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Capacidade de Sobradinho pode
chegar a 0% em novembro, caso não chova, 

alerta de Fernando Bezerra Coelho.
Semiárido > Pág. 9

Em tempos de crise a Vinhuva Fest 
movimenta R$ 10 milhões em negócios e

 pontencializa o turismo.
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IFPE tem inscrições abertas até 25 de 
outubro e as Vagas estão divididas entre 35 
cursos de nível técnico e 11 de nível superior. 
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Criada em PE, nova 
rede social é usada para 
fazer reclamações ou dar 

sugestões sobre 
serviços urbanos.
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No dia 18, tem Caminhada 
e Corrida de Rua em Lagoa 

Grande, que deve reunir mais
de mil pessoas. Meta é alertar 

sobre o câncer de mama.
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Peso econômico do Polo de 
Confecções do Agreste vai a 

debate em Frente Parlamentar, 
na Assembleia Legislativa de 

Pernambuco.
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Estrada vicinal levou nove meses,
mas foi inaugurada em Sertânia. 
E contorno viário é alternativa
para dias de feira.
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

José Arthur Paes Vieira

Comemorado em 
todo o mundo, o 

movimento popular 
internacionalmente co-

nhecido como “Outubro Rosa” 
vem estimulando a participa-
ção da população, empresas, 
e entidades de todo o mundo. 
A popularidade do Outubro 
Rosa  alcançou o mundo de 
forma bonita, elegante e fe-
minina, motivando e unindo 
diversos povos em torno de 
tão nobre causa “Conscientiza-
ção e Prevenção do Câncer de 
Mama”. Em Petrolina, municí-
pio pernambucano,  Mutirões 
de Mama, Ronda Rosa e Con-
sultório na Rua fazem parte de 
algumas ações que marcam o 
outubro da prevenção. O mu-
nicípio de Lagoa Grande (PE) 
também aderiu a campanha 
do Outubro Rosa promovendo 
atividades culturais e, colocan-
do  estandes com profissionais 
para orientar sobre a impor-
tância do diagnóstico precoce 
do câncer de mama. O muni-
cípio de Sertânia (PE) é bene-
ficiado com estrada vicinal que 
vem facilitar acesso á vários 
distritos da região que esta-
vam perdendo sua identidade 
com Sertânia por causa do di-
fícil acesso. Apesar do cenário 
econômico não ser favorável,  a 
oitava edição do Vinhuva Fest 
2015 realizado no município 
de Lagoa Grande no Sertão do 
São Francisco superou expec-
tativas de público e movimen-
tou  mais de R$ 10 milhões 
durante os três dias do evento. 
Com o objetivo e promover a 
capacitação de empreendedo-
res do Sertão de Pernambuco, 
o SEBRAE,  em parceria com 
o SESC, criou o projeto Sertão 
Criativo, voltado para a riqueza 
cultural por meio da economia 
criativa, visando fomentar a 
cultura como negócio, gerando 
renda e trabalho para os agen-
tes culturais. Ainda em cultu-
ra, vocês poderão conhecer o 
município vencedor do proje-
to “Ler Bem”, realizado pela 
(ASPA) Associação Pernam-
bucana de Atacadistas e Dis-
tribuidores, realizado no Hotel 
Canáriu’s  D’Gaibu no litoral 
do Cabo de Santo Agostinho. 
Sejam Bem vindos. 
Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS A História do Riso

Os profissio-
nais de RH que 

defendem os 
efeitos do bom humor 
para dinamizar produtivi-
dade e, por consequência, 
o lucro, estão absoluta-
mente certos. Vejamos: 
Hipócrates, o pai da me-
dicina, utilizava no sé-
culo IV a.C. animações e 
brincadeiras na cura de 
pacientes. E Charles Da-
rwin, pioneiro no estudo 
da comunicação não ver-
bal, classificou no seu li-
vro “A expressão das emo-
ções nos homens e nos 

animais” (1872), o sorriso 
e o riso entre os movimen-
tos inatos e universais, pois 
não é preciso ensinar uma 
criança a sorrir. Na França, 
Jeanne Luisie Calmet, fale-
cido em 1997 aos 122 anos, 
afirmou que o segredo da 
longevidade é sorrir sem-
pre. Corroborando isto, um 
estudo feito, em novembro 
de 2001, no Centro Médico 
da Universidade de Ma-
ryland com especialistas de 
vários países, mostrou que 
rir protege contra infartos 
e doenças coronárias. Vol-
tando ao foco do RH, lem-

bro que na Índia e depois 
em todo o mundo, várias 
empresas têm o costume de 
fazer uma sessão de riso an-
tes de iniciar a jornada diá-
ria de trabalho. O resultado 
é um aumento considerável 
na produção devido ao bem-
-estar físico e emocional dos 
trabalhadores, provocado 
pela elevação da dosagem 
de endorfina no organismo 
– um redutor do estresse e 
que alivia as tensões, sendo 
por isso recomendado no 
tratamento de depressões 
leves. Por tudo isto, resolvi 
colecionar piadas e publicá-

-las em um catálogo que 
denominei HUMOR LE-
VADO A SÉRIO. E se ele 
servir para melhorar o as-
tral de uma só pessoa, já 
valeu à pena. Vamos rir? 
A recém casada diz ao ma-
ridão: Amorzinho, você já 
dormiu com muitas mu-
lheres? Não, querida. Só 
dormi com você... Com as 
outras eu fico acordado. 
Para encerrar, cito, Oscar 
Wilde: “A vida é muito 
importante para ser leva-
da a sério".
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A Biblioteca Pública Mu-
nicipal Aristóteles Pires de 
Carvalho, em Juazeiro, pas-
sou a funcionar de segunda 
a sábado. De acordo com a 
gerência da secretaria de Cul-
tura e Juventude do municí-
pio, que é responsável pelo 
equipamento, o novo horário 
aos sábados é útil para a co-
munidade estudantil que não 

O Hospital Mestre Vitalino 
seguirá até 30 de outubro com 
a segunda edição da campanha 
“Doe Felicidade”. O objetivo 
é arrecadar brinquedos que 
serão doados às crianças in-
ternadas na enfermaria e na 
UTI pediátrica do hospital. 
Uma parte do que for arreca-
dado será encaminhada para 
a brinquedoteca do Mestre 
Vitalino. As doações podem 
ser feitas na recepção do 

Será realizada, em Arco-
verde, de 11 a 16 de outubro, 
a IV Semana do Bebê e a V 
Semana Mãe Coruja Cuidan-
do da Criança. O tema desta 
edição foi: “Primeira Infân-
cia: Educação, Saúde e Cida-
dania... Amor, Brincadeira 
e Família!”. A primeira ação 
trata de temas ligados à pri-

O Ministério do Esporte 
liberou R$ 1.846.150 para a 
implantação de dez núcleos 
do Programa Esporte e Lazer 
da Cidade (PELC) no muni-
cípio de Petrolina, através da 
Usina de Projetos – a prefei-
tura entrará com a contra-
partida de R$ 27.266,27. Os 
equipamentos vão beneficiar 
as comunidades do Serrote 
do Urubu, Izacolândia, Pau 

Juazeiro
Biblioteca Pública com novo horário

Caruaru
Doe brinquedos ao Mestre Vitalino

Arcoverde
Semana dedicada às mães e aos bebês

Petrolina
Integração através do Esporte em Petrolina

pode frequentar a biblioteca 
nos horários comerciais. A 
secretaria de Cultura ressal-
ta que não houve alteração 
em outros dias da semana. A 
Biblioteca Aristóteles Pires 
de Carvalho funcionará de 
segunda a sexta, em três ho-
rários: manhã, tarde e noite. 
Aos sábados, ela estará aberta 
ao público das 09 às 14h. 

