mundo 
2014. O encontro dos torce-
dores foi na Estação do Forró 
da cidade, que ficou lotada. O 
jogo Brasil x Croácia foi trans-
mitido por um telão de LED, 
medindo 6x4. O prefeito Lu-
ciano Duque esteve presente 
com a sua família. 

Além da estreia e das par-
tidas da Seleção Brasileira, 
outros grandes clássicos do 
futebol mundial também se-
rão exibidos na arena, que tem 
capacidade para receber um 
público de até 10 mil pesso-
as. O telão da Arena em Serra 
Talhada já estará ligado uma 
hora antes dos jogos. A expec-
tativa é que o público torcedor 
aumente a cada jogo. 

O Secretário de Cultura e 
Turismo, Anildomá Willans de 
Souza, comemorou o sucesso. 
“Não pensávamos diferente 
e o público correspondeu as 
nossas expectativas. O futebol 
está na alma do povo brasi-
leiro e nós pudemos oferecer 
esta estrutura de qualidade 
e o time, depois de um susto, 
venceu e nos deu esta alegria”, 
afirmou o secretário, aliviado 
com a vitória brasileira. 

O espaço contou com a se-
gurança e apoio da Polícia Mi-
litar de Pernambuco, mas não 
houve necessidade de inter-
venção policial. “Nós já imagi-
návamos que o povo iria parti-
cipar em peso aqui da "arena", 

para ver a estreia do Brasil. Pa-
rabenizo Anildomá pela inicia-
tiva de montar este espaço. As 
pessoas puderam contar com a 
qualidade de imagem e som, e 
claro, segurança e toda infra-
-estrutura aqui da Estação do 
Forró”, disse Luciano Duque. 

Já em Petrolina, os torce-
dores começaram a chegar nas 
primeiras horas da tarde nos 
bares e restaurantes do Bodó-
dromo e da Orla para assistir 
ao jogo de abertura. Para atrair 
a torcida, alguns empreendi-
mentos apostaram em uma 
programação específica para 
o dia, com promoções e uma 
decoração em verde e amarelo. 

Em Arcoverde, comerci-
ários e o público em geral se 
reuniram no Sesc Arcoverde 
para assistir em um telão os 
jogos da primeira fase do Bra-

eSporteS
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sil na Copa do Mundo. Para 
animar ainda mais o local, 
houve sorteio de brindes du-
rante os intervalos dos jogos e 
o bar esteve em funcionamen-
to, com petiscos e bebidas. O 
objetivo da ação foi proporcio-
nar aos comerciários um am-
biente agradável para assistir 
aos jogos de forma acessível e 
próximo do comercio local. 

Em Ouricuri, o clima não é 
diferente. Uma estrutura mon-
tada pela prefeitura disponi-
biliza um telão na Praça Frei 
Damião, Centro do município. 
O local será um dos principais 
pontos de concentração dos 
torcedores. Na cidade, bares e 
restaurantes oferecem promo-
ções e descontos para os torce-
dores que assistem aos jogos 
nos seus respectivos estabele-
cimentos. 

Estação do Forró, em Serra Talhada

Sertão
Esportivo

Bola pesada manda na terra 
da Pedra do Reino

Com apoio da prefeitura, o Campeonato Municipal de 
Futsal de São José do Belmonte está pegando fogo. O prefei-
to Marcelo Pereira pretende estar no dia da grande final do 
torneio para premiar as equipes campeãs.

Na Copa Rural de Flores o Flamengo 
de Fátima é quem manda

15 equipes disputaram a mais importante competição de 
futebol da Zona Rural do município, que iniciou há quatro 
meses, no dia 9 de março, e terminou no sábado (8). Na par-
tida final, disputada entre o Flamengo de Fátima e o Cruzeiro 
do Tenório o Mengo de Danilo e Cia levou a melhor e venceu 
nos tiros livres da marca do Pênalti. Mais de 3 mil torcedores 
acompanharam o jogo.

Na terra de Zé Dantas o Botafogo queimou 
o filme do Ferroviário

Com as arquibancadas lotadas e torcedores presentes, 
Botafogo e Ferroviário travaram um duelo emocionante para 
decidir quem ficaria com o troféu do Campeonato Carnaíba-
no  2014. Nas cobranças de pênaltis, melhor para o Alvinegro, 
que  ficou com a taça. O certame foi promovido pela prefeitu-
ra municipal de Carnaíba, teve o seu início no mês de março 
e contou com a participação de 12 equipes. O Campeão, além 
do troféu, recebeu a quantia de R$ 3.000 em espécie. O se-
gundo colocado recebeu a importância de R$ 1.000.

Rogério nas categorias de base
O Presidente do Serra Talhada José Raimundo fez uma 

grande sacada ao escolher o Serratalhadense Rogério para 
coordenar as categorias de base do lampião. A molecada com 
certeza está em boas mãos.

Erivaldo vai de Argentina
O presidente da Liga Desportiva de Serra Talhada Eri-

valdo Genuíno já declarou que está torcendo pela a Argen-
tina na Copa do Mundo disputada no Brasil. Certamente em 
dias de jogos dos Hermanos ele receberá em sua lanchonete 
a ilustre presença de Alejandro Garcia para juntos gritarem 
Messi e um monte de torcedor do Brasil para gritar volta pra 
casa Argentina.

F oi lançada, nesse mês de 
junho, a segunda edição do 

Fest Car, um Campeonato Sul 
Americano de Som Tunng e Re-
baixados, marcado para acon-
tecer nos dias 2 e 3 de agosto, 
em Lagoa Grande, no Sertão do 
São Francisco em Pernambu-

co.  Agora, os apaixonados pelo 
mundo automotivo esperam 
com ansiedade pelo evento. 

A abertura oficial do 2º 
Fest Car acontecerá num sá-
bado (2/8), às 10h, com com 
Endu croos - 10 h treino. À 
noite, haverá show no Parque 

da Uva e do Vinho, às 22h. No 
domingo (3/8), às 10h, haverá 
exposições e apresentações de 
várias categorias automobilís-
ticas, som automotivo, clubes 
de automóveis, Tunning, car-
ros rebaixados, encontro de 
Paredões e clubes de motos. 

Jornal do Sertão - Junho de 2014
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educAção

Aluno de Sertânia vence 
etapa municipal do 
concurso Ler Bem

Workshop de Educação 
Ambiental recebe 

trabalhos
O aluno Cícero Bruno das Neves 

Pereira, do 4o ano B da Escola 
Municipal Etelvino Lins de Albuquer-
que, localizada em Sertânia, foi o ven-
cedor da etapa municipal do concurso 
Ler Bem, promovido pela Associação 
Pernambucana de Atacadistas e Distri-
buidores (ASPA). 

"Fiquei muito feliz por ter vencido 
esse concurso, que foi no dia do aniver-
sário de minha mãe. Agora tenho es-
peranças de vencer a etapa regional", 
disse Cícero Bruno, de nove anos de 
idade, que ganhou um tablet pela con-
quista.

A etapa regional do concurso 
Ler Bem será realizada no dia 15 de 
agosto, em Serra Talhada, com a par-
ticipação dos vencedores das etapas 
municipais. Além de Sertânia, parti-
cipam Afrânio, Belém do São Fran-
cisco, Cabrobó, Custódia, Dormen-
tes, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa 

Cruz da Baixa verde, Serra Talhada e 
Triunfo.

No concurso, que tem o objetivo de 
incentivar a leitura, são avaliados tra-
balhados de gêneros literários como 
contos, fábulas, poemas e notícias de 
jornais. Os critérios de avaliação são 
espontaneidade, entonação de voz e 
aplicação de pausas necessárias pela 
pontuação.  

Cícero Brunos venceu o concurso no dia do 
aniversário da sua mãe

O 3° Workshop de Educação Am-
biental Interdisciplinar, que 

acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de de-
zembro, na Universidade Federal do 
Vale do São Francisco (Univasf)/Cam-
pus Petrolina Sede, está com inscrições 
abertas para trabalhos acerca do tema 
‘A Educação Ambiental e a Interdisci-
plinaridade Necessária’, tema do even-
to. Os interessados podem se inscrever 
até o dia 1º de agosto.

Poderão submeter propostas de 
trabalho professores, estudantes de 
pós-graduação, pesquisadores, pro-
fissionais liberais, extensionistas e 
instituições que desenvolvem ações 
relacionadas com a temática socioam-
biental. 

As propostas podem ser do tipo 
palestra, mesa redonda, minicursos, 
oficinas, lançamento de livros, apre-
sentações artísticas e científicas, além 
de visitas técnicas e apresentação de 

vídeo. Confira o calendário do evento 
no site do PEV.

As inscrições são gratuitas e devem 
ser feitas pelo site do Programa Esco-
la Verde (PEV), programa através do 
qual é realizado o workshop: http://
www.escolaverde.univasf.edu.br/
workshop/. 

Jornal do Sertão - Junho de 2014
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Por Helena Conserva
E-mail hconserva@gd.com.br

blog: http://escrevehelena.blogspot.com

Escolas de Bodocó vão adotar 
medidas contra bulling

educAção

N o início do mês de junho, 
o Ministério Público de 

Pernambuco (MPPE) expediu 
recomendação aos profissio-
nais da educação de Bodocó, 
no Sertão do Araripe em Per-
nambuco, para sanar as prá-
ticas frequentes de bullying e 
indisciplina nas dependências 
das escolas.  O pedido é dire-
cionado a diretores e respon-
sáveis por estabelecimentos 
de ensino pertencentes à rede 
pública estadual e municipal.

