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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

José Arthur Paes Vieira

O tempo segue im-
parcialmente  carac-

terizado por um perío-
do sem interrupção,  no qual 
os acontecimentos ocorrem. 
A incerteza é  sempre   mais 
difícil de suportar do que o 
próprio fato. O Brasil vive um 
momento de incertezas com 
as pessoas indo às ruas clamar 
por mudanças. Manifestação 
legitima da democracia. Os 
protestos contra a Presidente 
Dilma Rousseff realizados dia 
(16)  alcançaram 25 estados e o 
Distrito Federal. Na avaliação 
do governo, os protestos ligam 
PT à Lava Jato e focam na Pre-
sidente Dilma Rousseff e no 
ex-presidente Lula. No último 
dia (10) Eduardo Campos, ex-
-governador de Pernambuco 
completaria 50 anos. A ceri-
mônia em  homenagem a sua  
data de nascimento teve cará-
ter suprapartidário e foi reali-
zada   oficialmente na Arcádia 
do Paço Alfândega, no bairro 
do Recife e reuniu lideranças 
nacionais de diversas corren-
tes, unindo representantes do 
PT, PSDB e Rede, além dos 
pernambucanos membros do 
DEM, do PMDB, do SD, entre 
outros, no mesmo palanque.  
Ainda que oriundo de par-
tidos diferentes, alinharam-
-se em um único discurso: a 
falta que faz o ex-governador 
socialista no atual momen-
to de turbulência da política 
brasileira. Prefeitos querem 
garantias da União sobre FPM 
e Restos a Pagar. As reivindi-
cações foram repassadas por 
meio de carta direcionadas a 
Presidência da República, ao 
Congresso Nacional e à socie-
dade brasileira. Ainda nesta 
edição,  uma matéria alusiva 
ao dia mundial da fotografia, 
celebrado no dia 19 de agosto. 
“Olhar capaz de resignificar o 
Sertão”,  o projeto já passou, 
no Sertão de Pernambuco, pe-
las cidades de Serra Talhada, 
Exú, Cabrobó e Buique. Na 
Venezuela contemplou Santa 
Helena de Uiarén e, em Portu-
gal, comunidades camponesas 
em Lisboa. Essas e outras no-
tícias lhes convidam. 
Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS Amigo é coisa para se guardar

A toda hora 
e em todos os 
tempos a palavra 

amigo foi e é pronunciada, 
escrita ou retratada, po-
rém como saber, realmen-
te, o que ela significa no 
decorrer da vida de todos 
nós? Qual a sua fidelida-
de e, assim, autenticida-
de? Defini-la não é fácil 
e vivenciá-la mais difícil 
ainda. Uma das formas re-
correntes é participar de 
entidades que aglutinam 
pessoas de uma mesma 
classe, de pensamentos 
convergentes e que este-

jam acessíveis, sem as bar-
reiras das secretárias e/ou 
telefonistas. Estas, profis-
sionalmente corretas, só 
abrem as portas quando 
somos conhecidos e o che-
fe autorizou. Entretanto, 
nessas reuniões sociais e/
ou executivas, ainda se faz 
necessário a seleção da “es-
pécimen amigus”, para não 
torrar sua paciência. Fujam 
dos escritores, como este 
que vos fala, pois tornam-
-se amigos para que leiam 
os livros deles. Nunca peça 
o livro de brinde. Peça em-
prestado que ele lhe socor-

re. E se você ler e gostar, não 
faça cerimônia em dizer-lhe 
isto, pois, é quase certo que 
ele vai lhe dar de presente. 
Nem por brincadeira peça 
como brinde, pois pode-se 
levar com o livro na cara. 
E, como disse Confúcio, in-
superável filósofo chinês 
que viveu no ano 500 antes 
de Cristo: Para conhecer os 
amigos é necessário passar 
pelo sucesso e pela desgra-
ça; no sucesso, verificamos a 
quantidade e, na desgraça, a 
qualidade. Confúcio afirmou 
ainda algo que os estudantes 
que “filam” nas provas de-

viam pensar e repensar: 
Aprender sem pensar é 
tempo perdido. Ou seja, 
nada de decoreba nas vés-
peras das provas.  Milton 
Nascimento com Fernan-
do Brant nos deram sua 
mensagem humanitária: 
“Amigo é coisa para se 
guardar debaixo de sete 
chaves. Dentro do Cora-
ção. Assim falava a can-
ção que na América ouvi”. 
E eu digo: quem avisa, 
amigo é. 
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A Associação dos Taxistas 
de Petrolina decidiu reajus-
tar em 6% o valor da tarifa 
de táxi. A tarifa inicial do ta-
xímetro passou de R$ 4 para 
R$ 4,25 e o valor do quilôme-
tro que era de R$ 2,78 subiu 
para R$ 2,95 por quilômetro 
rodado. No entanto, a medi-
da só vale para os taxímetros 
que foram vistoriados, em 

Com investimentos da 
ordem de R$ 150 milhões e 
previsão para inauguração 
em novembro de 2015, o pri-
meiro shopping do município 
de Juazeiro, na Bahia, o Juá 
Garden, já está com 60% das 
obras concluídas e 70% dos 
espaços destinados às lojas lo-
cados. O shopping terá 40 mil 
m² de área construída, distri-
buídas em dois pisos. Das 160 

Petrolina
Táxis com nova tarifa

Juazeiro
Shopping: 60% das obras concluídas

Caruaru
Sulanca muda de endereço

Floresta
Concurso com 424 vagas

2015, pelo Instituto de Pesos 
e Medidas (Ipem). O principal 
motivo foi o aumento do pre-
ço da gasolina. Alguns taxis-
tas afirmaram que o aumento 
não tem causado insatisfação 
da população. De acordo com 
o taxista Mariano Neto, que 
atua na Zona Central de Pe-
trolina, “até agora não houve 
reclamações”.