Ferro, Uruás, Lajedo, Vila 
do Km 25, Nova Descoberta, 
Ilha Massangano e Pedrinhas. 
De acordo com a gestora da 
Usina de Projetos, Marlize 
Mainardes, “o objetivo do 
programa é possibilitar a in-
tegração e socialização das co-
munidades através do esporte 
e do seu potencial formador, 
educador, lúdico e confrater-
nizador”. 

hospital, localizado às mar-
gens da BR 104. Quem pre-
ferir pode entrar em contato 
pelo telefone (81) 3725.7753. 
Os colaboradores da unida-
de farão o recolhimento dos 
brinquedos. O hospital já re-
alizou 2.584 atendimentos às 
crianças nos setores de emer-
gência, UTI e enfermaria pe-
diátrica. O serviço é inédito 
na região e gratuito, ofertado 
pelo SUS.

meira infância, desde o aces-
so à saúde até a educação de 
qualidade. As atividades se-
rão realizadas nas praças, no 
SESC e no Hospital Regional. 
O segundo momento será de-
dicado às mães, do pré-natal 
ao pós-parto. Também será 
abordada a importância da 
amamentação. 



Jornal do Sertão - 16 a 31 de Outubro de 2015 / Edição 122  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 3

Política

vendas@jornaldosertaope.com.br
ANUNCIE CONOSCO

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Ritos definidos por Eduardo Cunha para o processo de afastamento foram considerados ilegais pelo Supremo

STF suspende tramitação de 
impeanchment da presidente Dilma

Com a popularidade baixa 
e sob duras críticas da oposi-
ção ao seu governo, o processo 
de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff (PT) começou 
a ganhar corpo logo após os 
protestos realizados no mês de 
agosto. Mais de treze solicita-
ções para a abertura deste pro-
cesso já foram impetrados na 
Câmara Federal, e todos foram 
rejeitados pelo presidente da 
Casa, Eduardo Cunha (PMDB-
-RJ), que justificou falta de re-
quisitos técnicos exigidos por 
lei. Ainda restam mais três pe-
didos de abertura do impeach-
ment, sendo um deles elabora-
dos pelos juristas Hélio Bicudo 
e Miguel Reale Júnior.

No entanto, o Supremo 
Tribunal Federal (STF), atra-
vés da ministra Rosa Weber, 
suspendeu no último dia 13 
de outubro, os efeitos do rito 
definido por Eduardo Cunha. 
A liminar da ministra é a ter-
ceira concedida no Supremo 
para impedir Cunha de re-
ceber denúncia de crime de 

responsabilidade contra a 
presidenta com base no rito 
definido por ele. Os procedi-
mentos descritos pelo presi-
dente da Câmara sobre a for-
ma de compor uma comissão 
especial, o prazo para receber 
a defesa e concluir o parecer 
sobre o afastamento, não es-
tavam previsto em lei. A de-
cisão não cita se o presidente 
da Câmara está impedido de 
adotar outro rito. A minis-
tra atendeu o pedido liminar 
dos deputados Paulo Pimenta 
(PT-RS) e Paulo Teixeira (PT-
-SP). “Vou recorrer das limi-
nares, isso é um tema muito 
complexo, e não dá para uma 
decisão monocrática dessas 
permanecer. Isso vai ter que 
ser decidido pelo plenário do 
Supremo”, declarou o presi-
dente da Câmara.  Com essa 
decisão a bancada de oposi-
ção também iniciou a articu-
lação de uma nova estratégia 
para o pedido de afastamento 
da petista. No mesmo dia em 
que foi proferida a decisão 
do STF, Dilma Rousseff par-
ticipou do 12º Congresso da 

Central Única dos Trabalha-
dores (CUT) em São Paulo, e 
em seu discurso (que durou 
37 minutos) reconheceu que o 
Brasil enfrenta “uma crise po-
lítica grave”, mas que a opo-
sição está tentando chegar ao 
poder através de um “golpe”. 
Eu me insurjo contra o gol-

Eduardo Cunha afirmou que recorrerá da decisão do STF e pretende continuar despachando os pedidos de 
impeachment da presidente Dilma
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pismo e suas ações conspira-
tórias. Quem tem força moral, 
reputação ilibada e biografia 
limpa para atacar minha hon-
ra? Quem?", questionou. Por 
fim, a presidente pediu união 
para enfrentar esse momen-
to. “É a hora de unir forças, 
a hora da unidade, a hora de 

arregaçar as mangas, a hora 
de combater o pessimismo, a 
intriga política. Quem quiser 
dialogar, terá o meu governo 
como parceiro”, afirmou. A 
plateia aplaudiu diversas ve-
zes e entoou gritos de “não vai 
ter golpe” e “Dilma, guerreira 
do povo brasileiro”.
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Brasil

Bahia registra maior 
número de mortes violentas

Empregados domésticos 
devem ser cadastrados

Maçã chinesa ameaça 
produtores nacionais

O Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública divulgou, no últi-
mo dia oito de outubro, dados 
alarmantes sobre a violência no 
Brasil. No ano passado, o País 
registrou 160 mortes violentas 
intencionais por dia, o chama-
do homicídio doloso que, junto 
com latrocínios e as lesões cor-
porais seguidas de morte, soma-
ram 58.559 casos em 2014. O 
número é 4,8% maior do que as 
55.878 vítimas registradas em 
2013. Com o aumento, a taxa de 
mortes violentas no país passou 
de 27,8 por 100 mil habitantes 
para 28,9 para cada grupo de 
100 mil pessoas em 2014.

No Nordeste, o estado de 
Alagoas teve a maior taxa de 
mortes intencionais por 100 
mil habitantes: foram 66,5 no 
ano passado. Mas o núme-
ro representa uma queda de 
3,5%, se comparado à taxa de 
2013, quando o estado teve 
68,9 mortes por grupo de 100 
mil pessoas. Já a Bahia, regis-

trou o maior número absoluto 
de mortes violentas com 6.265 
vítimas em 2014. Em 2013, o 
estado teve 6.026 óbitos inten-
cionais. De um ano para outro, 
a taxa subiu de 40,1 por 100 mil 
habitantes para 41,4 casos para 
cada 100 mil pessoas. O Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública 
fez o levantamento com base em 
informações disponibilizadas 
pelas secretarias de Segurança 
Pública e Defesa Social, em suas 
páginas oficiais, além de dados 
obtidos por meio da Lei de Aces-
so à Informação. (ABr)

O Rio de Janeiro foi o segundo estado em número absoluto de mortes 
intencionais - 5.714 em 2014 e 5.348 em 2013
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maçã se sentem ameaçados 
com a possibilidade do Brasil 
fechar acordo fitossanitário 
com a China para a importação 
de maçã do País asiático. De 
acordo com os produtores, este 
acordo poderá provocar uma 
eventual perda de mercado, 
além de abrir as portas para no-
vas pragas em território brasi-
leiro – justamente um ano após 
a erradicação da Cydia Pomo-
nella, que atacou pomares da 
Região Sul por mais de 20 anos. 
O assessor técnico da Comis-
são Nacional de Fruticultura da 
Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil (CNA), Edu-
ardo Brandão Costa, mobilizou 
entidades representativas do 
segmento, autoridades muni-
cipais, estaduais e federais em 
torno desta questão, pois a mar-
gem de lucro está cada vez mais 
estreita – a cultura da maçã tem 
forte influência nos estados do 
Sul e gera 195 mil empregos 
diretos e indiretos. O Brasil é o 
12º maior produtor, embora a 
maçã seja a terceira fruta mais 
consumida no país, depois da 
laranja e da banana, informou 
Moisés Albuquerque, diretor da 
Associação Brasileira dos Pro-
dutores de Maçã. (ABr)

A maçã chinesa poderá entrar no Brasileira com preço menor que o da 
fruta nacional
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Banco de dados sobre juventude 
conta com 165 indicadores

A Fundação Abrinq, orga-
nização sem fins lucrativos, 
voltada à defesa dos direitos 
da criança e do adolescen-
te, lançou uma plataforma 
com 165 indicadores sociais 
relacionados à juventude. O 
Observatório da Criança e do 
Adolescente será abastecido, 
de acordo com os dados ofi-
ciais de diversos órgãos, e, na 
página, será possível criar grá-
ficos e compartilhar pesquisas 
nas redes sociais. Todas as in-
formações serão divididas por 
temáticas como alfabetização, 
acesso à Saúde, segurança ali-

mentar e violência. “Fizemos 
quase um garimpo de ir incor-
porando todas as informações 
estatísticas que existem sobre 
a infância e incluindo outras 
que se relacionam indireta-
mente”, disse a administra-
dora executiva da Fundação 
Abrinq, Heloisa Oliveira. O 
objetivo do sistema é subsi-
diar o trabalho de gestores 
públicos, representantes da 
sociedade civil e formadores 
de opinião, facilitando con-
sultas sobre dados que estão 
dispersos em várias páginas 
pela rede. (ABr)