De acordo com o promotor 
de Justiça Almir Oliveira de 
Amorim Júnior, responsável 
pela recomendação, os profis-
sionais de educação, ao tenta-
rem coibir as práticas de indis-
ciplina, têm adotado medidas 
que contrariam o Estatuto 
da Criança e do Adolescente 

(ECA). Ele sugere que o ato 
infracional praticado por ado-
lescentes entre 12 a 18 anos na 
escola seja analisado pela dire-
ção para ser encaminhado, em 
casos mais graves, à autorida-
de policial.

Caso o fato seja compro-
vado é imprescindível a ins-
tauração de processo contra o 
adolescente infrator, visando 
à aplicação de medida socioe-
ducativa. Se o ato for praticado 
por criança menor de 12 anos, 
deve ser encaminhado ao Con-
selho Tutelar, como dispõe o 
ECA.

A partir de agora, os esta-
belecimentos de ensino terão 
60 dias para se adequarem às 
medidas. Segundo a Promo-
toria de Justiça, após reunião 
realizada em maio com a Ge-

O São João do Sertão com As Severinas

O Grupo de Forró As Severinas com muita graça, harmonia, 
talento e originalidade enche o sertão de orgulho.

Nessa festa não falta coisa alguma
Tem pamonha com carne de galinha
No recanto do quarto da cozinha
A donzela da casa se perfuma
Sanfoneiro, se aprume e beba uma
Bote a mão na sanfona e toque um dó
Eu pretendo escutar o siridó
Asa branca, baião, e juazeiro
Tem sanfona, triângulo e tem pandeiro
Porque diabo não toca esse forró?
(Bruno Lins)

rência Regional de Educação 
(GRE) e diretores das esco-
las públicas, ficou acordado, 
dentre outras providências, a 
elaboração do ajustamento a 
ser seguido pelas escolas nas 
hipóteses de ocorrência de ato 
infracional praticado no inte-
rior delas.

O promotor também reco-
mendou que as escolas orien-
tem os alunos sobre seus di-
reitos e deveres e promova 
debates para discutir o tema. 
De acordo com a cartilha ‘É 
Hora de Expulsar o Bullying 
da Escola’, desenvolvida pelo 
MPPE, a intimidação acontece 
todas as vezes que um colega 
é repetidamente alvo de ati-
tudes desagradáveis como co-
locar apelidos, xingamentos, 
ameaças ou isolamento. 

*  Helena Conserva é Professora e Jornalista

Jornal do Sertão - Junho de 2014
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Julho tem cursos e oficinas na 
Carreta Móvel do Senac em Juazeiro

cApAcitAção
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Carreta já está no município há dois anos

S ão João e inverno chegando, o 
Senac Juazeiro, no Sertão baiano, 

está oferecendo cursos, através da Car-
reta Móvel, para capacitar quem de-
seja aprender como preparar algumas 
das saborosas comidas típicas de São 
João ou aquela sopa ou creme de dar 
água na boca, bom para os dias mais 
frios. Haverá turmas entre 14 de julho 
e 1º de agosto. São oito cursos e ofici-
nas para quem deseja iniciar seu pró-
prio negócio.

A Carreta está no município há dois 
anos e até o encerramento do convê-
nio, a expectativa da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico e Turismo e 
da própria instituição é capacitar mais 
de 2.000 pessoas, entre os 25 cursos 
diversos que foram ministrados nesse 
período. 

“Essa parceria com o Senac sem dú-
vida alguma só veio a fortalecer a nossa 
política de fomento ao desenvolvimen-
to local e regional. Não é a toa que Ju-
azeiro tem sido destaque na geração de 
empregos no Estado consecutivamen-

te. Vamos continuar trabalhando para 
oferecer a nossa população mais opor-
tunidades”, destacou o secretário de 
Desenvolvimento Econômico e Turis-
mo do município, Juvenilson Passos. 

As inscrições podem ser feitas na 
Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo, situada na Avenida 
Carmela Dutra 683 - Orla. As vagas são 
limitadas. Mais informações pelo (74) 
3611-4338. 

Os cursos e oficinas de culinária 
junina foram ministrados no início do 
mês de junho.

Acompanhe a programação

Oficinas
14/07 oficina de caldo (das 13h às 17h) 

Gratuito
14/07 oficina de peixes e frutos do mar 

(das 18h às 22h) Gratuito
04/08 oficina de sopas e cremes (das 

13h às 17h) Gratuito
04/08 oficina de lanche comercial 

(das 18h às 22h) Gratuito
05/08 oficina de pizza (das 13h às 17h) 

Gratuito
05/08 oficina de pizza (das 18h às 

22h) Gratuito
 
Cursos
De 21/07 a 25/07 curso de culinária 

Italiana (das 18h às 22h) R$ 20,00
De 21/07 a 01/08 curso de pães, ros-

cas e biscoitos (das 13h às 17h) R$ 
25,00

De 28/07 a 01/08 curso de saladas (das 
18h às 22h) R$ 20,00.  

Jornal do Sertão - Junho de 2014
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Nos dias de jogos funcionará uma Unidade Avançada de Apoio à Saúde (UAA) na Arena 
Pernambuco

16
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Rede de Saúde monta estrutura 
para a Copa do Mundo

C om a Copa do Mundo da FIFA 
Brasil 2014™, a expectativa é re-

ceber torcedores de todo o mundo para 
acompanhar os cinco jogos que serão 
realizados na Arena Pernambuco, lo-
calizada no município de São Louren-
ço da Mata, na Região Metropolitana 
do Recife. Para garantir os serviços de 
promoção, proteção, vigilância e assis-
tência à saúde nesse período, a Secre-
taria Estadual de Saúde (SES) montou 
estrutura e rede de serviços para aten-
der ao público. 

Nos dias de jogos (14, 20, 23, 26 e 
29 de junho), funcionará, em parceria 
com o Exército e o Samu, uma Unida-
de Avançada de Apoio à Saúde (UAA), 
estrutura de atendimento a 600 metros 
da Arena Pernambuco. O equipamento 
contará com salas de triagem, nebuli-
zação e vermelha - área equipada para 
estabilização das urgências e emer-
gências clínicas e traumáticas -, além 
de posto de enfermagem e 12 leitos de 
observação. O espaço realizará aten-

dimentos seis horas antes dos jogos e 
quatro horas depois de cada partida, 
com equipe de dois médicos, três en-
fermeiros e cinco técnicos de enferma-
gem.

No local, haverá, ainda, três unida-
des de suporte básico e uma unidade de 
suporte avançado (que funciona como 
uma UTI) do Samu 192 e três ambu-
lâncias preparadas para remoção de 
pacientes em casos de acidentes radio-
lógicos e nucleares. Dentro da Arena, 
também estarão funcionando sete pos-
tos de atendimento, sob responsabili-
dade da FIFA. 

“Um médico regulador do Estado fi-
cará dentro da Arena Pernambuco para 
encaminhar pacientes, caso precisem 
ser transferidos para um serviço mais 
especializado. Com esse profissional 
será possível classificar e fazer a triagem 
para as unidades de referência adequa-
das, seja na rede suplementar de saúde 
ou no SUS”, explica a secretária-execu-
tiva de Assistência à Saúde, Ivette Buril. 

A Central de Regulação funcio-
na 24h com 109 profissionais regu-
ladores e Pernambuco já conta com 

a cobertura do Samu 192 em 100% 
na Região Metropolitana do Recife 
(RMR). 



Ação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal

Mexicanos marcaram presença na Fan Fest Recife Bonecos desfilando

Objetivo foi preparar equipes para um acidente real

Segunda festa reuniu 2 mil pessoas a mais que a primeira
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Acidente Químico é simulado 
na Arena Pernambuco

Fan Fest Recife reúne 8 mil torcedores 
com frevo e bonecos gigantes

A s equipes de segurança e de saú-
de da Arena Pernambuco se pre-

pararam para atender em casos de 
acidentes químicos, biológicos, radio-
lógicos e nucleares. Mas, mesmo com 
a fiscalização para que nada aconte-
ça, as equipes trabalharam com uma 
simulação de ataque químico, como 
a explosão de bomba, o que, estatica-
mente, é o mais comum em eventos 
desse porte. Nesses casos, as vítimas, 
normalmente, apresentam problemas 
nas vias aéreas e queimaduras. A si-
mulação contou com a participação 
de equipes da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES), do Destacamento de De-
fesa, Química, Biológica, Radiológica 
e Nuclear do Exército, da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), do Samu e do 
Corpo de Bombeiros.

“O objetivo de uma simulação foi 
preparar as equipes, na prática, para 
enfrentar situações adversas. Neste 
caso, vamos trabalhar o controle de 
incidentes com agentes químicos, bio-
lógicos, radiológicos e nucleares. Nesta 
situação também colocamos em tes-
te toda a estrutura de saúde montada 
para a Copa, desde o atendimento pré-
-hospitalar, passando pela remoção 
das vítimas e, finalmente, o atendi-
mento hospitalar”, explica o gerente da 
Agência Pernambucana de Vigilância 
Sanitária, Jaime Brito.