A prova escrita para o con-
curso público, lançado pela pre-
feitura de Floresta, está marca-
da para o dia 13 de setembro. 
São 424 vagas com salários de 
R$ 788 a R$ 8 mil. Entre as 
oportunidades de nível superior 
há ofertas em áreas como Ar-
quitetura, Turismo, Biblioteco-
nomia, Educação, Biomedicina, 
Bioquímica, Farmácia, Enfer-
magem, Veterinária e várias es-

pecialidades da Medicina. Para 
as provas de nível médio/ téc-
nico, há vagas em segmentos 
de Saúde, Administração, 
Educação, Turismo e Con-
tabilidade. No nível funda-
mental, são contempladas as 
áreas de Mecânica, Elétrica, 
Marcenaria e outras. O con-
curso terá dois anos de vali-
dade e poderá ser prorroga-
do pelo mesmo período.

lojas, cinco são âncoras e 
três são mega lojas, além de 
quatro salas de cinema com 
tecnologia 3D, 18 operações 
de fast-food e um estacio-
namento com 1.100 vagas. 
A estimativa é de que o em-
preendimento gere cerca de 
cinco mil empregos diretos 
e indiretos, tanto durante a 
fase da construção, quanto 
após as obras.

Em meio a polêmicas, o pre-
feito de Caruaru, José Queiroz, 
sancionou a Lei da Feira da Sulan-
ca, que transfere a feira do Parque 
18 de maio para as margens da BR 
104. A regulamentação deverá ser 
feita até o dia sete de setembro, 
prazo estabelecido, a partir da 
data de publicação da sanção do 
projeto no Diário Oficial. Aprova-
do em votação extraordinária na 

Câmara de Vereadores, a matéria 
não passou com facilidade. Co-
merciantes fizeram protesto sob o 
argumento do alto custo que terão 
com a transferência e manuten-
ção. No entanto, o prefeito de Ca-
ruaru afirma que a mudança será 
importante para a cidade e que a 
administração da feira será feita 
em regime de condomínio, gerido 
pelos próprios sulanqueiros. 
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Correntes diversas e um só coro:
o Eduardo “construtor de pontes”

De caráter suprapartidário, 
a cerimônia em homenagem ao 
nascimento do ex-governador 
Eduardo Campos, que comple-
taria 50 anos, no último dia 10 
agosto, realizada na Arcádia do 
Paço Alfandêga, no Bairro do 
Recife, reuniu em lideranças 
nacionais de diversas corren-
tes, unindo representantes do 
PT, PSDB e Rede – além dos 
pernambucanos membros do 
DEM, do PDMB, do SD, entre 
outros, no mesmo palanque. 
Ainda que oriundos de partidos 
diferentes, alinharam-se em um 
único discurso: a falta que faz o 
ex-governador socialista no atu-
al momento de turbulência da 
política brasileira. Ministro da 
Defesa e amigo pessoal de Edu-
ardo Campos, Jaques Wagner, 
que atua na articulação política 
da presidente Dilma Rousseff e 
esteve no ato representando o 
Governo Federal, destacou a ca-
pacidade de diálogo que Eduar-
do possuía e a tendência do so-
cialista de construir pontes. “Me 
permito, até porque foi Renata 

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Campos que soprou ali no meu 
ouvido, dizer que me identifica-
va muito com Eduardo, porque 
ele era um construtor de pontes. 
Ele sempre foi de juntar e não 
de espalhar. E eu toco o tempo 
todo minha vida política tentan-
do construir pontes, entenden-
do que quem pensa diferente da 
gente não é inimigo”, enalteceu 
o petista.
“Eduardo também enfrentou 
derrotas e vitórias, mas nunca 
desistiu de seus ideais. E por 
isso a frase de Eduardo: ´Não 
vamos desistir do Brasil'”, re-
cordou o ministro, fazendo re-
ferência à frase eternizada pelo 
então candidato à Presidência 
da República em sua última 
entrevista de campanha. O pe-
tista também cuidou de afagar 
a ex-senadora Marina Silva, 
elogiando conceito explorado 
por ela, na busca por soluções 
para a crise política e econômi-
ca. “A verdade nunca está na 
cabeça de um só, a verdade está 
na construção coletiva. Quem 
pensa diferente da gente não é 
inimigo. Ouvir para construir o 
consenso é o que vai nos levar 

adiante”, grifou, repetindo tre-
cho usado pela ex-presidenciá-
vel. Recentemente, o vice-pre-
sidente da República, Michel 