A obrigatoriedade do pa-
gamento do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) aos trabalhadores 
domésticos começou a valer 
a partir o dia primeiro de 
outubro. Os novos direitos 
estavam previstos na PEC 
das Domésticas, aprovada 
em abril de 2013 e regula-
mentada em junho de 2015. 
Os empregadores têm até o 
dia sete de novembro para 
cadastrar os dados de seus 
empregados no site do eSo-
cial, que vai gerar uma guia 
única de recolhimento para 
todos os tributos. O Gover-
no Federal disponibilizou, 
nesta página, uma cartilha 
com orientações sobre as 
novas regras e como rea-
lizar esse cadastro. Entre 
as informações, estão de-
talhes sobre a implantação 
do Simples Doméstico, que 

define um regime unificado 
para pagamento de todos os 
tributos e demais encargos, 
inclusive FGTS. Caso o em-
pregador já recolha o FGTS, 

que antes era opcional, ele 
deverá preencher a data em 
que começou a realizar o re-
colhimento para aquele em-
pregado. (G1)

A partir de outubro, os empregadores devem pagar, obrigatoriamente, 
o FGTS aos empregados domésticos
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Mundo

Pesquisa revela progressos 
no combate à fome

Mais de 710 mil imigrantes 
aportaram na UE

O Instituto Internacional 
de Investigação sobre Polí-
ticas Alimentares (IFPRI), 
responsável pela elaboração 
do Índex Global sobre Fome 
(IGF) 2015, revelou que, 
nos últimos 15 anos, houve 
avanços significativos na luta 
contra a fome, o que repre-
senta uma redução de 27%. 
Entre os nove integrantes da 
Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), 
cinco foram avaliados: An-
gola, Brasil, Guiné-Bissau, 
Moçambique e Timor Leste. 
O Brasil reduziu em cerca de 
66% os casos de fome, entre 
2000 e 2015, e já se encontra 
entre os países mais próxi-
mos de erradicar a fome, com 
pontuação inferior a 5 no 
IGF. Os países que estão per-
to de acabar com a fome ficam 

com pontuação entre 0 e 7,9. 
Segundo os critérios para a 
definição do IGF, pontuações 
entre 8 e 13,2 representam ní-
veis baixos ou moderados de 
fome; entre 13,3 e 19,9, valores 

A agência europeia de ges-
tão de fronteiras, Frontex, 
anunciou, no último dia 13 de 
outubro, que mais de 710 mil 
imigrantes entraram na União 
Europeia nos primeiros nove 
meses deste ano. No ano pas-
sado, o total foi de 282 mil. A 
agência informou que as ilhas gre-
gas, no Mar Egeu, especialmente 
Lesbos, continuam sendo as mais 
afetadas pelo fluxo obrigatório, re-
cebendo cerca de 350 mil imigran-
tes entre janeiro e setembro. A Síria 

permanece como o principal país de 
origem dos imigrantes. A chegada 
em massa de imigrantes às ilhas 
gregas, observa a agência, continua 
também tendo um impacto direto 
na rota dos Balcãs Ocidentais. A 
Hungria reporta mais de 204 mil 
detenções na fronteira, um número 
13 vezes superior ao mesmo perío-
do de 2014. A Frontex insiste que “é 
necessária assistência de emergên-
cia, sobretudo para Grécia e Itália, 
para ajudar a registrar e identificar 
os recém-chegados”. (ABr)

Há ainda 52 países que continuam com níveis de fome entre o sério e o alarmante

médios, e entre 20 e 34,9, são 
considerados "sérios". Acima 
de 35 pontos são considerados 
alarmantes, estando nessa si-
tuação o Timor-Leste, que ob-
teve 40,7 pontos. (ABr).

As ilhas gregas, no Mar Egeu, têm sido a região mais afetada pelo fluxo imigratório
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EconoMia

Frente Parlamentar propõe 
soluções para o Polo de 
Confecções do Agreste

O Polo de Confecções do 
Agreste deverá ser representa-
do, na Assembleia Legislativa 
de Pernambuco (Alepe), atra-
vés de uma Frente Parlamentar 
– grupo de trabalho formado 
pelos deputados estaduais, que 
tem como objetivo promover 
debates, audiências públicas e 
eventos de incentivo a este mer-
cado. O Polo é formado pelos 
municípios de Caruaru, Santa 
Cruz do Capibaribe, Toritama, 
Agrestina, Brejo da Madre de 
Deus, Cupira, Riacho das Almas, 
Surubim, Taquaritinga do Norte 
e Vertentes, gerando uma pro-
dução anual de 842,5 bilhões de 
peças. Esses dados fazem parte 
da pesquisa, feita em 2014, pelo 
Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Econô-
micos (Dieese), que também 
aponta o faturamento das 18 mil 
unidades produtivas em R$ 1,1 
bilhão e a geração de empregos 
para 130 mil pessoas.

Por compreender o peso 
econômico que o Polo de Con-
fecções do Agreste possui, a 

O núcleo têxtil tem produção anual de 842,5 bilhões de peças, segundo o Dieese, 
e faturamento, incluindo as 18 mil unidades produtivas, de R$ 1,1 bilhão, gerando 
empregos para 130 mil pessoas

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

deputada estadual Raquel Lyra 
propôs a criação da Frente Par-
lamentar para debater as ne-
cessidades e os interesses dos 
municípios que compõe esse 
núcleo têxtil. “Antes de tudo, 
nós precisamos ter um diagnós-
tico mais aprofundado sobre a 
realidade destes polos, princi-
palmente, do produtor peque-
no, aquele que faz o bolso, a 
bainha. Esse mercado tem sua 
base calcada na informalidade, 
e, apesar do grande volume de 
trabalho, há muita precarieda-
de da mão de obra”, declarou a 
parlamentar. Para Raquel, além 
das questões voltadas a quali-
ficação profissional, o conceito 
de moda e melhorias na infra-
estrutura destes polos, é preciso 
ter um olhar mais amplo para 
a questão social. “Nós temos, 
hoje, uma evasão escolar muito 
grande nas comunidades rurais 
– 60 mil habitantes de Caruaru 
estão na área rural da cidade –, 
porque as pessoas começam a 
trabalhar muito cedo nas con-
fecções. Por consequência, o ín-
dice de gravidez na adolescência 
aumenta. As meninas se casam 
muito cedo. Então, são caracte-

rísticas que também merecem 
atenção”, relatou.  Com a criação 
da Frente Parlamentar, o Poder 
Legislativo quer monitorar mais 
de perto as políticas de Governo 
e, desta forma, sugerir alternati-
vas para as ações de Defesa dos 
Interesses do Polo do Agreste. 
O deputado Diogo Moraes des-
taca que é necessário avançar 
mais nas questões de segurança, 
abastecimento de água na região 
e na situação das estradas. “Exis-
tem problemas muito pontuais e 
precisamos engrossar a voz des-
sa região. Por isso a importância 
de nos unirmos nessa Frente”, 
afirma. “A população clama pela 
finalização da duplicação da BR 
104 (rodovia federal entre Ca-
ruaru e Toritama), que facilita 
o acesso e o tráfego nas duas ci-
dades. Nós também temos que 
lidar com os mananciais secos. 
O abastecimento de água nesses 
polos é extremamente impor-
tante. Já conseguimos um refor-
ço de 160 policiais em Toritama, 
mas a violência ainda é um gran-
de problema. Fora a economia 
do País, que está despencando e 
a crise atinge todos os setores”, 
elenca Moraes. 