A Fan Fest Recife, montada no Cais 
da Alfândega, no Bairro do Reci-

fe, reuniu um time de bonecos gigantes 
e uma orquestra de frevo afinada para 
garantiram a animação de brasileiros 
e estrangeiros no espaço, que entrou 
no clima do carnaval fora de época. De 
acordo com a organização do evento, 
cerca de 8 mil pessoas estiveram no lo-
cal no  último dia 17 (Brasil x México), 
2 mil a mais do que na estreia do Brasil 
contra a Croácia, dia 12.

Os costarriquenhos também esta-
vam com o time da casa. Vestindo uma 
camisa que era metade do Brasil e me-
tade da Costa Rica. Mario Lizano está 
há uma semana no Recife, onde assis-
tirá à partida entre Itália e seu país. 
Sem perder tempo na hora de registrar 
a cultura local, Mario tirava fotos com 

Durante a simulação, as ações fo-
ram idênticas ao que será posto em prá-
tica em um caso real. Inicialmente, toda 
a área onde o material foi encontrado 
deverá ser isolada, num raio de 500m. 
Além disso, todos os contaminados se-
rão evacuados para a Área de Acolhi-
mento, localizada na rotatória central, 
na área externa da Arena.  Nesta área, 
as vítimas são triadas previamente, de 
acordo com a gravidade de contamina-
ção e sintomatologia, e conduzidas para 
o Posto de Triagem, localizado no can-
teiro central da via de acesso a Arena. A 
seguir as vítimas são conduzidas para o 
Posto de Descontaminação, onde serão 
descontaminadas, bem como os seus 
pertences descartados.

uma boneca forrozeira típica do fol-
clore pernambucano. “Já fiz tour por 
Recife e estou encantado com Olinda. 
Gosto muito de artesanato e esta bone-
ca está maravilhosa”, disse ele.

Apesar da maioria brasileira, não 
faltarm turistas na festa, especialmen-

Em seguida, as vítimas são condu-
zidas para áreas específicas, de acordo 
com a fita que as classifica (Vermelha, 
Amarela ou Verde). O torcedor que en-
trou em contato direto com o material 
químico será identificado com a fita 
de cor vermelha, que significa vítima 
contaminada grave, que não apresen-
ta condições de locomoção própria. As 
demais vítimas que tiveram contato 
direto ou indireto com o material quí-
mico e que apresentam quadro de gra-
vidade mediano, são identificadas com 
a fita de cor amarela, e também não 
apresentam condições de locomoção 
própria. Todos as outras pessoas que 
se encontram no local são identificadas 
com a fita de cor verde, que significa 

te mexicanos, com seus sombreiros e 
máscaras de luta. É o caso de Ricardo 
Flores, que está no Recife a trabalho e 
por isso não pôde acompanhar o Méxi-
co na partida em Fortaleza. Sentindo-
-se confortável no “território inimigo”, 
ele terminou conhecendo outros con-

vítima contaminada leve, que pode se 
locomover e que não apresenta sinto-
matologia grave ou média.

“Ainda durante a simulação, avalia-
mos os serviços de remoção e o aten-
dimento hospitalar. Assim, alguns 
pacientes serão transferidos, na hora, 
do local do acidente para o Hospital 
de Câncer (HCP), no bairro de Santo 
Amaro, que será nossa referência em 
casos de acidente radiológico e nucle-
ar. Assim, no local, montaremos uma 
estrutura específica para descontami-
nação de pacientes”, completa Jaime 
Brito.Em casos de acidente químicos, 
os pacientes podem ser encaminhados 
para hospitais como o da Restauração, 
Otávio de Freitas e Getúlio Vargas. 

terrâneos no local. “Estou agradecido 
de encontrar amigos mexicanos aqui. 
Este espaço está fantástico. Se nós ga-
nharmos, comemoraremos com tequi-
la”, brincou ele. 

Com informações do Portal da Copa 
no Recife. 
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Procedimento pioneiro implanta 
'menor marca-passo do mundo'

Déficit de sono tem efeito 'dramático' sobre a saúde

O menor marca-passo do mundo 
foi introduzido dentro do coração 

de um paciente do Reino Unido. O apa-
relho foi empregado, pela primeira vez 
na Grã-Bretanha, no Hospital Geral de 
Southampton. É o segundo procedi-
mento realizado com o novo sistema, 
que foi implementado também em de-
zembro de 2013 na Áustria.

Segundo o cardiologista John Mor-
gan, a realização da operação foi um 
"momento histórico". Ele disse que o 

aparelho "não é muito maior do que 
uma pílula de remédio" e tem um déci-
mo do tamanho dos modelos tradicio-
nais. Este marca-passo mede 26 milí-

metros de comprimento e pesa apenas 
duas gramas.

Marca-passos são aparelhos que 
usam impulsos elétricos para regular o 
batimento do coração. Atualmente, eles 
são inseridos sob a pele e conectados ao 
coração através de uma ligação. O cabo 
transmite os sinais elétricos, mas eles 
podem ter que ser substituídos devido 
a fios quebrados ou deslocados.

O novo dispositivo pode ser im-
plantado diretamente no coração e for-

CIÊNCIA

U m experimento concluiu que a 
atividade de centenas de genes no 

organismo de voluntários foi alterada 
quando eles dormiram menos de seis 
horas por noite durante uma sema-
na. Em artigo na publicação científica 
Proceedings of the National Academy 
of Sciences (PNAS), os pesquisadores 
disseram que os resultados do estudo 
ajudam a explicar como o sono insufi-
ciente prejudica a saúde.

Doenças cardíacas, diabetes, obesi-
dade e mau funcionamento do cérebro 
foram vinculados ao pouco dormir. O 
processo pelo qual o déficit de sono al-
tera a saúde, no entanto, ainda não é 
conhecido.

A equipe da Universidade de Sur-
rey, na Inglaterra, coletou amostras de 

sangue de 26 pessoas após elas terem 
dormido bastante - até dez horas por 
noite - durante uma semana. Na se-
gunda fase do experimento, o mesmo 
grupo foi submetido a uma semana de 
sono insuficiente - menos de seis horas 
por noite. Amostras de sangue foram 
colhidas novamente.

Ao comparar as amostras, os cien-
tistas observaram que a atividade de 
mais de 700 genes no organismo dos 
participantes foi alterada após a mu-
dança no padrão do seu sono.

Cada gene contém instruções para a 
fabricação de uma proteína. Portanto, 
os que ficaram mais ativos produziram 
mais proteínas. Isso alterou completa-
mente a configuração química no corpo 
dos voluntários.

O relógio natural dos seus organis-
mos também foi perturbado pela falta 
de sono. A atividade de alguns genes 
aumenta e diminui no decorrer do dia, 
mas esse efeito foi enfraquecido pelo 
déficit de sono.

Falando à BBC, Colin Smith, da 
Universidade de Surrey, disse que 
"houve uma mudança dramática na 
atividade de muitos tipos diferentes de 
genes". "Áreas como o sistema imuno-
lógico e a forma como o organismo re-
age a danos e estresse foram afetadas", 
agregou. "Claramente, dormir é essen-
cial para a reconstrução do corpo e a 
manutenção de um estado funcional. 
(Caso contrário) vários tipos de danos 
parecem acontecer, o que pode resultar 
em doenças. Se não podemos reabas-

tecer ou substituir células, isso leva à 
(formação de) doenças degenerativas."

O especialista disse que muitas pes-
soas podem estar vivendo com déficits 
de sono ainda maiores do que os estu-
dados. Isso significa que essas mudan-
ças nos genes podem ser comuns.

Comentando os resultados do expe-
rimento, o pesquisador Akhilesh Reddy, 
que estuda o relógio biológico humano 
na Universidade de Cambridge, Ingla-
terra, disse que o estudo é "interessante".

Para ele, as revelações mais impor-
tantes são os efeitos do sono insuficien-
te sobre inflamações e o sistema imu-
nológico. Ele explicou que é possível 
estabelecer-se um vínculo entre esses 
efeitos e problemas de saúde como a 
diabetes. Fonte BBC Brasil.  

nece impulsos elétricos a partir de um 
eletrodo, eliminando a necessidade de 
uma ligação. "Além das vantagens do 
tamanho do dispositivo e da tecnologia 
sem fio, o procedimento reduz o risco 
de infecção e o tempo de recuperação 
prolongado necessário no caso de im-
plantes de marca-passo tradicionais, 
que são mais invasivos", disse Morgan. 

"Este é um grande passo à frente no 
tratamento dos pacientes", acrescen-
tou. Fonte: BBC Brasil.  
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Fis lança novos cursos e inaugura 
segundo prédio em agosto

A Faculdade de Integração do Ser-
tão – Fis, instalada no município 

de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, 
vai inaugurar no próximo mês de agos-
to o seu segundo prédio. A novidade faz 
parte do projeto de expansão da Facul-
dade, que tem como lema agregar as ci-
dades do Sertão e fixar o estudante na 
sua própria região, evitando o êxodo. 

O novo prédio será bem semelhante 
ao primeiro. Terá 21 mil m²; clínica es-
cola; biblioteca de dois andares; centro 
de convenções com auditório com mil 
lugares; ginásio de fisioterapia; labo-
ratórios dos novos cursos, como teste 
de solo do curso de Engenharia Civil 
e de Construção de Edifícios; apare-
lhos técnicos que vão dar aos alunos e 
à população, não só de Serra Talhada, 
mas de toda a região do Vale do Pajeú e 
adjacências, um campo não só na área 
acadêmica, mas também uma presta-
ção de serviço à Capital do Xaxado.