Política

Temer, afirmou que “é preciso 
alguém que tenha capacidade 
de reunificar a todos” para en-
frentar a “crise desagradável” 
que o País enfrenta. Socialistas, 
na hora, lembraram de Eduar-
do. O governador de São Paulo 
pelo PSDB, Geraldo Ackmin, 
endossou o coro sobre a carac-
terística de Eduardo Campos 
de conciliador. “Eduardo faz 
muita falta, ainda mais nesse 
momento de falta de recursos. 
O Eduardo era um construtor de 
pontes, uma liderança que não 
obrigava, ele conquistava, e um 
homem do desenvolvimento, 
do emprego e renda, do traba-
lho. Ainda mais nesse momen-
to, é impressionante a ausência 
de sua liderança”, lamentou. 
Presidente Nacional do PSDB e 
ex-candidato à Presidência da 
República, o senador Aécio Ne-
ves citou as semelhanças de sua 
trajetória política com a de Cam-
pos. Ambos com o peso da res-
ponsabilidade herdada de seus 
avôs, o ex-presidente Tancredo 
Neves e o ex-governador de Per-
nambuco, Miguel Arraes. “Nós 

falávamos muito sobre isso. Na 
verdade, sempre serviu de inspi-
ração e energia”, comentou.  “Se 
em qualquer tempo e qualquer 
País, homens de qualidades, 
experiência e responsabilidade 
fazem falta, hoje, no momento 
pelo qual o Brasil passa, onde 
todos nós estamos preocupados 
com o futuro que estar por vir, 
a ausência de Eduardo se torna 
ainda maior e quase que insubs-
tituível”, completou Neves. Com 
a responsabilidade de ter que 
assumir a cabeça da chapa, após 
o trágico acidente aéreo, a ex-se-
nadora Marina Silva lamentou 
a ausência do ex-governador de 
Pernambuco, e pediu para “ex-
pandir o eco de não desistir do 
Brasil”. “Conviver com Eduardo 
foi adquirir confiança, respeito, 
nas suas ideias e lideranças, e 
o sentimento de gratidão pela 
sua disposição de apresentar 
um programa de governo para o 
Brasil, dizendo claramente qual 
era a gravidade da crise que es-
távamos vivendo, qual eram as 
medidas que deveriam ser to-
madas”, recordou.

Lideranças de diversos partidos ressaltaram o poder conciliador do socialista

Dividiram o palanque: o ministro Jaques Wagner (PT), o senador Fernando Bezerra Coelho (PSB) e o senador 
Aécio Neves (PSDB)

JS

JS
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Política

Mesmo Aécio Neves, cuja corrente vinha defendendo um impeachment de for-
ma mais enfática, disse que não é papel do PSDB escolher o final para essa crise

Sobre o desfecho da 
crise, tom moderado 
predomina 

Reunião de três datas 
emociona família

Em entrevista, após o en-
cerramento dos discursos que 
marcaram a homenagem aos 
50 anos de Campos, as lide-
ranças nacionais abordaram a 
crise que política e econômica 
num tom, em geral, pondera-
do, a despeito de crítico.

Seguindo a linha mais mo-
derada no PSDB, o governador 
de São Paulo, Geraldo Alck-
min,  afirmou que a bandeira 
do impeachment não está em 
pauta e nem pode ser levanta-
da como a principal causa do 
PSDB. Defendeu que as inves-
tigações precisam ser feitas e 
a Constituição cumprida, mas 
que novas eleições não estão 
em discussão. Já o senador 
Aécio Neves, cuja corrente já 
apostou em novo pleito presi-
dencial, também adotou tom 
mais ameno, evitando trazer 
para o tucanato a responsabi-
lidade de um impeachment. 
“Não é papel do PSDB esco-
lher qual vai ser o desfecho 
dessa crise. A oposição tem o 
papel pedagógico de denun-

ciar os erros, mas acima de 
tudo, a absoluta responsabili-
dade com o Brasil que está aí 
para ser construído, e isso só 
será feito, quando tivermos 
capacidade de olhar para o 
futuro”.De acordo com o vice-
-governador de São Paulo, o 
socialista Márcio França, um 
impeachment exige fatos que 
devem ser comprovados. E, 
por enquanto, na análise dele, 
esse fato ainda não existe. “O 
que se tem de mais forte são 
os depósitos ilícitos nas contas 
do PT, que estão sendo investi-
gados e as pedaladas fiscais da 
presidente, assunto que ainda 
não foi votado. O PT não é o 
PRN e a Dilma não é o Collor, 
são coisas diferentes”, decla-
rou. 

Presidente nacional do PSB, 
Carlos Siqueira afirmou que o 
partido nunca adotou a bandei-
ra do impeachment e também 
reforçou que, para isso ocorrer, 
seriam necessários fatos con-
cretos. “A sugestão para a cri-
se é que as forças políticas e as 

lideranças nacionais se unam 
em torno de um projeto aci-
ma dos partidos e que possam 
encontrar soluções acima da 
equação política. Ela sendo re-
solvida, não haverá razão para 
as crises de outras naturezas 
como a ética e econômica”, cra-
vou. A ex-ministra Marina Sil-
va (PSB/Rede) defendeu que o 
momento pede mais respeito 
à Constituição e à democracia. 
“Esse é o momento de assumir-
mos dois trilhos: o trilho das 
investigações que devem ser 
feitas pelo Ministério Público 
e pela Polícia Federal, pelo juiz 
Moro, com toda a autonomia e 
apoio da sociedade brasileira. 
E o trilho dos rumos da nação. 
Não se pode, em nenhum mo-
mento, olhar para crise para 
tirar vantagem dela”, pregou 
Marina. Para Wagner, apesar 
dos altos e baixos vivenciados 
pelo Governo Federal, “as di-
vergências políticas são bem 
vindas na democracia, mas que 
devem levar em consideração o 
interesse do País”.

Aécio Neves evita trazer responsabilidade do impeachment para o PSDB

João Campos afirmou que Eduardo sempre se fará presente para lembrar 
que não devemos desistir do Brasil
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Foi ao som da marchi-
nha carnavalesca “Madeira 
do Rosarinho”, símbolo das 
campanhas de Eduardo Cam-
pos, e ainda com a citação 
de poesias que a Câmara dos 
Deputados homenageou o ex-
-governador Eduardo Cam-
pos, no último dia 12. Cou-
be a João Campos, herdeiro 
de Eduardo, subir à tribuna 
para falar sobre a luta do pai. 
“Os problemas são muitos e 
grandes e só serão vencidos 
com a união de todos”, pre-
gou João.