Violência gera alerta 
e lojistas também 
pedem qualificação

Entre as principais di-
ficuldades que o Polo de 
Confecções do Agreste tem 
enfrentado, a violência apa-
rece como a maior queixa. 
Presidente da Associação 
dos Lojistas do Parque das 
Feiras de Toritama, Prudên-
cio Gomes, explica que a si-
tuação se agrava nos dias de 
feira, quando a circulação, 
inclusive de consumidores 
de outros estados, é maior. 
“É grande o número de assal-
tos nas estradas, porque nós 
recebemos muitos ônibus 
de outras cidades e estados, 
como a Paraíba. E isso atrai 
uma imagem negativa e afe-
ta no movimento”, lamenta 
Prudêncio. Sobre o abaste-
cimento de água, só no mu-
nicípio de Toritama há mais 
de 70 lavanderias e,  se não 

houver água suficiente para 
atender essa demanda, além 
de prejuízo às atividades do 
setor, poderá haver desem-
prego na região. Outro pon-
to levantado por Prudêncio 
Gomes é o investimento da 
qualificação profissional. 
“Não temos faculdade em 
Toritama. Quem quiser se 
profissionalizar tem que ir 
até Caruaru. Também faltam 
escolas técnicas. Ou seja, fa-
zemos parte de um grande 
polo de confecções, mas não 
podemos qualificar nossa mão 
de obra. A realidade de quem 
trabalha nos polos é diferen-
te. Eles, agora, tem condições 
de melhorar o padrão de vida 
das suas famílias, seus filhos 
podem se formar. O desenvol-
vimento não se dá só na área 
comercial”, compara. 

Raquel Lyra defende qualificação da mão de obra, melhoria da infraestrutura e olhar voltado para o social
O Parque das Feiras é um dos complexos mais importantes do Estado 
e comporta mais de 700 lojas
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Sertão Esportivo

Por Francys Maia

Sertão 
Esportivo

O  Avaí do Sobreira venceu o Ferroviário do Bairro 
São Francisco pelo o escore de 2 x 1 e conquistou a  13ª 
edição da Copa dos Bairros, em Afogados da Ingazeira. 
Hugo e Flávio marcaram  para o Avaí . Louro anotou o 
gol solitário do Ferrim . A realização foi dá Associação 
Afogadense de Futebol – AAF. O homenageado foi o em-
presário  Eraldo Feijó .

A Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes de São 
José do Egito através da Diretoria de Esportes realizou 
a Grande Final do Campeonato Egipciense de Veteranos 
2015,no Estádio Francisco Pereira entre as equipes do 
Egipciense e Fluminense.Com o estádio lotado o tricolor 
levou a melhor e venceu por  1 x 0.Durante quase dois 
meses o campeonato movimentou diversas equipes.

Salgueiro é destaque no  Pan-Americano de Jiu-Jitsu 
Representando Salgueiro no Campeonato Pan-Ameri-

cano de Jiu-Jitsu, ao lado de Tullius Silva, o atleta Pau-
lo Maia conquistou o título de campeão pan-americano 
na categoria adulto, faixa roxa de peso médio.O even-
to foi realizado pela Confederação Brasileira de Lutas 
Profissionais,na cidade de Fortaleza-CE.  

A jovem atleta afogadense Mayara Pereira, 15 anos, 
aluna da Escola Padre Carlos Cottart, de Afogados da In-
gazeira, participou n em São Luiz, capital Maranhense, 
do Norte/Nordeste de Atletismo de Mirins, representan-
do o Estado de Pernambuco.Mayara  participou de duas 
provas e trouxe troféus e medalhas na bagagem de vol-
ta: conquistou o primeiro lugar na prova de 1000 metros 
com obstáculos e o terceiro nos 1000 metros.

O Instituto da Juventude, juntamente com o Instituto 
Cultural Raízes e com o apoio do Programa Atitude, re-
alizou um intercâmbio esportivo de Atletas de Floresta 
com os de Itacuruba. foram realizados 06 jogos amisto-
sos no Ginásio Municipal daquela cidade.As equipes que 
representaram Floresta foram da escolinha de Futsal do 
Vulcão, mantida pelo Instituto da Juventude e Instituto 
Cultural Raízes nas categorias Pré Mirim e Mirim, e as 
equipes masculina e feminina do Vulcão Futsal Clube na 
categoria infantil e aberto.de  Itacuruba as participações  
foram nas categorias Pré Mirim, Mirim e Infantil mas-
culino.

EconoMia

Avai leva Copa dos Bairros

No Egipciense de Veteranos deu Fluminense 

Jovem Atleta põe Afogados em Destaque 
no Atletismo

O Instituto  e o Intercâmbio

Vinhuva movimenta cerca de 
R$ 10 milhões, indo além do projetado

Apesar de o cenário eco-
nômico não ser favorável aos 
negócios, a oitava edição da 
Vinhauva Fest 2015, realiza-
da de 8 a 11 de Outubro, no 
município de Lagoa Grande, 
no Sertão do São Francisco, 
movimentou cerca de R$ 10 
milhões durante os três dias 
de evento. “Esse momento 
difícil, que estamos enfren-
tando na economia, ele existe 
e é notório. Nós não o igno-
ramos, mas, dentro da estru-
tura que pudemos oferecer, 
sabemos que a feira teve um 
alcance além dos negócios 
projetados, que trarão retor-
no a médio e longo prazo para 
a região. Ela movimentou 
também o turismo da cidade 
e o comércio. A prefeitura na-
dou contra a maré para criar 
canais de desenvolvimento”, 
declarou o secretário muni-
cipal de Governo e coordena-
dor geral da festa, Williams 
Bartolomeu. 

As oportunidades de ne-
gócios puderam ser aprovei-
tadas com as palestras, mi-
nicursos e seminários com 
temas voltados para as inova-
ções e competitividade da Vi-

tivinicultura, para as expor-
tações do Vale do São Frans-
cisco; e sobre novo cenário 
logístico para o Nordeste. 
Além disso, a oitava edição 
contou com a primeira Feira 
de Caprinos e Equinos, a pri-
meira reunião da Amupe no 
Sertão e uma audiência públi-
ca promovida pela Comissão 
de Agricultura da Assembleia 
Legislativa. “A Vinhuva Fest 
coloca Lagoa Grande na vitri-
ne dos grandes investidores 
e também contribui para o 
desenvolvimento econômico 
em geral, favorecendo desde 
os grandes produtores de fru-
tas e agricultores ao peque-
no comércio, gerando ainda 
emprego e renda durante a 
festa”, destacou o prefeito do 
município, Dhoni Amorim. 

Para o secretário estadual 
de Desenvolvimento Econô-
mico Thiago Norões, o evento 
mostra o ciclo de crescimento 
que deverá chegar ao Vale de 
São Francisco. “A gente está 
em um momento em que a 
desvalorização do real traz 
grandes possibilidades para 
as exportações brasileiras e 
estamos aqui no centro do 

maior polo exportador de 
fruta do País. Então, passado 
o momento de tormenta que 
nós vivemos, certamente essa 
região continuará trazendo 
para Pernambuco e o Nor-
deste uma visão de futuro”, 
avaliou. A noite de abertu-
ra do Vinhuva Fest também 
foi marcada pela entrega de 
duas caçambas no valor to-
tal de R$ 473 mil para incre-
mentar a estrutura municipal 
e ampliar os serviços da zona 
rural – o equipamento foi 
concedido através da emenda 
parlamentar do deputado fe-
deral Fernando Filho. 

Recorde
O Parque da Uva, palco 

da oitava edição do Vinhuva 
Fest 2015 bateu recorde de 
público, de acordo com a or-
ganização do evento. Foram 
mais de 50 mil pessoas cir-
culando durante os três dias, 
não só para conferir a pro-
moção de negócios na área de 
vitivinicultura e incentivar o 
desenvolvimento econômi-
co do Vale do São Francisco, 
mas para conferir as atrações 
de entretenimento.