De acordo com Luiz Pereira, Dire-
tor Presidente da Fis, em 2013 foi dada 
entrada no Ministério da Educação 

(MEC) em sete novos cursos. Até mês 
de junho, a Fis já recebeu visitas de 
quatro cursos. Um já foi autorizado e 
publicado no Diário Oficial da União, o 
de Logística. O vestibular já foi implan-
tado e as aulas já começam em agosto 
deste ano.  

Os outros três cursos prováveis que 
sejam oferecidos pela Fis são Farmácia, 
Construção de Edifícios e Radiologia. 
“Estamos esperando visitas ainda esse 
mês de junho. Se der tempo e forem 

aprovados, vai ter vestibular tam-
bém para início das aulas em agos-
to”, afirma Luiz Pereira. Há ainda 

o desejo de oferecer à população os 
cursos de Rede de Computadores 

e Segurança do Trabalho.
A Fis é uma instituição 100% 

sertaneja, foi autorizada pelo 
MEC no final de 2006 e entrou 
em funcionamento no começo de 
2007. Começou em um prédio de 
um colégio alugado, com quatro 
cursos: Direito, Ciências Contá-

beis, Administração e Enfermagem. 
Logo com três anos de existência sur-
giu um 5º curso: Fisioterapia.  

Curso Logística
A logística é a ciência que visa o 

atendimento pleno às satisfações do 
cliente, seja ela interna ou externa, ci-
ência administrativa que acompanha o 
desenvolvimento das organizações per-
mitindo o atendimento pleno de todos 
os seus objetivos.

Ao concluir o curso, o profissional 

fica especializado em armazenagem, 
distribuição e transporte. Atuando na 
área logística de uma empresa, planeja 
e coordena a movimentação física e de 
informações sobre as operações multi-
modais de transporte, para proporcio-
nar fluxo otimizado e de qualidade para 
peças, matérias primas e produtos. 

Ele gerencia redes de distribuição e 
unidades logísticas, estabelecendo pro-
cessos de compras, identificando for-
necedores, negociando e estabelecendo 
padrões de recebimento, armazena-
mento, movimentação e embalagem 
de materiais, podendo ainda ocupar-se 
do inventário de estoques, sistemas de 
abastecimento, programação e monito-
ramento do fluxo de pedidos. 

O profissional também é habilitado 
para aplicar estrategicamente e opera-
cionalmente tecnologia para atender a 
todas a demandas que o universo logís-
tico hoje requer, fundado nos níveis tec-
nológicos existentes das organizações 
atuais visando atender produtivamente 
as demais das organizações atuais. 
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Feira acontece em frente ao prédio da Prefeitura do município

Esse é o segundo sítio arqueológico encontrado na cidade

Descoberto Sítio Arqueológico em Cupira
U m novo sítio arqueológico foi des-

coberto no município de Cupira, 
Agreste de Pernambuco, no final de 
maio. A descoberta foi dos profissio-
nais do Eixo Arqueologia do Instituto 
de Tecnologia de Pernambuco (Itep) 
e da Arqueolog Pesquisas durante in-
vestigações arqueológicas realizadas 
na cidade, onde está sendo construída 
a barragem Panelas II. De acordo com 
o historiador e coordenador do Eixo 
Arqueologia do Itep, Aramis Macêdo, 
o sítio arqueológico apresenta vestígios 
materiais dos grupos indígenas filiados 
às tradições ceramistas Aratu e Tupi-
-Guarani.

“Pesquisas arqueohistóricas como 
essa que está em execução em Cupira 
contribuem para a maior compreensão 
sobre os hábitos dos povos indígenas 
que ocupavam o Brasil desde muito 
antes da chegada dos europeus”, des-
taca Aramis Macêdo. A Tradição Aratu 
abrange sítios localizados no litoral da 
Bahia, interior de Pernambuco e sul de 
Minas Gerais e compreende populações 
de agricultores ceramistas que forma-
vam aldeias densamente povoadas e 
ocupadas por longos períodos de tempo.

Segundo os arqueólogos do Itepe, 
Glena Salgado e Pétrius Bélo, é pro-
vável que tenha havido contato entre 
a Tradição Aratu e os Tupi-Guaranis. 
“Há evidência de contato entre as po-
pulações de tradição Aratu e Tupi-

-Guarani, tendo em vista a presença de 
material cerâmico encontrado nas ca-
madas mais tardias da Tradição Aratu. 
Acredita-se que este contato ocorreu 
por trocas ou ocupações violentas”, 
afirma Glena Salgado.

Esse é o segundo sítio arqueológico 
encontrado no município. Em novem-
bro de 2013, foi identificado o sítio de-
nominado PE 0739 LA/UFPE, filiado à 
Tradição Ceramista Tupi-Guarani. “Na 
ocasião, foram coletados artefatos como 
fragmentos de recipientes cerâmicos e 
machados de pedra. Os resultados par-
ciais das análises de laboratório indi-
cam que a área foi ocupada por popula-
ções humanas entre o período de 1.000 
e 500 anos atrás”, conta o arqueólogo 
Marcos Albuquerque, que é responsável 
pela pesquisa junto com a também ar-
queóloga Veleda Lucena. Todo material 
resgatado foi destinado ao Laboratório 
de Arqueologia da Universidade Fede-
ral de Pernambuco (UFPE).

Os trabalhos de prospecção, mo-
nitoramento e resgate arqueológicos 
também vêm sendo desenvolvido nas 
seguintes barragens integrantes do 
Sistema de Contenção de Enchentes e 
Prevenção aos Efeitos da Seca do Esta-
do de Pernambuco: Gatos (Lagoa dos 
Gatos), Serro Azul (Palmares), Barra 
de Guabiraba (Barra de Guabiraba), 
Brejão (Brejão) e Engenheiro Pereira 
(Moreno). 

Produtos orgânicos todas as sextas em Feira Nova
A partir desse mês de junho, no mu-

nicípio de Feira Nova, Agreste de 
Pernambuco, haverá a Feira da Agri-
cultura Familiar todas as sextas-feiras, 
promovida pelo Instituto Agronômico 
de Pernambuco (IPA), juntamente com a 
Secretaria de Agricultura Municipal. No 
local, serão vendidos produtos orgânicos 
em substituição aos já convencionais. 

A feira é destinada exclusivamen-
te aos agricultores de base familiar do 
município. A vantagem deste modelo é 
a forma livre que os produtos poderão 
ser comercializados, sem a presença de 
atravessadores.

“A feira de orgânicos agrega valor aos 
produtos do agricultor familiar, uma vez 
que ele vende diretamente ao consumi-
dor sem a intervenção do atravessador. 
Para quem compra é garantia de alimen-
to de qualidade e sem agrotóxico”, desta-
cou o Secretário de Agricultura e Refor-
ma Agrária de Pernambuco, Aldo Santos.

A primeira edição da feira contou 

inicialmente com a venda de frutas, 
hortaliças, ovos, bolos, tapiocas e ar-
tesanato produzidos pelas próprias 
comunidades rurais. A feira é realizada 
em frente ao prédio da Prefeitura do 
município e tem início às 14h. 

Os alimentos orgânicos são aqueles 
que utilizam, em todos seus processos 
de produção, técnicas que respeitam o 
meio ambiente e visam a qualidade do 
alimento. Não são usados agrotóxicos 
nem qualquer outro tipo de produto 
que possa vir a causar algum dano a 
saúde dos consumidores.

Os alimentos são mais saudáveis, 
porque são livres de agrotóxicos, hor-
mônios e outros produtos químicos; São 
mais saborosos; Sua produção respeita 
o meio ambiente, evitando a contami-
nação de solo, água e vegetação. A única 
desvantagem é que são mais caros do 
que os convencionais, porque são pro-
duzidos em menor escala e os custos de 
produção também são maiores. 
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Mulheres aplaudem assinatura do termo Prefeito Luciano Duque assinando o termo

O prefeito de Serra Talhada, Luciano 
Duque, assinou nesse mês de junho, 

dia 10, o Termo de Compromisso e Coo-
peração Técnica no âmbito do sistema 
de proteção e enfrentamento à violência 
contra a mulher no município. O docu-
mento foi elaborado depois de reuniões 
realizadas pelo Ministério Público Esta-
dual (MPPE) em audiências públicas.

Durante a cerimônia de assinatura, 
João Maria, coordenador do Núcleo de 
Apoio à Mulher, expôs os números de 
Recife, onde são contabilizados mais 
de 20 mil processos de violência do-
méstica. “Recife tem uma rede ampla 
de proteção e o que é melhor, afinada, 
com isso conseguimos prevenir este 
tipo de violência e fico muito feliz em 
estar aqui este momento, onde juntos 
estamos buscando impedir e preve-
nir esta epidemia de violência contra 
a mulher, que estamos vivendo atual-
mente”, disse João.

A ideia é interligar os instrumentos 
já disponíveis, não onerando, mas sim 
aprimorando o atendimento feito pelos 

Serra Talhada assina termo para 
acabar com violência contra mulher

parceiros, que são: Secretaria de Saú-
de, Secretaria de Educação, Secretaria 
de Desenvolvimento Social, Secretaria 
da Mulher, Câmara Municipal de Serra 
Talhada e Ministério Público de Per-
nambuco, por meio da 1ª promotoria 
de Justiça de Serra Talhada.