No dia anterior, Campos 
que também foi deputado 
estadual, teve sua trajetó-
ria política rememorada por 
parlamentares e amigos na 
Assembleia Legislativa de 
Pernambuco. Pedro Cam-
pos destacou a característi-
ca agregadora do pai. “Ele 
conseguiu fazer, em sua au-
sência, o que fez em sua pre-
sença: unir pessoas e formar 
pontes. É exatamente isso 
que faria nesse momento. 
Mobilizaria sua energia e sua 
capacidade de dialogar para 
tentar reunificar o Brasil”, 
assegurou. 

A ex-primeira dama Re-
nata Campos tomou a pala-
vra apenas no ato suprapar-
tidário, no qual foi celebrado 
o aniversário de 50 anos do 
ex-governador, no último 

dia 10 de agosto. Ela lem-
brou que este foi o primeiro 
aniversário e também o pri-
meiro Dia dos Pais com a au-
sência de Campos. "É muito 
doído. A saudade é enorme, 
mas saber que sua vida, seus 
ideais, suas bandeiras, sua 
história os trazem até aqui 
nos mantêm unidos e vivos. 
É muito confortante. É um 
sinal da presença dele e que 
permanecerá vivo entre nós”, 
afirmou. A mãe de Eduardo, 
a ministra do Tribunal de 
Contas da União, Ana Arra-
es, disse que apesar da sau-
dade e da tristeza pela perda 
do seu filho, se sente feliz em 
ver as homenagens prestadas 
a ele.

Inaugurações
Encerrando a semana de 

homenagens, o governador 
Paulo Câmara inaugurou, na 
cidade de São Bento do Una, 
a escola técnica “Governador 
Eduardo Campos. O prefeito 
do Recife, Geraldo Julio, vi-
sando a eternizar a memória 
de Campos, assinou três pro-
jetos de Lei que nomeiam o 
Centro Comunitário da Paz 
do Alto Santa Terezinha, a 
Creche-Escola Recife da UR-
5, no Ibura, e a Upinha 24 
Horas da Mangabeira/Bom-
ba do Hemetério de “Gover-
nador Eduardo Campos”. 
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Prefeitos querem 
garantias da União sobre 
FPM e restos a pagar

Duas cidades de Pernambuco 
na mira da CGU

Representantes da Confe-
deração Nacional de Municí-
pios (CNM) obtiveram, na reu-
nião com o presidente do Se-
nado Federal, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), a garantia de que 
o Congresso Nacional dará ce-
leridade à votação da pauta do 
pacto federativo. Os prefeitos 
estiveram, no último dia cinco 
de agosto, em Brasília, duran-
te a realização da Mobilização 
Permanente 2015, para pedir 
uma melhor distribuição do 
pacote de tributos, evitando, 
assim, a criação de novos en-
cargos sem indicar a fonte de 
financiamento. 

A questão do Fundo de 
Participação dos Municípios 
é uma das principais reivindi-
cações dos gestores. “Nós con-
seguimos o repasse de 0,5% 
do FPM, em 2015, e 0,5%, em 

As reivindicações foram repassadas através de uma Carta direcionada à 
presidência da República, ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira. 

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br 2016, no entanto, não sei se, 

por erro ou por manobra do 
Governo Federal, só nos foi 
passado 0,25%, até agora”, 
criticou o prefeito de Sertânia, 
Guga Lins (PSDB), que esteve 
presente na Mobilização. De 
acordo com o gestor, o único 
avanço efetivo nessa questão 
foi o comprometimento do 
vice-presidente da República, 
Michel Temer (PDMB), em 
corrigir esse percentual até o 
mês de dezembro deste ano.

Para o prefeito de Taqua-
ritinga do Norte (PE), José 
Evilásio de Araújo (PSB), o 
sentimento de insatisfação é 
nacional. Ele lembrou que os 
municípios foram considera-
dos entes federados, em 1988, 
e deveriam ser mais respeita-
dos. “Os Estados e a União são 
arrecadadores, mas quem pro-
duz tudo são os municípios. 
Querem fazer de nós burros 

de carga”, declarou Araujo. O 
prefeito de Sertânia também 
endossa o discurso de que, 
sem a melhor distribuição 
das responsabilidades, está 
cada vez mais difícil, inclu-
sive, cumprir a rigor a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. “As 
prefeituras não tem recebido, 
devidamente, os recursos do 
Governo Federal, mas as atri-
buições a elas só aumentam. 
Nós temos a dívida da previ-
dência, que vem complicando 
muito a situação. Tem o piso 
dos professores, que, mesmo 
em dificuldade, estamos pa-
gando e temos que cumprir 
porque é Lei, e o dinheiro não 
chega”, queixou-se.  “Ou seja, 
o que nós queremos com es-
sas mobilizações não é reivin-
dicar nada novo, mas pedir 
para tudo que está em trâmite 
seja liberado”, concluiu Lins. 
Outra pauta levada à Mobili-

zação Permanente, pela CNM, 
foi relativa aos Restos a Pagar 
(RAP). Muitas obras munici-
pais estão quase finalizadas, no 
entanto, os recursos da União 
para custeá-las ainda não che-
garam aos cofres das prefei-
turas e os prefeitos terminam 
tirando dos recursos próprios 
da prefeitura para arcar com 
esses gastos. Os cálculos  apre-
sentados, pela Confederação 
dos Municípios, apontam que, 
no período de 2008 a 2014, a 
quantia devida pela União é de 
R$ 35 bilhões. 