Uma das novidades para esta edição é que, por lei, a Vinhuva Fest entrou no calendário oficial de eventos no Estado
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Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Ligando Santa Maria, Rio da Barra e Valdemar Siqueira, a obra beneficia também as cidades de Custódia e Iguaracy

Estrada vicinal é inaugurada em 
Sertânia e facilita acesso a distritos

Contorno viário tira cerca de mil caminhões do centro urbano

Com investimento de 
R$ 10,8 milhões a estrada 
vicinal Santa Maria – Rio 
da Barra/ BR 232 foi inau-
gurada, no município de 
Sertânia, e passará a se cha-
mar Rodovia Maximiano 
Campos, em homenagem ao 
escritor e pai do ex-gover-
nador Eduardo Campos. A 
obra teve sua ordem de ser-
viço assinada no dia quatro 
janeiro e levou nove meses 
para ser concluída, sendo 
entregue, à população, no 
último dia três de outubro. 
A pavimentação inclui tre-
cho de 8,7 quilômetros, que 
vai do entroncamento com a 
PE-280 até o encontro com 
a BR-232, ligando os distri-
tos de Santa Maria, Rio da 
Barra e Valdemar Siqueira, 
e beneficiando também as 
cidades de Custódia e Igua-
racy. Para o vereador e pro-
fessor da comunidade Rio da 
Barra, Washington Passos, 

a rodovia é um pleito antigo 
do povo sertanejo e vai tra-
zer muitas melhorias para 
a região. “Os distritos como 
o Rio da Barra e Valdemar 
Siqueira estavam perdendo 
sua identidade com Sertânia 
por causa do difícil acesso. 
Agora, as pessoas vão poder 
caminhar com mais tranqui-
lidade sem poeira. As barra-
gens próximas desse trecho 
foram reconstruídas e essa 
área será mais valorizada”, 
comenta Passos. 

Essa identidade, citada 
pelo professor diz respeito, 
principalmente ao comércio. 
Os moradores destes distri-
tos e de outras localidades 
tinham que ir até Custódia 
para vender ou comprar pro-
dutos nas feiras livres, devi-
do à precariedade do acesso 
que não era pavimentado. 
O deputado estadual Ânge-
lo Ferreira também enxerga 
uma maior movimentação 
econômica em Sertânia, até 
pela facilidade no trânsito de 
carretas e caminhões e dimi-

nuição do tempo de percur-
so. “O tráfego de caminhões 
que vão para a Paraíba ou 
para o Sertão do Pajeú, ago-
ra, tem um caminho alterna-
tivo”, afirmou. O governador 
de Pernambuco, que esteve 

O município de Sertâ-
nia também contará com 
uma nova rota para evitar 
os transtornos causados 
em dias de feira na cidade, 
quando há uma maior cir-
culação de pessoas e veícu-
los. O governador de Per-
nambuco, Paulo Câmara, 
vistoriou, no último dia três 
de outubro, a implantação e 
pavimentação do contorno 
viário do município, que 
visa a diminuir o tráfego 
pesado. Com investimento 
de R$ 14,9 milhões, a via 
terá 7,5 quilômetros de ex-
tensão e vai possibilitar que 
cerca de mil caminhões dei-
xem de circular pelo centro 
urbano de Sertânia. A rota 
também facilitará o aces-
so às cidades do estado da 

Paraíba, potencializando a 
economia local com atração 
de novos empreendimen-
tos. O secretário de Trans-
portes, Sebastião Oliveira, 
destacou que, mesmo em 
época de crise econômica, o 
Governo do Estado investiu 
quase “R$ 11 milhões nessa 
obra de Rio da Barra e R$ 
16 milhões no contorno vi-
ário”. “Quantos sofrimen-
tos e quantas angústias não 
passaram por essa estrada? 
Temos a certeza de que, 
agora, muitas alegrias e 
muitos alívios serão transi-
tados por este asfalto que, 
aqui, foi feito. Tenho certe-
za que essas duas ações vão 
mudar a face da história de 
Sertânia para dias bem me-
lhores”, pontuou.

presente na inauguração da 
Rodovia Maximiniano Cam-
pos, destacou: “O dinheiro 
realmente está curto, mas 
nós tínhamos que fazer in-
tervenções estruturadoras. 
Fizemos a poupança neces-

sária, economizamos e, hoje, 
estamos entregando essa 
obra, uma estrada que esta-
va sem asfalto e com muita 
poeira. Conseguimos em um 
prazo de nove meses fazer 
essa obra”.

Estrada era um pleito antigo dos moradores de Sertânia e vai beneficiar, principalmente, os distritos de 
Santa Maria, Rio da Barra e Valdemar Siqueira
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Sebastião ressalta que já foram investidos cerca de R$ 16 milhões no contorno viário e que a obra trará 
melhorias para a região

sEMiárido
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Por Karla Santos
Designer de Moda

sEMiárido

FBC sugere ampliação da 
vazão de Três Marias como 
solução para Sobradinho

A capacidade de opera-
ção da barragem de Sobra-
dinho foi tema de uma au-
diência pública, realizada no 
último dia sete de outubro, 
pelo presidente da Comissão 
Mista de Mudanças Climá-
ticas (CMMC) do Congresso 
Nacional, senador Fernando 
Bezerra Coelho. De acordo 
com o parlamentar, o volume 
útil do Lago de Sobradinho 
tem sido motivo de alerta, 
já que há risco da capacida-
de de operação chegar a 0%, 
caso não chova até o final de 
novembro. Outro ponto co-
locado em questão é a obra 
de instalação de flutuantes 
de captação da água do lago, 
que teve início no dia 18 de 
setembro. Segundo o cro-
nograma da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e Parnaíba 
(Codevasf), há previsão de 
conclusão para dezembro. 
“Temos de equacionar este 
grave problema de forma 
equilibrada; mas, ao mesmo 

Será proposta ainda a ampliação de recursos direcionados ao Plano Nacional 
de Segurança Hídrica, que visa a garantir a oferta de água para abastecimento 
humano e atividades produtivas por meio de intervenções estruturantes 

tempo, de maneira emer-
gencial”, pondera o senador, 
que também criticou o atraso 
do início das obras. A verba 
de R$ 38,3 milhões para a 
implantação dos flutuantes 
foi garantida em junho, mas 
a ordem de serviço para as 
obras foi emitida em setem-
bro. A falta de água prejudi-
cará, principalmente, a fru-
ticultura irrigada que movi-
menta R$ 2 bilhões por ano 
e gera mais de 150 mil em-
pregos. “A produção de uva, 
por exemplo, é um dos mais 
importantes arranjos produ-
tivos de toda a região, que 
não pode ficar sem água um 
dia sequer”, observa Bezerra. 

 Uma alternativa, apresen-
tada pelo presidente da Co-
missão Climática, para que o 
abastecimento de água de So-
bradinho não seja prejudica-
do, é a ampliação da vazão da 
Hidrelétrica de Três Marias, 
localizada em Minas Gerais, 
de 500 para 600 metros cúbi-
cos por segundo. O secretário-

-substituto de Irrigação do 
Ministério da Integração Na-
cional, Antônio Carvalho Fei-
tosa e o superintendente de 
Operações e Eventos Críticos 
da Agência Nacional de Águas 
(ANA), Joaquim Gondim, que 
estiveram presentes na audiên-
cia pública, afirmaram que vão 
avaliar a proposta apresentada 
por Fernando Bezerra. “Vamos 
analisar a viabilidade da medi-
da, considerando-se as necessi-
dades de todos que dependem 
da água de Três Marias e tam-
bém daqueles que vivem acima 
e abaixo do Lago de Sobradi-
nho”, declarou Gondim. Em 
entrevista ao Jornal do Sertão, 
na última edição, o superin-
tendente regional da Codevasf, 
Luciano Albuquerque, ao ser 
questionado pela reportagem 
sobre o risco de faltar água de-
vido à baixa capacidade de ope-
ração de Sobradinho, garantiu 
que “não faltará água”, assim 
como assegurou que as obras 
estarão concluídas em dezem-
bro.

Senador Fernando Bezerra alerta para o baixo nível de capacidade da Barragem de Sobradinho e o risco de 
faltar água na região do São Francisco

D
iv

ul
ga

çã
o

Com o verão se aproximando começamos a prestar 
mais atenções nas tendências que estão vindo com for-
ça!! 

Uma dela é a modelagem ombro a ombro ou cigani-
nha ( como é popularmente conhecida). Este corte con-
siste em deixar os ombros de fora, valorizando o colo 
da mulher. Vale ressaltar que esta modelagem permite 
que mulheres de diversos tipos de silhuetas, invistam 
em alguma peça “ciganinha” sem medo, pois as mesmas 
são super versáteis, além de agregar feminilidade e sen-
sualidade ao look.