Elogiada pelo prefeito e por mem-
bros do ministério público, devido a sua 

luta em defesa de políticas eficazes con-
tra a violência doméstica, Tatiana Duar-
te, Secretária da Mulher de Serra Talha-
da, afirmou que “este momento é único, 
pois a secretaria municipal com apenas 
um ano de existência já conseguiu arti-
cular e conversar com parceiros impor-
tantes nesta caminhada, como o MPPE, 
e enxergamos também a notada sensi-

bilidade do prefeito do município com o 
tema. A prova de que estamos mudando 
a consciência sobre violência domésti-
ca, principalmente das vítimas é que o 
número de denúncias aumentou e isso 
não significa aumento da violência, mas 
uma mudança de postura diante dos 
mais variados tipos de agressões”, disse 
Tatiana. 

SegurAnçA
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Unidades habitacionais para famílias de Cabrobó

Conselho de Arquitetura vai ao Sertão ouvir 
demandas dos arquitetos e urbanistas

E m Cabrobó, no Sertão do 
São Francisco em Per-

nambuco, centenas de famílias 
serão beneficiadas com uma 
ação da prefeitura municipal. 
Através de uma parceria com a 
Companhia Estadual de Habi-
tação e Obras (Cehab) a prefei-
tura está construindo – numa 
primeira etapa – 50 unidades 

N esse mês de junho, o 
Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo de Pernambuco 
(CAU-PE) realizou seu primei-
ro Encontro Regional no Ser-
tão do Estado, em Petrolina. 
A ideia foi apresentar as ações 
desenvolvidas pelo Conselho 
em seus dois anos de ativida-
de, além de reunir opiniões e 
sugestões dos arquitetos e ur-
banistas no que diz respeito 
ao exercício profissional na re-
gião. O evento faz parte de um 
movimento de interiorização 
da atuação iniciado pela enti-
dade, que esteve em Caruaru 
no último dia 14 de maio. 

No encontro, estiveram 
presentes profissionais das ci-
dades vizinhas e técnicos que 

habitacionais para famílias de 
baixa renda. 

De acordo com o prefeito, 
Auricélio Torres, a ação tem 
como mecanismo principal 
a erradicação das chamadas 
casas de taipa ainda existen-
tes no município. “Estas casas 
serão entregues às famílias de 
baixa renda, mas nosso gran-

atuam no poder públi-
co. A apresentação da 
instituição deu ênfase 
à legislação e à fisca-
lização. “Queremos 
enfatizar as principais 
resoluções do Conse-
lho, o sistema de in-
formação da entidade 
e os instrumentos de 
fiscalização”, explicou 
a assessora técnica da 
entidade, Ângela Carneiro da 
Cunha. 

A comitiva também tra-
tou de assuntos relativos ao 
urbanismo na região, sobre a 
legislação que rege a profissão 
e também sobre a necessidade 
de um quadro técnico perma-
nente de arquitetos e urbanis-

de sonho é trazer dignidade às 
famílias que ainda moram em 
casas de taipa, estamos com 
os projetos aprovados e as 
obras seguem a todo vapor”, 
explicou.

Ainda com as palavras do 
prefeito, “assim que as obras 
forem construídas nós va-
mos prestar contas à Cehab 

tas na administração munici-
pal. “O planejamento urbanís-
tico no longo prazo requer um 
profissional que conheça a ci-
dade e que possa acompanhar 
os processos urbanos além de 
um mandato”, defendeu Mon-
tezuma, destacando ainda que 
o resultado em Caruaru foi en-

e reivindicar mais 100 ca-
sas”. A previsão é que as uni-
dades habitacionais sejam 
concluídas até o final deste 
ano. 

População indígena
Outra boa notícia anun-

ciada pelo secretário é com 
relação à construção de uni-

riquecedor. “Os pro-
fissionais do Agreste 
foram bastante parti-
cipativos, comparti-
lharam experiências e 
tiraram dúvidas rele-
vantes. Foi uma noite 
de troca de conheci-
mentos”, concluiu.

Além de Petroli-
na, participaram ar-
quitetos, urbanistas 

e prefeitos de Serra Talhada, 
Araripina, Arcoverde, Ouricu-
ri, Salgueiro, Santa Maria da 
Boa Vista, Bodocó, Afogados 
da Ingazeira, Custódia, Sertâ-
nia, Petrolândia, São José do 
Belmonte, São José do Egito, 
Cabrobó, Exu, Floresta, Ipubi, 
Ibimirim e Trindade. 

dades habitacionais voltadas 
às famílias indígenas do mu-
nicípio. Segundo Edmilson, 
em breve serão iniciadas as 
construções de 50 casas. Mas 
a prefeitura tem como obje-
tivo entregar às famílias in-
dígenas 300 casas ao todo. A 
construção deve ter início em 
agosto. 

O Conselho - Instalado em 
Pernambuco em 2012, o CAU/
PE é a autarquia federal com 
jurisdição estadual que regula-
menta o exercício profissional 
da classe. Além de orientar, dis-
ciplinar, fiscalizar, zelar pela fiel 
observância dos princípios de 
ética e disciplina da classe, bem 
como atuar em prol do aperfei-
çoamento do exercício da arqui-
tetura e urbanismo, o Conselho 
incorporou aos seus propósitos 
contribuir com o debate dos 
problemas urbanísticos do Es-
tado. Com 20 conselheiros (18 
estaduais e 02 federais), a enti-
dade estadual representa mais 
de 3.500 profissionais em Per-
nambuco. Saiba mais: http://
www.caupe.org.br/ 
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Odontólogo orienta sobre uso de implante dentário
O s implantes podem ser usados 

por qualquer pessoa, a partir da 
puberdade, sem limite máximo de ida-
de. Quem afirma é o odontólogo Her-
mes Dário. Apenas em duas situações 
ele não é utilizado: em pacientes com 
determinados problemas de saúde de 
ordem geral e quando não houver es-
pessura e altura óssea suficiente para 
acomodar os implantes. Quando neces-
sário pode ser realizado enxerto ósseo 
para que, após a sua consolidação, haja 
estrutura óssea suficiente para receber 
um implante. 

A cirurgia para instalar o implan-
te normalmente dura entre 45 a 60 
minutos. Somente em casos excepcio-
nais esse tempo é dilatado. Os riscos 
são mínimos, pois a cirurgia é feita 
normalmente com anestesia local e é 
muito mais simples que outros pro-
cedimentos cirúrgicos odontológicos, 
como a extração de um dente incluso, 
por exemplo. O pós-operatório é muito 
bom e a maioria dos pacientes não rela-
ta qualquer incômodo maior.

A prótese é instalada geralmente 
após um período de 3 a 6 meses para 

que ocorra a osteointegração entre o 
implante e o osso. Em alguns casos, a 
prótese pode ser colocada imediata-
mente após a instalação do implante: 
são utilizados os chamados implantes 
de carga imediata que tem a superfície 
preparada para tal fim. Entretanto, em 
todos os casos, o paciente não precisa 
ficar sem prótese (sem dente). Para 
isso, são utilizadas próteses provisórias 
que são substituídas pelas definitivas.

A exemplo das próteses fixadas so-
bre os dentes, as fixadas sobre os im-
plantes têm como maior vantagem não 

se soltarem durante a mastigação, pro-
piciando maior conforto, segurança e 
eficiência.

Pode-se afirmar que 95% dos casos, 
se os implantes não forem perdidos nos 
dois primeiros anos de uso, durarão a 
vida toda. Estudos demonstram que 
implantes de boa procedência apresen-
tam taxas de sucesso acima de 90% no 
maxilar superior e 97% no inferior.

Hermes Dário atende no HD Con-
sultório Odontológico, presente nas ci-
dades de Serra Talhada, Triunfo e Afo-
gados da Ingazeira.
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Senado aprova e projeto segue para sanção presidencia

Teste da linguinha 
obrigatório para 
recém-nascidos

O Senado aprovou no dia 29 de maio 
a proposta que obriga os hospitais 

e maternidades a fazerem exame em re-
cém-nascidos para avaliar a anatomia 
da língua – procedimento conhecido 
como “teste da linguinha”. O objetivo é 
verificar se há a necessidade de cirurgia 
para corrigir possíveis irregularidades 
no frênulo lingual, estrutura que liga a 
parte inferior da língua à boca. 

O autor do projeto (PLC 113/2013) 
é o deputado Onofre Agostini (PSD-
-SC). Segundo ele, o diagnóstico preco-
ce possibilita o tratamento imediato e a 
prevenção dos problemas decorrentes 
da anquiloglossia, termo científico que 
designa a anomalia. Ainda de acordo 
com o parlamentar, quando não há a 
correção, a criança pode desenvolver 
dificuldades de sucção, deglutição e 
mastigação, além de problemas na fala.

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

Cheiro Verde

E stamos em clima de Copa do 
Mundo. Todos combinando 

onde assistir aos jogos, sempre com 
muita animação, petiscos e, claro, 
cervejas bem geladas. Por isso, a 
coluna Cheiro Verde deste mês vem 
com dicas de harmonização de pra-
tos com os vários tipos de cerveja 
que encontramos no mercado.

A primeira dica e, eu diria, a 
principal é identificar 
os ingredientes presen-
tes na receita escolhida 
e as características da 
cerveja a ser tomada e 
combiná-los de forma 
que nenhum se sobre-
ponha ao outro. 