O vice-presidente da Repú-
blica, Michel Temer (PMDB) 
também assumiu outro com-
promisso com os gestores e ga-
rantiu a prorrogação dos RAP 
por mais 60 dias, determinando 

o dia 31 de outubro como novo 
prazo para o pagamento, pas-
sível de adiamento se necessá-
rio. O presidente da Associação 
Municipalista de Pernambuco 
(AMUPE) e prefeito de Afoga-
dos da Ingazeira, José Patriota 
(PSB), considerou a Mobiliza-
ção Permanente positiva e disse 
que todos que puderam ouvir 
as reivindicações dos prefeitos 
se mostraram sensibilizados à 
causa. “As reuniões foram po-
sitivas. Nós temos que nos fa-
zer presente no Congresso de 
forma permanente. Quando 
nos afastamos, tudo fica mais 
complicado. Esperamos que o 
pacote com cerca de 15 projetos, 
referentes ao Pacto Federativo, 
seja deliberado o mais rápido 
possível”, afirmou Patriota.

A Controladoria-Geral da 
União (CGU) lançou, no últi-
mo dia 10 de agosto, o Progra-
ma de Fiscalização em Entes 
Federativos. A medida tem 
como objetivo principal visto-
riar os estados, municípios e o 
Distrito Federal, para saber se 
os recursos públicos da União 
estão sendo aplicados de for-
ma correta. O primeiro ciclo do 
Programa contempla 45 muni-
cípios e o trabalho de fiscaliza-
ção será realizado durante esse 
segundo semestre de 2015.

A novidade deste programa 
foi seleção das cidades, feita 
através da matriz de vulne-
rabilidade, desenvolvida pelo 
corpo técnico da Controlado-
ria. Essa ferramenta permitirá 
que as fiscalizações resultem 

na identificação mais preci-
sa e oportuna dos problemas 
executados pelos estados, mu-
nicípios e pelo Distrito Federal 
– ela também não faz distinção 
entre o tamanho dos entes, o 
que poderá incluir vistorias 
em capitais. Em Pernambuco, 
apenas dois municípios (nes-
ta primeira fase do programa) 
apresentaram fragilidade na 
efetividade da aplicação dos 
recursos públicos e vão ser fis-
calizados: Itapissuma e Olinda. 
Os relatórios devem ser con-
cluídos em dezembro e estarão 
disponíveis para consulta no 
site da CGU (www.cgu.gov.br). 
Eles também serão encami-
nhados aos Ministérios trans-
feridores dos recursos para as 
providências cabíveis. A ação 

busca aprimorar e complemen-
tar os instrumentos de controle 
da CGU. Além da seleção por 
meio da matriz de vulnerabi-
lidade medida através de pon-
tuações, desenvolvida com ex-
clusividade pelo corpo técnico 
da Controladoria, o Programa 
continuará utilizando a sele-
ção de municípios por meio de 
sorteio – modalidade de fisca-
lização, criada pelo órgão em 
2003, que já alcançou mais de 
2,1 mil municípios e permitiu a 
análise de um montante supe-
rior a R$ 21 bilhões repassados 
pelo Governo Federal.

Em Pernambuco, a cidade 
de Itapissuma (25,5 mil ha-
bitantes) recebeu 30 pontos, 
seguindo de Olinda (388 mil 
habitantes), que obteve a pon-

tuação 29. Em Sergipe houve 
dois extremos, a cidade de Nos-
sa Senhora do Socorro (174 mil 
habitantes) obteve 32 pontos, 
enquanto São Cristóvão (85,8 

mil habitantes) recebeu a pon-
tuação 24, sendo considerada a 
menos vulnerável entre os mu-
nicípios selecionados na região 
Nordeste. 

Manutenção dos serviços essenciais a população é a maior preocupação 

Programa visa fiscalizar recursos aplicados nos municípios

CN
M

 
D

iv
ul

ga
çã

o



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão - 16 de Agosto a 31 de Agosto 2015 / Edição 1186

vendas@jornaldosertaope.com.br
ANUNCIE CONOSCO

Em Recife, a Policia Militar preferiu não divulgar o número de pessoas 
presentes nas manifestação

O boneco inflável do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Mais de 600 mil pessoas nas 
ruas pela saída de Dilma

As manifestações pelo fim 
da corrupção e pelo impea-
chment da presidente Dilma 
Rousseff foram realizadas, no 
último dia 16 de agosto, em 205 
cidades de 25 estados e no Dis-
trito Federal. De acordo com 
estimativas da Polícia Militar, 
cerca de 613 mil brasileiros fo-
ram às ruas, no domingo. 