Você pode encontrar este tipo de modelagem em 
vestidos, blusas e tops croppeds, podendo aliar a ten-
dência tanto para looks casuais tanto quanto para pro-
duções mais sofisticadas. 

Ideias: se você quiser um look para ir a praia, opte 
por um top cropped e um short cintura alta...se da 
praia você for para um almoço e quiser um look mais 
arrumadinho, invista em um vestido, longo ou curto, 
estampado ou liso... Há também a opção de mesclar seu 
blusa/top com diversos tipos de saia, longa, assimétri-
ca, mídis com modelagens mais justinhas, tipo lápis, ou 
as mais godês. A regra é se sentir bem e se reinventar 
dentro do próprio estilo, brincando com a tendência.

Tendência 
ombro a ombro
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cultura

Superando desafios do 
mercado cultural sertanejo

Vencedor do Ler Bem é de Sairé

Com objetivo de promover 
a capacitação dos empreende-
dores do Sertão de Pernambu-
co, o Sebrae, em parceria com 
o SESC, criou o projeto Sertão 
Criativo, voltado para a disse-
minação da riqueza cultural 
através da economia criativa. 
“Nós queremos, com esse pro-
jeto, fomentar a cultura como 
negócio, gerando renda e traba-
lho para os agentes culturais”, 
explica o analista Leonardo 
Salazar. As ações, promovidas 
pelo Sertão Criativo, vão con-
templar, de 13 a 28 de outubro, 
12 municípios: Arcoverde, Ser-
ra Talhada, Triunfo, Carnaíba, 
Afogados da Ingazeira, Tabira, 
Tuparetama, São José do Egito, 
São José do Belmonte, Serrita, 
Salgueiro e Exu. Em cada locali-
dade, dentro do escopo da Eco-
nomia Criativa, serão desen-
volvidas atividades de música, 
teatro, dançam artes plásticas, 
artes visuais, literatura, moda, 
design, audiovisual, fotografia, 
publicidade, startup, artesanato 
e cultura popular – englobando 
o samba de coco, reisado, bando 
de pífano, bois caretas, aboio e 
repente. 

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Sertão Criativo contempla 12 municípios: Arcoverde, Serra, Triunfo, Carnaí-
ba, Afogados, Tabira, Tuparetama, São José do Egito, São José do Belmonte, 
Serrita, Salgueiro e Exu

Durante a elaboração des-
te projeto, analistas do Sebrae 
puderam constatar que existem 
dois desafios a serem supera-
dos para o desenvolvimento do 
mercado cultural sertanejo e o 
primeiro deles é a informalida-
de, que termina repercutindo de 
maneira negativa nessa área. Há 
uma ausência de políticas pú-
blicas voltadas para a economia 
criativa e quem deseja investir 
encontra dificuldades em obter 
linhas de crédito para essa ca-
deia produtiva da cultura. Outro 
fator a ser vencido é baixa quali-

ficação gerencial destes pequenos 
empreendedores. São esses as-
pectos que têm sido trabalhados 
pelo Sertão Criativo através de 
palestras e debates para propor 
soluções para o desenvolvimento 
do mercado cultural. Para se ter 
uma ideia, foram entrevistados 
13 gestores municipais de cultura 
e 141 agentes culturais indepen-
dentes e 78% responderam que a 
atividade cultural é a sua princi-
pal fonte de renda, enquanto que 
22% responderam que precisam 
exercer outra atividade remune-
rada para sobreviver.

Programação dos Seminários SEBRAE  Sertão Criativo 

21.10

22.10

23.10

26.10

27.10

28.10

16.10

19.10

20.10

São José do Egito/PE
Centro de Inclusão 

Digital, 19h

Tuparetama/PE
Churrascaria da Academia 

da Cidade, 19h

São José do Belmonte/PE
Auditório do Castelo Armorial, 

18h30h

Exu/PE
Escola Bárbara de Alencar, 18h30h

Serrita/PE
Centro Cultural do Vaqueiro, 14h

Salgueiro/PE
Casa da Cultura, 19h

Carnaíba/PE
Auditório da Escola de

 Música, 8h

Afogados da Ingazeira/PE
Auditório da Secretaria

 de Educação, 19h

Tabira/PE
Auditório da Secretaria

 de Educação, 19h

O município de Sairé, 
representado pelo estudan-
te João Henrique da Silva 
Lima, da Escola Municipal 
Professor George Miguel Pe-
reira, foi o grande vencedor 
do 5º Concurso Ler Bem, 
promovido pela Associação 
Pernambucana de Atacadis-
tas e Distribuidores (Aspa). 
A final, realizada no último 
dia oito de outubro, no Hotel 
Canariu's D'Gaibu, no lito-
ral do Cabo de Santo Agos-
tinho, contou com quinze 
estudantes. Eles passaram 
pelas etapas classificatórias 
que envolveram as seletivas 
nas escolas participantes e 

as semifinais disputadas em 
cinco cidades sedes. 

O segundo lugar foi con-
quistado pelo estudante 
Jhonatas do Nascimento, da 
Escola Municipal José Pedro 
Soares, no município de Bo-
nito, enquanto o terceiro lu-
gar ficou com Lorena Vitória 
Souza, da Escola Municipal 
Nossa Senhora de Fátima, 
na cidade de Caruaru. Os 
três primeiros colocados ga-
nharam, como prêmio prin-
cipal, um final de semana 
no Enotel Resort, em Porto 
de Galinhas, acompanha-
dos dos pais e dos seus res-
pectivos professores, para 

participação no 15º Encon-
tro Aspa, que acontece em 
novembro. Todos os quinze 
finalistas foram premiados 
com notebooks. Na opinião 
do presidente da Aspa, José 
Luiz Torres, trata-se de um 
projeto importante para os 
estudantes. “Este concurso 
tem como objetivo valori-
zar a educação através da 
leitura, pois entendemos 
que o ato de ler estimula a 
criatividade e a imaginação, 
desenvolve a linguagem e 
viabiliza perspectivas me-
lhores de futuro no cam-
po profissional para essas 
crianças”.

Novos Sabores

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

Várias pessoas com quem conversei acham que curry é 
aquele tempero amarelo em pó que você encontra no su-
permercado. Não deixa de ser verdade, mas o conceito de 
curry vai um pouco além disso, pois temos o tempero seco 
e as pastas que são uma combinação de temperos e ervas 
que geralmente incluem pimentas frescas ou secas e temos 
também o prato originado na Índia e Ásia. A receita deste 
prato varia dependendo de sua região de origem (Índia, 
Paquistão, Indonésia, Tailândia, etc) mas é um prato com 
um sabor forte, bastante temperado e muito saboroso. 
Como o leque de possibilidades é muito grande, vou falar 
um pouco mais dos meus preferidos: os tailandeses. 

Este é um prato bastante apimentado que contém uma 
carne (boi, porco, frango, peixe ou frutos do mar) e vege-
tais cozidos em um molho feito com uma pasta à base de 
pimenta, ervas e temperos, podendo ou não utilizar leite 
de coco.  Devido à estas ervas e temperos, ele é muito mais 
aromático que o curry indiano e geralmente é chamado 
pela cor que indica o tipo de ingrediente utilizado (ge-
ralmente o tipo de pimenta) para fazer a pasta utilizada. 
O meu preferido é o curry verde, que leva esse nome por 
conta da pimenta verde utilizada em sua pasta base. 

O preparo do prato é bem simples e rápido e você pode 
encontrar a pasta em lojas especializadas. Para iniciar, a 
pasta é dissolvida em um pouco de óleo e depois adiciona-
do leite de coco para liberar os aromas. Após isto, é adi-
cionado frango em cubos, berinjela e mais leite de coco. 
Tradicionalmente ao fim são adicionadas folhas de limão 
kafir e manjericão tailandês, mas como eu nunca consegui 
encontrar estes ingredientes eu pulo esta etapa. Eu gosto 
de variar um pouco e colocar outros legumes como bata-
ta, vagem manteiga ou outro de sua preferência. Vale a 
pena experimentar esta maravilha, mas cuidado aos que 
não gostam de pimenta, ele é um dos curries mais fortes 
que têm.

Espero que tenham gostado e até a próxima!