Para entendermos 
melhor esses princí-
pios, temos alguns 
exemplos: para acom-
panhar um prato de carne com mo-
lho intenso, você pode escolher cer-
vejas mais encorpadas; se a prepara-
ção for rica em gordura, o ideal são 
cervejas com mais lúpulo e um alto 
teor alcoólico. Já para acompanhar 
pratos leves e frutos do mar, você 
pode recorrer às cervejas de trigo, 
que são mais suaves. 

De forma mais geral, pode-se di-
zer que cervejas leves acompanham 
comidas leves e cervejas mais for-
tes combinam melhor com comidas 
mais pesadas e gordurosas. Da mes-

ma forma que quanto mais escura 
for a cerveja, mais escura deve ser 
a comida da harmonização. As cer-
vejas escuras são dessa cor devido 
aos maltes escuros utilizados em 
seu processo de fabricação, que cos-
tumam ter um sabor mais tostado e 
adocicado. Por isso, elas combinam 
bem com os sabores de comidas bem 
assadas ou grelhadas.

Já quanto mais picante for a 
comida, mais amarga deverá ser a 
cerveja. Essas geralmente têm mais 
lúpulo em sua composição e ele é o 
responsável por cortar o efeito das 
pimentas, permitindo que você sin-
ta melhor os sabores tanto do prato 
quanto da cerveja.

E, aí? Se interessou? Então, apro-
veita as dicas e os jogos para brincar 
de combinar os tipos de cerveja com 
seus pratos e fazer dessa festa um 
verdadeiro festival gourmet. Mas, 
lembre-se: se beber, não dirija!

O relator do projeto no Senado, Edu-
ardo Amorim (PSC-SE), explicou que o 
exame é bastante simples, rápido e in-
dolor. Enquanto o bebê está mamando, 
o profissional de saúde faz a avaliação 
anatômica e da força de sucção, além 
de análise dos batimentos cardíacos, da 
respiração e da saturação do oxigênio.

Se a má formação for detectada, a 
correção, de acordo com Amorim, é 
feita com uma cirurgia chamada de fre-
nectomia. É um procedimento simples 
e rápido, que pode ser feito com anes-
tesia local, durante o tempo de perma-
nência do bebê no hospital. Na rede 
pública, já são obrigatórios os testes 
do pezinho (rastreamento de doenças 
assintomáticas) e da orelhinha (para 
detectar surdez), também é comum o 
teste do olhinho. O projeto já seguiu 
para sanção presidencial.  

Copa do Mundo: 
harmonização entre 

comida, cerveja e futebol

Jornal do Sertão - Junho de 2014
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Mastologia será a nova especialidade
da UPAE Serra Talhada

I naugurada em março desse ano, a 
UPAE (Unidade Pernambucana de 

Atenção Especializada) do município de 
Serra Talhada chegou para a região com 
a proposta de oferecer à população 13 
especialidades. Com três meses de fun-
cionamento, falta apenas uma especiali-
dade para atingir 100% da proposta. De 
acordo com Gilson Gomes, Diretor Mé-
dico da unidade, o que falta é Mastologia 
e deve chegar no próximo mês de julho.  

A unidade oferece atendimento mé-
dico ambulatorial com agendamento 

prévio, através de sistema de regulação 
e já conta com atendimentos na área de 
Neurologia, Oftalmologia, Otorrinola-
ringologia, Gastroenterologia, Cardio-
logia, Urologia, Nefrologia, Gineco-
logia, Colposcopia, Ultrassonografia, 
Endoscopia e Dermatologia. Dentro da 
área não médica, tem também nutri-
cionistas, fonoaudiólogos, assistentes 
sociais e fisioterapeutas.

A UPAE em Serra Talhada atende a 
todos os municípios que compõem a XI 
Geres (Gerência Regional de Saúde): 

Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Pe-
nha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa 
Cruz da Baixa Verde, São José do Bel-
monte e Triunfo. 

A unidade vai preencher a lacuna 
da média complexidade, ou seja, vai 
realizar exames específicos que antes 
não eram disponibilizados no muni-
cípio, e ao mesmo tempo, eram consi-
derados simples para serem oferecidos 
em um grande hospital. Por seu perfil 
de atendimento, a UPAE não dispõe 
de serviços de urgência, emergência e 

pronto-atendimento, e as consultas são 
exclusivamente aos pacientes encami-
nhados pela regulação. 

A UPAE Serra Talhada funciona das 
7h às 19h e está localizada na Av. João 
Veras de Siqueira, S/N, às margens da 
BR-116. Sua administração é no Hospi-
tal do Tricentenário.

Mastologia é especialidade médica 
que se dedica ao estudo das glândulas 
mamárias. O mastologista é o especia-
lista que previne, diagnostica e trata as 
doenças da mama.  

Jornal do Sertão - Junho de 2014
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Foram encaminhados 1,5 milhão de preservativos para todos os municípios pernambucanos

Secretaria de Saúde de Pernambuco 
distribui camisinhas e faz teste 

de HIV durante a Copa do Mundo
A Secretaria Estadual de Saúde de 

Pernambuco (SES), por meio do 
Programa Estadual de DST/Aids, par-
ticipa da Campanha Nacional de Com-
bate à Aids durante a Copa do Mundo. 
Para o período junino e da Copa, foram 
encaminhados 1,5 milhão de preser-
vativos para todos os municípios per-
nambucanos e diversas instituições, 
visando a implementação das ações de 
prevenção durante as festividades.

O Programa Estadual de DST/Aids 
ainda estará presente com equipe de 
técnicos disponibilizando orientação à 
população no Bairro do Recife, na capi-
tal pernambucana. Serão distribuídos 
100 mil folderes informativos, 100 mil 
camisinhas masculinas/femininas e gel 
lubrificante. 

Ainda serão disponibilizados 1.000 
testes rápido de HIV, que serão feitos 
na unidade móvel (trailer) “Prevenção 
para Todos”, que está na Rua Madre de 
Deus, junto à FIFA Fan Fest™, no Bair-
ro do Recife. Os testes e as orientações 

serão feitos nos dias 12, 14, 20 e 27/06; 
e 09/07, das 16h às 22h. Já nos dias 17, 
26 e 28/06; e 04 e 08/07, a ação será 
das 17h às 22h.

Para as mulheres em situação de 
violência sexual, a SES indica os ser-
viços de referência 24h: Wilma Lessa, 
que funciona no Hospital Agamenon 
Magalhães, e a Maternidade da Encru-
zilhada. Para atendimento de violência 
sexual de crianças, a orientação é pro-
curar o Imip. 

Projeto
A campanha “Proteja o Gol” é lide-

rada pelo Unaids e visa mobilizar os 
jovens e os fãs de futebol na prevenção 
e diagnóstico precoce das DST/aids. A 
campanha tem o objetivo de zerar as 
infecção por HIV, a discriminação e a 
morte relacionada à aids. Essa é uma 
parceria entre a Unaids, Unesco, UN-
FPA, Ministério da Saúde e Secretaria 
de Políticas para Mulheres da Presi-
dência da República. 

Com a parceria fundamental dos go-
vernos estaduais e das secretarias muni-
cipais, a campanha irá distribuir mais de 
2 milhões de preservativos e 2 milhões 

de folhetos informativos nas 12 cidades-
-sede da Copa, além de disponibilizar 
testes rápidos gratuitos nos locais de 
grande concentração de torcedores. 
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Aplicativo sobre turismo de 
Petrolina já está disponível

Itep seleciona oito projetos 
para incubação em Petrolina

O aplicativo desenvolvido e 
apresentado na Fenagri 

2014 (Feira Nacional da Agri-
cultura Irrigada) para passar 
informações sobre o turismo 
do Vale do São Francisco já 
está disponível para download 
gratuito. Criado pela empresa 
Big Eyes Solutions, o sistema 
dispõe de informações sobre 
a Feira, além de divulgar gra-
tuitamente empreendimentos 
turísticos como: agências de 
viagem, passeios turísticos, 
hóteis, bares, restaurantes e 
serviços de taxi da cidade de 
Petrolina. 

O dispositivo servirá basi-
camente como um guia, deta-
lhando as ofertas das empre-
sas do trade turístico, onde 

O ito empresas foram apro-
vadas pela Comissão de 

Avaliação da Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica 
do Vale do São Francisco (In-
vasf), do Instituto de Tecnolo-
gia de Pernambuco (Itep). Os 
projetos, baseados em Petroli-
na, no Sertão do São Francis-
co, foram aprovados em três 
tipos de modalidade de incu-
bação: incubados residentes, 
incubados não residentes e 
pré-incubados. Inicialmente, 
havia seis vagas, mas a qua-
lidade dos projetos elevou o 
número de aprovados, explica 
o presidente da Comissão, Ge-
raldo Magela, gerente da Incu-
batep, que coordena a rede de 
incubadoras do Itep.

Foram aprovados para in-
cubação residente os seguintes 
projetos: Econstroe Engenha-
ria Sustentável Ltda; Platafor-
ma Turismo no Vale do São 
Francisco; Sistema de Auto-
mação e Controle para Agri-
cultura Irrigada; e Sistema 
Inteligente de Monitoramento 
de Aéreas Produtivas (Simap). 
Nesta modalidade, a empresa 
aprovada no processo de sele-

os visitantes po-
derão se situar e 
escolher os meios 
de hospedagem, 
onde comer e os 
passeios que de-
sejam conhecer 
na região.

Para fazer 
o download do 
aplicativo, que 
pode ser baixa-
do em iOS, Win-
dows Phone e 
Android, basta 
acessar a play 
store, pesquisar o termo “Fe-
nagri2014” e instalar. Uma 
vez instalado, o aplicativo em 
questão funcionará no modo 
off-line.