No Recife, a concentração 
ocorreu na Avenida Boa Via-
gem, Zona Sul da cidade, a 
partir das 9h. Os movimentos 
Brasil Livre e Vem Pra Rua re-
gistram que 50 mil pessoas par-

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br ticiparam do protesto, entoan-

do palavras de ordem, pedindo 
o fim da corrupção e a saída do 
PT do Governo Federal. Desta 
vez, os manifestantes também 
criticaram o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Além da 
orquestra de frevo, um bone-
co gigante do juiz Sérgio Moro 
– que conduz a Operação Lava 
Jato – desfilou pela Avenida. 
Em outras cidades, o juiz tam-
bém foi citado e elogiado pela 
condução Operação. Apesar dos 
grupos, que organizam esses 
eventos, não darem a eles uma 
conotação partidária, muitos 
políticos de oposição aprovei-

tam para reforçar suas críticas 
ao Governo do PT. Represen-
tantes da bancada federal da 
Oposição, os deputados per-
nambucanos Betinho Gomes, 
Daniel Coelho, ambos do PSDB, 
e o democrata, Mendonça Filho, 
também marcaram presença 
em Boa Viagem. Mendoncinha 
realçou que seu protesto era 
“contra a mentira que levou a 
presidente Dilma a ser reeleita”. 
Na cidade de Belo Horizonte, o 
senador Aécio Neves (PSDB) fez 
sua primeira participação em 
manifesto contra a gestão petis-
ta. Em seu discurso, para apro-
ximadamente seis mil pessoas, 
o tucano declarou que é preciso 
dar um basta na corrupção. “O 
Brasil despertou. É o povo na 
rua que vai permitir a supera-
ção da crise. Não é este governo, 
que não tem mais autoridade, 
nem credibilidade”, declarou 
Neves, em cima de um trio elé-
trico. Em Brasília, cerca de 55 
mil manifestantes (dados divul-
gados pela PM) marcharam até 
a Esplanada dos Ministérios, 
onde também foi colocado um 
boneco inflável do ex-presiden-
te Lula com roupa de presidiá-
rio. As pessoas pediam para que 
ele se juntasse ao ex-ministro 

José Dirceu e ao ex-diretor da 
área internacional da Petrobras, 
Nestor Cerveró, que cumprem 
pena por corrupção. Das capi-
tais, o número maior de ma-
nifestantes foi registrado em 
São Paulo. Aproximadamente 
350 mil pessoas fecharam as 
duas vias da Avenida Paulista 
para pedir a saída da presi-
dente Dilma Rousseff e o fim 
das desigualdades sociais que 
o País enfrenta, através de fai-
xas e cartazes. O senador José 
Serra (PSDB) também este-
ve presente e declarou que os 
atos contra o governo foram 
feitos de forma pacífica e, que, 
é preciso “prestar atenção na 
vontade do povo e nos fatos 
que vêm a público”. “Governo 
Dilma tem tanta obsessão por 
esta questão. Praticamente, o 

único programa coerente que 
eles têm é o de lutar contra o 
impeachment. Não governam 
o resto”, disparou. 

Governo
Em nota, a Secretária de 

Comunicação Social do Go-
verno Federal, declarou que 
“as manifestações foram vistas 
dentro da normalidade demo-
crática”, mas nenhum auxiliar 
deverá se pronunciar sobre os 
atos de protesto. Enquanto as 
manifestações eram realiza-
das, os ministros da Casa Civil, 
Aloizio Mercadante, da Justi-
ça, José Eduardo Cardozo, da 
Defesa Jaques Wagner e da 
Comunicação, Edinho Silva, 
participavam de uma reunião, 
no Palácio da Alvorada, com a 
presidente Dilma Rousseff. 
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Brasil

Toca de preguiças é 
descoberta em Rondônia

Só 23% dos profissionais 
de enfermagem tem 
curso superior

Forças Armadas reforçam 
segurança nos Jogos Olímpicos

Governo determina desligamento de térmicas

Um túnel de, no mínimo, 
100 metros de extensão, na 
região amazônica, foi desco-
berto por pesquisadores do 
Serviço Geológico do Brasil. A 
descoberta aponta que essa é 
a primeira toca de preguiças 
gigantes, extintas há milhares 
de anos na América do Sul. A 
caverna era conhecida por mo-
radores de Ponta do Abunã, em 
Rondônia. No entanto, ela não 
havia sido classificada de pale-
otoca (que significa cavada por 
animais extintos).

De acordo com o geólogo 
Amilcar Adamy, responsável 
pela descoberta, a paleotoca 
existe há, pelo menos, 10 mil 
anos e tem marcas de garras, 

O Ministério da Defesa 
anunciou que cerca de 38 mil 
militares das Forças Armadas 
(Exército, Marinha e Aeronáu-
tica) vão reforçar a segurança 
dos Jogos Olímpicos e Paralím-
picos de 2016. No Rio de Janei-
ro, sede dos jogos, serão mobi-
lizados 20 mil homens, além 
de 18 mil militares em Brasília, 
Belo Horizonte, Manaus, Sal-
vador e São Paulo, cidades que 
receberão jogos de futebol.

“A Defesa é responsável 
pelo espaço aéreo, pelo espa-
ço marítimo, pelas áreas con-
tra terrorismo e pela área de 
controle de estruturas estra-
tégicas – como energia e tor-
res de transmissão, segurança 
cibernética”, explicou o chefe 

O Ministério de Minas e 
Energia desligou 21 usinas tér-
micas – consideradas as mais 
caras do sistema. Até o final 
do ano, essa decisão deve ge-
rar uma economia de R$ 5,5 
bilhões. A proposta foi apresen-
tada pelo Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS) e, se-
gundo o ministério, as medidas 
foram atribuídas aos recordes 
de geração de energia eólica da 

indicando que foi escavada por 
espécies de grande porte. “Não 
temos, na fauna atual da região, 
nenhum animal capaz desse 
tipo de escavação”, explicou. 
Serão feitos estudos comple-
mentares na região para buscar 

novas tocas, além de detalhar 
a paleotoca descoberta e deter-
minar sua extensão total. Tam-
bém serão feitas escavações de 
pequeno porte em busca de evi-
dências fósseis dos antigos mo-
radores do local. (ABr)

do Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas, general José 
Carlos De Nardi. 