Direto da Ásia para 
nossas mesas: os curries 
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Dárcio Rabélo
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661
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@darciorabelo

CASAL. Elidaine Oliveira e Luis Henrique em circulada por evento social, dia desses SOCIAL Os amigos Jurube Cavalcante e Santos prestigiando a abertura de mais um 
empreendimento em Arcoverde

EDUCADORAS. Socorro Santos e Márcia Moura fazem a diferença na Escola 
Carlos Rios

TRIO Sérgio Franklin com sua Isnália  ao lado de Sthael Gomes Barbosa naquele 
dia de encontro só de gente boa

SIMPATIA O casal  Christopherson Amaral  e Simone Araújo curtindo a dois bons 
momentos

É ISSO AÍ  François e Adriana Magalhães sempre antenados 
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saúdE

Mutirões de Mama, Ronda Rosa 
e Consultório na Rua marcam o 
outubro da prevenção

Caminhada e Corrida 
contra o câncer de mama 
em Lagoa Grande

Durante todo o mês de ou-
tubro, o município de Petrolina 
terá ações voltadas à prevenção 
do câncer de mama e de colo do 
útero. A programação marca o 
Outubro Rosa e é promovida 
pela secretaria municipal de 
Saúde, pelas unidades de Aten-
dimento Multiprofissional Es-
pecializado – AME e pelos Nú-
cleos de Saúde da Família, que 
estão realizando os Mutirões de 
Mama. “O mês de outubro está 
bastante movimentado e todas 
as unidades estão com ativida-
des para prevenção e promoção 
da saúde para nossas mulheres. 
Esse é um momento para cha-
mar a atenção e pedir que elas 
se cuidem, que façam o autoe-
xame da mama, a mamografia 
e não deixem de realizar as suas 
consultas”, afirmou a secretária 
de Saúde, Lucia Giesta. 

Estarão disponíveis o exame 
clínico e o citopatológico (pre-
ventivo), além de sessões de 
relaxamento e ginástica laboral 
com os profissionais do Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família 

(NASF). O AME Roza Maria, do 
bairro Gercino Coelho, iniciou 
o mutirão, no dia primeiro de 
outubro, e atendeu mais de 60 
mulheres. No último dia nove, 
foi a vez do AME do José e Maria 
e, nos próximos dias 16 e 23 de 
outubro, realizam o Mutirão da 
Mama os AMEs de Pedra Linda 
e Antônio Cassimiro. Além do 
Mutirão, os profissionais do Nú-
cleo de Apoio à Saúde da Famí-
lia estão fazendo a Ronda Rosa, 
nas repartições públicas, distri-
buindo materiais educativos e 

promovendo o Consultório na 
Rua, para atender as mulheres 
em situação vulnerável, e ainda 
o Plantão Diário na secretaria de 
Saúde, que cuida do agendamen-
to específico para mamografia. 
Para intensificar a importância 
da campanha do Outubro Rosa, 
até o fim deste mês, a ponte Pre-
sidente Dutra, o monumento da 
Integração, o prédio da Prefeitu-
ra, a Catedral, o monumento da 
Bíblia, a Ilha do Fogo e o AME 
Gercino Coelho exibem a ilumi-
nação cor de rosa.

O município de Lagoa 
Grande também aderiu a 
campanha do Outubro Rosa 
promovendo atividades cul-
turais e disponibilizando 
estandes com profissionais 
que puderam orientar a po-
pulação sobre a importância 
de fazer o diagnóstico pre-
coce do câncer de mama. Na 
abertura oficial, realizada na 
Praça Hermes Amorim no 
último dia três, foram en-
tregues laços rosas e balões 
para marcar o início das ati-
vidades. 

De cinco a oito de outu-
bro, todas as unidades de 
Saúde fizeram avaliação mé-
dica, encaminhamentos para 
mamografia, realização de 
preventivos, testes rápidos 
de HIV e Sífilis. Houve tam-
bém rodas de conversas onde 
toda a população foi convi-
dada a participar para que as 
informações sobre a doença 
fossem disseminadas. No dia 
18 de outubro será realizada 
a Caminha e Corrida de Rua 
Outubro Rosa, uma ação fei-
ta através da parceria entre 
a Apami/Ceonco, o SESC e a 

TV Grande Rio. A meta para 
esta edição é reunir mais de 
1.100 pessoas diretamente 
entre corredores intermediá-
rios e avançados  - os kits da 
corrida devem ser retirados 
de 14 a 17 de outubro no Hos-
pital Dom Tomás, no bairro 
Gercino Coelho.

No município de Cabro-
bó o alerta sobre o câncer 
de mama foi feito através da 
distribuição de panfletos in-
formativos, laços rosas (sím-
bolo da campanha) e ilumi-
nação nos principais monu-
mentos da cidade - ao ser 
descoberto em sua fase ini-
cial, as chances de cura che-
ga a 80%. De 13 a 17 de outu-
bro exames nas unidades de 
saúde da cidade para a pre-
venção do câncer de mama e 
de colo do útero serão inten-
sificados. Em outras cidades 
como Serra Talhada, todas 
as unidades de saúde estão 
preparadas para a realização 
dos exames específico para a 
mama. Nos bairros Mutirão e 
Cohab as nidades vão contar 
com duas equipes em uma 
espécie de Mini Hospital.
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Nos Mutirões de Mama as mulheres atendidas podem realizar o exame clínico e o citopatológico (preventivo)
Os kits da corrida devem ser retirados de 14 a 17 de outubro no Hispital 
Dom Tomás, no bairro Gercino Coelho.

O AME Roza Maria, do bairro Gercino Coelho, atendeu mais de 60 mu-
lheres. Nos dias 16 e 23, realizam Mutirões da Mama os AMEs de Pedra 
Linda e Antônio Cassimiro

O diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta em até 90% as 
chances de cura
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Educação
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IFPE oferece 6.332 vagas e inscrições 
devem ser feitas até dia 25

Bolsas de estudo disponíveis para futuras cientistas

As inscrições para o ves-
tibular 2016 do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Pernambuco 
(IFPE) vão até o dia 25 de ou-
tubro. Os interessados devem 
se inscrever, exclusivamente, 
no site cvest.ifpe.edu.br. As 
vagas são divididas entre as 
unidades de Afogados da Inga-
zeira, Barreiros, Belo Jardim, 
Cabo de Santo Agostinho, Ca-
ruaru, Garanhuns, Igarassu, 
Ipojuca, Jaboatão dos Guara-
rapes, Olinda, Palmares, Pau-
lista, Pesqueira, Recife e Vitó-
ria de Santo Antão. 

Serão oferecidas 6.332 va-
gas, sendo 4.058 para quem 
concluiu o Ensino Médio; 
1.684 vagas para aqueles que 
querem aliar a formação téc-
nicas ao Ensino Médio; 120 
vagas para maiores de 18 anos, 
que estão no Ensino de Jovens 
e Adultos (EJA) e não conclu-
íram o Ensino Médio. Para os 
11 cursos do nível superior, se-
rão ofertadas 500 vagas, sen-
do metade para os alunos que 
cursaram todo o Ensino Médio 
na rede pública. Esta edição 
conta com o novo curso técni-
co em Cozinha e Hospedagem, 

que será ministrado no Cam-
pus do Cabo de Santo Agosti-
nho, e Alimento, no Campus 
Barreiros. O pagamento da 
taxa de inscrição do vestibu-
lar – R$ 25 para nível técnico 
e R$ 50 para nível superior – 
deverá ser realizado nas agên-
cias do Banco do Brasil até o 
dia 26 de outubro. As provas 
vão ser aplicadas de acordo 
com o campus escolhido pelo 
candidato. Para os cursos su-
periores, a prova contará com 
50 questões de múltipla esco-
lha e redação. Já a prova para 

os cursos técnicos vão ter 30 
questões também de múltipla 
escolha. Quem possui defici-
ência motora, visual ou au-
ditiva deve solicitar - através 
de um requerimento no Ma-
nual do Candidato, que deve 
ter anexado atestado médi-
co, contendo o diagnóstico e 
Código Internacional de Do-
enças (CID) - a aplicação da 
prova em regime especial, en-
tre o dia 5 e 26 de outubro. O 
resultado será divulgado no 
dia 18 de dezembro no site 
do IFPE.