ção recebe apoio de estrutura 
física e operacional da Invasf e 
fica instalada mediante termo 
de adesão. 

Já os aprovados para incu-
bação não residente não estarão 
no espaço físico da incubadora, 
na sede da Facape, em Petroli-
na, mas contarão com o suporte 
de estrutura operacional e dos 
serviços oferecidos pelo progra-
ma. As empresas escolhidas fo-
ram Agroconsult e Combustível 
de madeira triturada misturada 
com resíduos de óleo.

A inciativa, de 
empresa startup 
de tecnologia, tem 
o apoio da Secre-
taria Executiva de 
Turismo do muni-
cípio de Petrolina. 
“Convidamos as 
empresas que fa-
zem parte do trade 
turístico de Petro-
lina para fazerem 
parte do aplicati-
vo. A participação 
dos empreendi-
mentos não lhes 

trará ônus algum e é uma forma 
de apresentar aos visitantes e 
empresários os atrativos de nos-
sa cidade”, argumentou o secre-
tário executivo, Iuric Pires. 

Os projetos “Sistema em 
nuvem para o registro de pre-
senças e notas para professo-
res e escolas” e “Pedala Mun-
do” foram aprovados para a 
pré-incubação, modalidade 
em que o projeto de negócio 
selecionado utiliza as instala-
ções compartilhadas da incu-
badora por seis meses, com a 
finalidade de receber um con-
junto de atividades oferecidas 
pelo programa que visa conso-
lidar a ideia, transformando-a 
em um projeto incubado. 

tecnologiA

Indoor maps 
chega ao Brasil: 
já conhece essa 

novidade?
D urante séculos, a bússola foi utilizada como principal 

meio de orientação por qualquer um que quisesse se 
aventurar por locais desconhecidos, seja na terra, no mar 
ou no ar. Porém, com a chegada GPS acabou deixando ob-
soleta não só a bússola, mas também até mesmo o ato de 
pedir informações na rua.

GPS, ou Global Positioning System (Sistema de Posicio-
namento Global) é útil em praticamente todas as situações 
e profissões em que seja necessário obter uma localização 
precisa, incluindo viagens em alto-mar, expedições em áre-
as remotas da terra e, principalmente, em todas as áreas 
da aviação. Além do uso comercial, o GPS vem se tornan-
do cada vez mais popular no uso civil com a chegada de 
novos dispositivos, tais como: Smartphones, Automotivos, 
Tablets entre outros.

Mas, qual é novidade nisso? 
O Google lançou no Brasil, neste mês de maio, o Indo-

or Maps (mapas internos), que é uma ferramenta com os 
mapas de planta baixa de locais, ou seja, mapas internos 
de estabelecimentos de grande circulação como shoppings, 
aeroportos, museus, estádios de futebol, estacionamentos, 
teatros e até mesmo prédios privados. 

A ferramenta permite que os usuários encontrem com 
facilidade o que procuram, assim como acontece com os 
mapas de ruas, é possível navegar dentro de grandes locais 
públicos. 

Imagine a facilidade, por exemplo, num grande estádio 
de futebol, encontrar o setor no qual está sua cadeira, os 
banheiros, estacionamento, entre outros. Já a planta de um 
aeroporto ajuda a encontrar o portão de embarque correto, 
a área de sua companhia aérea, saídas, etc. 

Na prática, o Google Indoor Maps veio para facilitar a 
vida de todos, além de trazer possibilidades infinitas na 
aplicação.

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

Jornal do Sertão - Junho de 2014
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Somos todos ambientalistas
P ersiste entre formadores de opi-

nião, o uso pejorativo do termo 
“ambientalista”, visando depreciar os 
cidadãos que lutam pela causa ambien-
tal, além de tentar esconder outras in-
tenções, menos ingênuas, como fazer 
o jogo dos poderosos, dos poluidores, 
que têm seus interesses contrariados 
pela persistência daqueles que defen-
dem a preservação do meio ambiente e 
das condições de vida no planeta.  

Os últimos relatórios dos grupos de 
trabalho do Painel Intergovernamen-
tal sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 
mostram inquestionavelmente que a 
ação humana é a principal causa da ele-
vação da temperatura média da Terra, 
ou aquecimento global. Mesmo assim, 
interesses poderosos das industrias de 
combustíveis fósseis e nucleares, da 
agroindústria, dentre outros, continu-
am a negar este fato, financiando cam-
panhas que atacam aqueles que pro-
põem mudanças no atual estilo de vida 
perdulário, no consumo e na produção 
de matérias primas e energia.

O crescimento sempre foi um obje-
tivo da política econômica. Acreditava-
-se que o aumento da renda de um país 
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Meio AMbiente

fosse suficiente para proporcionar uma 
vida melhor a seus habitantes. Portan-
to, a partir de uma análise simplifica-
da, geralmente utilizando o Produto 
Interno Bruto (PIB) como indicador 
base, bastava o anúncio de seu aumen-
to, para que se aceitasse que os indica-
dores de bem estar o estavam acompa-
nhando. Isto de fato não acontece.

Já há alguns anos, verificam-se os 
danos causados pela atividade eco-
nômica sobre o planeta. Em nome do 
crescimento a qualquer preço, tudo é 
permitido, inclusive a destruição do 
meio ambiente. São incontestes as 
evidencias de que não é mais possível 
crescer e enriquecer para melhorar a 
qualidade de vida da maioria da popu-
lação. Ou seja, manter os padrões atu-
ais de produção e consumo esbarra nos 
limites físicos do nosso planeta.

Estamos recebendo sinais de reação 
da Terra à quantidade excessiva de ga-
ses emitidos, que geram o denominado 
“efeito estufa”, em particular devido ao 
CO2 (dióxido de carbono), pelo uso mas-
sivo dos combustíveis fósseis. A Terra 
reage também ao desmatamento desen-
freado das florestas para diferentes fi-

nalidades, ao desperdício e poluição das 
fontes de água doce, reduzindo assim 
sua disponibilidade pelo uso irracional 
desse bem fundamental para a vida. 

O IPCC, através de seus relatórios 
e pareceres, traz conclusões científicas 
irrefutáveis sobre o aquecimento glo-
bal, que provoca um aumento signifi-
cativo na freqüência e na intensidade 
dos “desastres naturais”. A concentra-
ção de CO2 na tênue atmosfera que nos 
protege atingiu, em abril de 2014,  400 
ppm (partes por milhão), superando 
o limite histórico. Valor emblemáti-
co, pois este é valor considerado pe-
los cientistas como limite para evitar 
os piores cenários do clima. Segundo 
o IPCC, acima de 400 ppm de CO2 a 
temperatura média do planeta poderá 
subir entre 2 a 5 graus centígrados até 
o final deste século, e isto poderá pro-
vocar a aceleração do degelo, tempes-
tades mais violentas, graves impactos 
sobre a biodiversidade, com a inevitá-
vel extinção de espécies, e milhões de 
refugiados ambientais, os quais terão 
de buscar outros lugares para viver. 

No entanto, mesmo com todas as 
catástrofes recentes, em todo o mundo, 

e com os claros alertas científicos do 
IPCC, continuamos sem dar a devida 
atenção ao maior desafio de nosso tem-
po: as mudanças climáticas. Elas estão 
entre nós e estão se acelerando.

Precisamos, pois, entender que to-
dos os que lutam pela vida no planeta 
Terra – que lutam por um mundo me-
lhor, por uma sociedade mais iguali-
tária, e socialmente mais justa – são 
também, responsáveis pela preserva-
ção ambiental. Ou seja, com exceção 
daqueles que lutam apenas para man-
ter os seus privilégios, somos todos 
ambientalistas!

Heitor Scalambrini Costa
Professor da Universidade

Federal de Pernambuco

Jornal do Sertão - Junho de 2014
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Secretário de Cultura de PE diz que 
troféu é um reconhecimento ao legado do 
cineasta

O Festival acontece no Cineteatro Guarany, 
entre 4 e 9 de agosto

culturA

Festival de Cinema de Triunfo institui 
Troféu Fernando Spencer
C onsolidado no circuito nacional, 

como importante vitrine para as 
obras audiovisuais nacionais, o Fes-
tival de Cinema de Triunfo deste ano 
vai ocupar o Cineteatro Guarany en-
tre os dias 4 e 9 de agosto, na cidade 
de Triunfo, Sertão do Pajeú. Esse ano, 
o Festival institui o Troféu Fernando 
Spencer para o melhor curta-metra-
gem filmado em Pernambuco. 

Para o secretário de Cultura do Es-
tado, Marcelo Canuto, "isso é mais um 
reconhecimento à valorosa contribui-
ção que este pioneiro do audiovisual 
deu à cultura pernambucana".

Se inscreveram para concorrer ao 
prêmio cineastas de todo o Brasil nas 
categorias longa-metragem nacional, 
curta-metragem nacional, curta-me-
tragem pernambucano, curta-metra-
gem infanto-juvenil e curta-metragem 
dos sertões. Os filmes concorrem a 50 
mil em premiações.

O presidente da Fundarpe, Severino 
Pessoa, recorda que "o legado inques-

tionável de Spencer, que o fez ser eleito 
Patrimônio Vivo em 2007, será agora 
lembrado anualmente, a cada edição do 
Festival", destaca. O troféu do Festival 
para as demais categorias é o Caretas, 
em homenagem às figuras centenárias 
que saem no carnaval na região. 