O policiamento nas ruas 
cabe à Polícia Militar. As For-
ças Armadas vão atuar na se-
gurança de 65 modalidades, 44 

eventos-teste e quatro cerimô-
nias. Também está previsto o 
monitoramento da passagem 
da tocha olímpica por 300 ci-
dades do País, que vai começar 
no dia 3 de maio de 2016 e deve 
durar 100 dias. (Abr)

Região Nordeste e à perspectiva 
de os reservatórios das hidre-
létricas das regiões Sudeste e 
Centro-Oeste atingirem o pata-
mar de 30% até novembro.

Mesmo com o desligamen-
to, anunciado no último dia 
cinco, restam cerca de 10 mil 
megawatts médios em térmicas 
ligadas. “Já tivemos 15 mil me-
gawatts no momento crítico”, 
ressaltou o ministro de Minas 

e Energia, Eduardo Braga. Ape-
sar da economia esperada, Bra-
ga disse que ainda não é possí-
vel estimar qual o impacto que 
a medida terá na conta de luz. 
“A Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica), nos próximos 
dias, irá fazer os estudos para 
apontar, a partir de então, qual 
será a conduta com relação às 
bandeiras (tarifárias)”, acres-
centou. Bandeira Vermelha tem adicional de R$5,50 a cada 100 quilowatts/hora (kwh)

Ministro não descarta possibilidade de atentados terroristas durante os jogos

Pesquisadores afirmam que as escavações foram feitas por preguiças 
gigantes há 10 mil anos

Em termos de renda, a enfermagem é um dos setores da saúde com a 
remuneração mais baixa 

Pesquisa realizada pela 
Escola Nacional de Saúde 
Pública da Fundação Insti-
tuto Oswaldo Cruz (ENSP-
-Fiocruz) constatou que 77% 
profissionais da área de en-
fermagem, no País, tem for-
mação técnica ou são auxilia-
res, enquanto somente 23% 
são enfermeiros com curso 
superior. Nas regiões Norte 
e Nordeste, a carência desses 
profissionais é bem maior.

O estudo foi encomenda-
do pelo Conselho Federal de 
Enfermagem (Cofen) e, se-
gundo a coordenadora geral 
da pesquisa, Maria Helena 
Machado, o alto percentual 
de técnicos e auxiliares reve-
la um quadro preocupante. 
“Nós estamos falando de 1,8 
milhão de trabalhadores em 
enfermagem e, infelizmente, 
o Brasil apresenta um volume 

(de profissionais formados) 
muito pequeno. Pensar que 
são 23% de enfermeiros para 
dar conta de toda a estrutura 
de assistência à saúde, super-
visão e coordenação de todas 
as atividades de enfermagem 
do País, é muito pouco”. 

De acordo com a pesqui-
sa, o grande empregador da 
enfermagem no Brasil é o 
setor público nos três níveis 
(federal, estadual e munici-
pal), com 70,1% do total. Os 
29,2% estão no setor privado, 
9,8% nas atividades de ensino 
e 1,4% na área filantrópica. 
No próximo dia 27 de agosto, 
ao final das apresentações da 
pesquisa pelo País, os mem-
bros do Cofen e dos conselhos 
regionais se reunirão para 
traçar as estratégias para a 
inserção da categoria nos pro-
gramas governamentais.
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Mundo

Japão lembra 70 anos 
das bombas atômicas

O papa quis 
saber : Pelé ou 
Maradona?

Aperto de mão celebra os 20 anos de 
reconciliação entre os EUA e o Vietnã

Fundo é autorizado para conter 
crise da migração

O trágico episódio da bom-
ba nuclear, lançada pelos Esta-
dos Unidos, no final da segun-
da Guerra Mundial, devastan-
do as cidades de Hiroshima e 
Nagasaki, no Japão, completou 
70 anos. Cerca de 55 mil pes-
soas estiveram no Parque Me-
morial da Paz, em Hiroshima, 
para fazer um minuto de silên-
cio em homenagem às vítimas 
do bombardeio. Mesmo após  
70 anos do ocorrido, a Cruz 
Vermelha ainda presta atendi-
mento a milhares de pessoas 
que ainda sofrem com as se-
quelas deixadas pelos ataques. 
De acordo com a Federação 
Internacional das Sociedades 
da Cruz Vermelha e do Cres-

Durante o encontro do 
Movimento Eucarístico Jo-
vem (MEJ), que reuniu dois 
mil representantes jovens de 
diversas partes do mundo no 
Vaticano, um fato, no míni-
mo, descontraído ocorreu. 
Selecionada para fazer uma 
pergunta ao Papa Francisco, a 
brasileira Ana Carolina, de 19 
anos, se surpreendeu ao ser 
questionada pelo pontífice. 
Francisco perguntou quem foi 
melhor no futebol: Pelé ou o 
argentino Diego Maradona? 
Prontamente, a paulistana 
respondeu “Pelé” e arrancou 
uma risada do papa, que é 

cente Vermelho, duas unidades 
de saúde atenderam, no ano 
passado, 6.030 vítimas da ex-
plosão atômica em Nagasaki, 
e 4.657 pessoas em Hiroshima. 
Calcula-se que milhares dessas 
pessoas ainda precisarão de 

cuidados, nos próximos anos, 
por doenças relacionadas à ra-
diação liberada pelas bombas. 
No total, nos dois centros, fo-
ram hospitalizadas 2,6 milhões 
de pessoas devido a sequelas. 
(ABr)