O Programa Futuras Cien-
tistas, do Centro de Tecno-
logias Estratégicas (Cetene), 
em parceria com a Secretaria 
Estadual de Educação, Se-
cretaria da Mulher e com o 
Consulado Americano está 
com as inscrições abertas até 
o dia 30 de outubro. As alu-
nas e professoras da rede es-
tadual de ensino interessadas 
em participar do programa 
devem preencher o formulá-
rio de inscrição, encaminhar 
o currículo Lattes, o projeto 
que será avaliado, a cópia do 
histórico escolar (em PDF de 
preferência) autenticada com 
as médias dos primeiros tri-

mestres do ano letivo, cópia 
do documento de identidade e 
duas fotos 3x4 e comprovante 
de residência (em nome pró-
prio ou do representante). 

No caso das estudantes, 
é necessário ter em mãos 
um termo de autorização, 
assinado pelo representante 
legal. Já as professoras, de-
verão anexar a cópia auten-
ticada do diploma do curso 
de graduação. As vencedoras 
serão premiadas com bolsas 
de estudo para passar o mês 
de janeiro se especializando 
no centro de pesquisa da Ce-
tene. Ao todo, serão 15 vagas, 
sendo cinco para professoras 

e 10 para as alunas. Podem 
participar as estudantes do 
segundo ano do ensino mé-
dio e professoras das de Ci-
ências da Natureza e suas 
Tecnologias (Química, Físi-
ca e Biologia) e Matemática 
do Ensino Médio de escolas 
estaduais localizadas no Re-
cife, com disponibilidade de 
20 (vinte) horas semanais. 
As bolsistas passarão o mês 
de janeiro de 2016 se dedi-
cando aos projetos de Nano-
tecnologia, Biotecnologia e 
Microeletrônica. Para mais 
informações, as interessadas 
devem acessar o site www.
cetene.gov.br
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Vestibular 2016 do IFPE ofertará 6.332 vagas divido entre 35 cursos 
nível técnico e 11 do nível superior

Esta edição conta com o novo curso técnico em Cozinha e Hospedagem, 
que será ministrado no Campus do Cabo, e Alimento, no Campus Barreiros

Impossível não se apaixonar pela diversidade dessa linda 
cidade que fica às margens do charmoso Rio São Francisco 
e a 712km de distância da capital Pernambucana. Existem 
duas versões sobre a origem do nome da cidade, sendo ambas 
junções de nomes; uma diz que foi em homenagem ao então 
Imperador Dom Pedro II e sua esposa Dona Leopoldina. Já 
a outra conta que foi a junção dos nomes dos dois primeiros 
moradores da cidade - Pedro e Lina.

Petrolina é a segunda maior produtora de uva no pais e 
isso faz com que a região proporcione múltiplos atrativos para 
os amantes de bons vinhos, com a grande diversidade de viní-
colas espalhadas pelo seu território, os turistas têm a possibi-
lidade de participar de degustações de vinhos, visitas aos par-
reirais e acompanhar todo o processo de fabricação dos pro-
dutos nas fazendas. Além desse encantador roteiro das uvas, 
os visitantes contam com uma vasta opção de pontos turísti-
cos tais como: Antiga Estação Ferroviária da Leste Brasileira, 
o Centro de Artes Ana das Carrancas, o Centro de Artesanato 
Celestino Gomes, o Museu do Sertão, o Parque Zôo-botânico 
da Caatinga entre outros.

Por estar situada às margens do “ Velho Chico” a cidade 
conta com uma bela orla e muitas opções de passeios náuti-
cos, além de belas ilhas para visitação, sendo as mais famosas 
a Ilha do Fogo, a Ilha do Massangano e a Ilha do Rodeadouro 
(Rodeador). Também existe ainda dois lugares bem pitores-
cos de se conhecer: O Bodódromo, um espaço ao ar livre com 
diversos restaurantes que tem como principal matéria primas 
para os seus pratos a carne de Bode e de Carneiro, além de 
contar com uma área para shows e quiosques de artesanato. 
O outro é a Calçada da Fama, criada por Alberto Araújo Melo 
e Inspirada na Calçada da Fama de Hollywood. Entre as es-
trelas estão nomes de personalidades, políticos e artistas na-
cionais como: Roberto Carlos, Tom Jobim, Geraldo Azevedo, 
Nilo Coelho, Juscelino Kubistchek, Dom Hélder, Irmã Dulce, 
entre outros.

Depois de conhecer essa pequena síntese desse lindo lugar 
será muito difícil você não ficar ansioso para aproveitar cada 
cantinho dessa região. 

Petrolina – Uma terra de 
Encantos
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Pernambucanos criam rede social 
voltada para cidadania
Os usuários podem denunciar os buracos na cidade, fiações irregulares 
entre outros problemas

Criado em Pernambuco, o 
aplicativo “Colab.re” permite 
que cidadãos possam enviar 
fotos de fiações irregulares, 
buracos nas ruas e calçadas e 
outros problemas comuns as 
grandes cidades, com objeti-
vo de discutir políticas públi-
cas e melhorias para os ser-
viços urbanos. A plataforma 
foi desenvolvida no Parque 
Tecnológico do Porto Digital 
e serve como um canal entre 
o governo e a população.

Os usuários precisam bai-

xar o aplicativo (que é gratui-
to) no smarphone ou poderá 
entrar na sua página oficial 
na internet. Depois de ins-
talado, basta tirar uma foto 
do problema no Colab.re e 
nas redes sociais indicando 
a reclamação ou sugestão. 
Todas as reivindicações são 
encaminhadas diretamente 
para o setor responsável – 85 
prefeituras já aderiram ao 
aplicativo, no entanto, Recife 
ainda não está nesta lista.

Para um dos fundadores 
do Colab.re, Paulo Pandolfi, 
havia ausência de um canal 

mais efetivo entre a popula-
ção e as entidades públicas. 
“Existia a necessidade de es-
tabelecer um diálogo e não 
tinha um canal apropriado. E 
aí o Colab surgiu pra ser esta 
ponte”, explica. Em 2013, o 
aplicativo foi eleito Melhor 
Aplicativo Urbano do Mundo 
(AppMyCity) pela New Cities 
Foundation. O Banco Inte-
ramericano de Desenvolvi-
mento (BID) o elegeu como o 
negócio de maior impacto so-
cial do mundo e como prêmio 
o aplicativo será exportado 
para 150 países.
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Sertão Esportivo

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

Antes de tudo, vamos entender o que é o Uber. 
O Uber é um aplicativo para smartphones que cadastra 

motoristas de automóveis de passageiro e coloca os usu-
ários em contato direto com condutor. A empresa nasceu 
no Vale do silício, São Francisco e o principal diferencial é 
oferecer preços acessíveis e simplicidade na hora de pagar 
e qualidade no serviço prestado.
Agora vamos à polêmica:

Por que um aparente inofensivo aplicativo pode ser ca-
paz de gerar a fúria da classe taxista no país?

Pelo simples fato de não existir regulamentação espe-
cífica para a nova categoria de transporte. Algo semelhan-
te a um serviço de carona remunerado que “não paga” im-
postos, beneficiando assim corridas bem mais em conta. 

Para os taxistas o Uber deve ser proibido, já que não 
possui uma lei específica e não está sujeito as regulamen-
tações que os taxistas são obrigados a cumprir.

A categoria alega que o aplicativo favorece o exercício 
ilegal da profissão, já que os motoristas cadastrados não 
têm qualquer licença para prestar serviço de transporte 
público.

Por outro lado, o Uber alega que criou um novo seg-
mento de mercado que irá gerar milhares de novos empre-
gos e, principalmente, concorrência para um sistema de 
taxi arcaico, caro e sem qualidade.

Polêmica a parte, os usuários que ficam entre essa bri-
ga, só querem qualidade no serviço e pagar um preço jus-
to. 

Uber X Taxistas: entenda 
essa polêmica 

vendas@jornaldosertaope.com.br
ANUNCIE CONOSCO

O aplicativo está disponível gratuitamente e também pode ser acessado através de sua página na internet