Carla Francine, coordenadora do 
evento, ressalta que o eixo de formação 
também será fortalecido: “oficinas e 
debates sobre a produção audiovisual 
vão reunir produtores, cineclubistas e 
profissionais da área em momentos de 
reflexão, não apenas sobre o bom mo-
mento do nosso cinema, mas também 
para apontar caminhos que fortaleçam 
cada vez mais o setor em todo no esta-
do, no nordeste e no País”.

O Festival é realizado pelo Governo 
de Pernambuco, através da Secretaria 
de Cultura (SECULT-PE) e da Funda-
ção do Patrimônio Histórico e Artís-
tico de Pernambuco (Fundarpe) em 
parceria com a Prefeitura da Cidade de 
Triunfo. 

Jornal do Sertão - Junho de 2014
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O Maracatu realiza oficinas de percussão, danças e confecção de 
instrumentos musicais
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N esse mês de junho, no dia 9, um 
dos símbolos da cultura popular 

olindense, o Maracatu Nação Mara-
cambuco, comemorou 21 anos de fun-
dação. Originado nos manifestos de 
baque virado da comunidade de Pei-
xinhos, em Olinda, vem se consolidan-
do no cenário cultural de Pernambuco 
desde 1993, cumprindo a missão de 
divulgar, preservar e promover a tra-
dição. 

No decorrer de sua trajetória, o 
Maracambuco tem realizado, além das 
prévias carnavalescas, oficinas de per-
cussão, danças e confecção de instru-
mentos musicais e a realização do “Fol-
clore na Vila”. O evento, que integra há 
11 anos o calendário festivo dos bairros 
Vila Popular, Peixinhos e Jardim Bra-

sil, todos em Olinda, tem contribuído 
para a participação artística de outros 

pas e obter reconhecimentos dos mais 
diversos, como a Medalha Ordem do 
Mérito Cultural 2013, concedida pelo 
Ministério da Cultura”, declarou.

A história do grupo, que está sendo 
construída com muito esforço em sua 
comunidade, possui integrantes fun-
damentais para o fomento desta tradi-
ção, representados pela dama do passo, 
Carla Nascimento, o coreógrafo Paulo 
Queiroz e o regente dos batuqueiros, 
Thiago Conga, que pretendem continu-
ar com suas funções por ainda muitos 
carnavais. Entre outros títulos já con-
quistados pelo maracatu, estão: Troféu 
Cabeça de Galo - 2013 e 2014; Prêmio 
de Cultura Popular - 2007; homena-
gem durante o Carnaval da cidade de 
Olinda - 2014. 

Maracatu olindense comemora 21 anos de fundação
grupos, como ba-
lés afros, afoxés e 
caboclinhos. 

Para o presi-
dente e fundador 
do maracatu, Nilo 
Oliveira, a come-
moração é opor-
tuna para agrade-
cer o empenho de 
todos os envolvi-
dos na tradição. 
“Hoje, agradeço 
aos que fazem o 
Maracambuco e 
principalmente 
aos fãs de nossas 

atividades em Peixinhos, sempre nos 
impulsionando a conquistar novas eta-

Bumba Meu Boi faz parte das tradições nordestinas

Inscrições abertas para Concurso de 
Monografias sobre Folclore e Cultura Popular

C om o objetivo de fomentar a pes-
quisa, estimulando a diversidade 

e a atualização da produção de conhe-
cimento no país voltada para a Cultura 
Popular, está no ar o Concurso ‘Sílvio 
Romero de Monografias sobre Folclo-
re e Cultura Popular’ edição 2014. As 
inscrições para participar do certame 
estão abertas até 22 de agosto em todo 
o Brasil.

As monografias concorrentes deve-
rão ter por objeto temas do campo de 
estudos da cultura popular e folclore 
brasileiro e contribuir para o aprofun-
damento e renovação dos estudos nes-
sa área. Apenas serão considerados os 
trabalhos de caráter monográfico, es-
critos em português e não publicados. 

Os trabalhos podem ser enviados 
pelos Correios, até a data indicada, 
sendo o carimbo de postagem o com-
provante para a observância do prazo. 
O endereço para envio é Centro Nacio-
nal de Folclore e Cultura Popular, Rua 
do Catete, 179, Catete - Rio de Janeiro, 
RJ - CEP 22.220-000.

Não poderão concorrer ao “Prê-
mio Sílvio Romero de Monografias 

sobre Folclore e Cultura Popular” 
trabalhos realizados ou executados 
por servidores do quadro de pessoal 
ou cedidos ao Instituto do Patrimô-

nio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), ou ainda personalidades 
que integram conselhos ou colegia-
dos vinculados à entidade, cônju-

ges, ascendentes, descendentes ou 
colaterais.

Criado em 1959, o prêmio é conce-
dido anualmente pelo Iphan, por inter-
médio do Centro Nacional de Folclore e 
Cultura Popular (CNFCP).  Os prêmios, 
nos valores de R$ 13 mil e R$ 10 mil, 
serão concedidos aos autores dos tra-
balhos classificados em primeiro e em 
segundo lugares, respectivamente. A 
critério da comissão julgadora, ainda 
poderão ser indicadas até três menções 
honrosas, agraciadas exclusivamente 
com o título de destaque. 

Também, os trabalhos vencedores 
dos prêmios poderão ser indicados, cita-
dos, descritos, transcritos ou utilizados 
pelo Iphan, total ou parcialmente, em 
expedientes, publicações – internas ou 
externas – cartazes ou quaisquer outros 
meios de promoção e divulgação do pa-
trimônio cultural, incluídos os devidos 
créditos, sem que caiba ao seu autor 
pleitear junto ao IPHAN a percepção de 
qualquer valor, inclusive a título autoral.  

Mais informações podem ser en-
contradas no edital, disponível no site 
do Iphan: www.iphan.gov.br 

Jornal do Sertão - Junho de 2014
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Mostra aconteceu na praça de eventos do Shopping Recife

Dezessete expositores informaram sobre os destinos campestres do Estado

turiSMo

Mostra de Turismo Rural divulga
atrativos em Pernambuco

C om o objetivo de estimular os per-
nambucanos e turistas a conhece-

rem mais e melhor os destinos campes-
tres do Estado, a Associação Pernam-
bucana de Turismo Rural e Ecológico 
(APETURR) realizou no mês de maio, 
entre os dias 21 e 25, a 4ª Mostra de 
Turismo Rural de Pernambuco. O 
evento aconteceu no Shopping Recife, 
em Recife, Capital do Estado.

Em uma área de 255m², estiveram 
reunidos 17 expositores em um cenário 
temático com materiais de divulgação 
de engenhos, fazendas-hotéis, pousa-
das, parques aquáticos naturais, par-
ques de aventura rural e outros equi-
pamentos voltados, especificamente, 
para este segmento do turismo. 

De Bezerros, Agreste de Pernam-
buco, a Pousada Fazenda Santa Fé, 

recebeu uma placa de identificação 
da FIFA, creditando-a como opção 
de pousada para a Copa do Mundo 
2014. A 84km da Arena Pernambu-
co, a fazenda tem em seu entorno 
as oficinas de J. Borges e Lula Vas-
soureiro, Serra Negra e o Museu de 
Artesanato de PE.

Segundo Melânia Vieira, pre-
sidente da APETURR, sediar uma 
copa no país, significa, principal-
mente para os setores de turismo e 
hotelaria, uma grande oportunida-
de de alavancar os negócios, ofere-
cendo um bom serviço, na expecta-
tiva de fidelizar o turista aos equi-
pamentos rurais de Pernambuco. 

“Durante a mostra, os visitantes 
conferiram os atrativos do interior 
do Estado, como passeios ecológi-

tribuindo, assim, para o crescimento 
econômico da região. “Temos orgulho 
em também realizar projetos sociais 
com as comunidades: 45% deles tocam 
ações neste sentido”, revela.

Participam do evento, empresários 
dos municípios de Quipapá, Ribeirão, 
São Benedito do Sul, Goiana, Nazaré 
da Mata, Paudalho, Bezerros, Bonito, 
Brejo da Madre de Deus, Chã Grande, 
Gravatá, Sairé, Saloá e São Joaquim do 
Monte, cidade do Agreste pernambu-
cano. 

A mostra foi uma realização da As-
sociação Pernambucana de Turismo 
Rural e Ecológico (APETURR), com o 
apoio do SEBRAE e da Federação da 
Agricultura do Estado de Pernambuco 
(FAEPE), em parceria com a EMPE-
TUR e a Secretaria de Turismo do Go-
verno de Pernambuco. 

cos, turismo de aventura, turismo 
pedagógico, técnico-científico, gas-
tronômico, entre outros. Além dis-
to, aqueles que fecharam pacotes 
durante o evento ganharam 20% 
de desconto no ato da compra, para 
qualquer época do ano”, explicou 
Melânia. 

Ainda de acordo com a presi-
dente da APETURR, a associação 
congrega um conjunto de mais de 
2,5 mil leitos e 3,8 mil vagas de 
day use (dia de campo), única op-
ção existente na maior parte dos 17 
municípios pernambucanos envol-
vidos. Além disso, a presidente da 
entidade destaca que 40% dos em-
preendimentos está entre os cinco 
maiores empregadores do seu res-
pectivo município, e que 90% de-
les capacita seus empregados, con-
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