Os Estados Unidos e o Vie-
tnã celebraram 20 anos do es-
tabelecimento de relações di-
plomáticas entre os dois países. 
Para marcar a data, no último 
dia sete, o presidente do Vietnã, 
Troung Tan Sang, e o atual se-
cretário de Estado norte-ame-
ricano, John Kerry,  deram um 
aperto de mão no palácio presi-
dencial, de arquitetura colonial 

francesa, diante de um busto 
gigante em bronze do herói da 
independência, Ho Chi Minh.
“Esta viagem em direção à re-
conciliação entre os nossos pa-
íses é, verdadeiramente, uma 
das maiores grandes histórias 
de nações que estiveram em 
guerra e conseguiram encon-
trar um terreno de entendi-
mento para construir uma nova 

A ajuda de €2,4 bilhões 
para auxiliar no enfrenta-
mento da crise migratória 
para os países-membros 
da Comissão Europeia foi 
anunciada, no último dia 10 
de agosto, em Bruxelas. O 
incentivo deverá cobrir 23 
programas nacionais sobre 
migração e visa, principal-
mente, que vem do Oriente 
Médio e da África. A maior 
parte desses recursos vão 
ser encaminhados à Italia e 
à Grécia, já que os dois pa-

íses são porta de entrada 
para quem tenta chegar ao 
continente pelo mar. A aju-
da financeira será de: €560 
milhões e €473 milhões, res-
pectivamente. Dados da Or-
ganização das Nações Uni-
das (ONU) revelam que, de 
janeiro a julho, mais de 220 
mil migrantes e refugiados 
atravessaram o Mediterrâ-
neo em direção à Europa. 
Pelo menos 2 mil pessoas já 
morreram no mar ou estão 
desaparecidas. (ABr)

argentino. “Lógico, sou bra-
sileira, né?”, disse Ana Ca-
rolina, em entrevista à Rádio 
Vaticano. A pergunta da bra-
sileira foi sobre a dificuldade 
do papa em sua missão apos-
tólica. Segundo Ana Caroli-
na, a dúvida surgiu porque 
ela tem dificuldades para 
agregar jovens ao Movimen-
to Eucarístico no Brasil. “[A 
resposta do papa] foi uma 
resposta em que ele, além de 
responder totalmente ao que 
perguntei, me motivou mais 
ainda a continuar, mesmo 
que seja difícil”, disse Ana 
Carolina. (ABr)

relação”, disse John Kerry. No 
período em que foi senador, 
a partir dos anos 1980, Kerry 
abriu a normalização das rela-
ções entre Washington e Ha-
nói, multiplicando as viagens 
ao Vietnã, até o levantamento 
do embargo econômico, em 
1994, e o estabelecimento das 
relações diplomáticas no ano 
seguinte. (ABr)

Papa Francisco abriu um largo sorriso com a resposta da jovem brasileira
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Após o ataque sobre Hiroshima, os Estados Unidos lançaram, três dias 
depois, uma segunda bomba, sobre a cidade de Nagasaki 

John Kerry se transformou num grande cético do intervencionismo militar desenfreado
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Governo do Estado já garantiu apoio a 8° Edição da Vinhuva Fest

EconoMia

Pela primeira vez, Fórum Estadual de Desenvolvimento Econômico será sediado 
no Sertão, dentro da programação da feira

Negócios do vinho, caprinos e ovinos 
na oitava edição da Vinhuva Fest

Para celebrar a colheita da 
uva e potencializar negócios do 
vinho, a Vinhuva Fest chega a 
sua oitava edição este ano. O 
evento será realizado no Pátio 
da Uva, no município de Lagoa 
Grande, no Sertão do São Fran-
cisco, nos dias nove, 10 e 11 de 
outubro. A novidade deste ano 
é um ambiente dedicado a ca-
prino e ovinocultura, além da 
primeira Feira Internacional de 
Agronegócios e Vitivinicultura. 
“Nossa região é rica na criação 
desses animais, como ocor-
re em Jutaí, distrito de Lagoa 
Grande, Dormentes, Petrolina e 
demais cidades do Vale do São 
Francisco. Também serão rea-
lizadas exposições de equinos. 
A Vinhuva Fest, este ano, vai 
trabalhar: agronegócios, vitivi-
nicultura, caprino ovinocultura 
e equinos. Com isso, temos a 
dimensão de quão grande é essa 
feira”, afirmou o prefeito Dho-
ni Amorim.  A programação 
da oitava Vinhuva Fest inclui a 

realização do Fórum Estadual 
de Desenvolvimento Econômi-
co – criado em parceria com a 
Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP), o Sebrae e a Associa-
ção Municipalista de Pernam-
buco (Amupe) –, no dia 10 de 
outubro. O encontro pretende 
reunir secretários e gestores 
municipais de diversas regiões 
de Pernambuco e, segundo o se-
cretário municipal de Governo e 
coordenador do evento, Willia-
ms Bartolomeu, é a primeira 
vez que o Fórum será sediado 
no Sertão. “A nossa proposta 
é de discutir políticas públicas 
direcionadas para o agronegó-
cio e à vitivinicultura na região, 
trazendo o Fórum para o even-
to. Essa iniciativa fortalecerá a 
cadeia de desenvolvimento do 
Vale do São Francisco”, comen-
tou Bartolomeu.

Para o gestor de Políticas 
Públicas do Sebrae, Fernando 
Clímaco, o evento, em Lagoa 
Grande, será uma oportunida-
de de reunir atores importantes 
do processo de desenvolvimen-

to do Vale do São Francisco. 
“Fomentar o desenvolvimen-
to econômico, no Vale do São 
Francisco, é de fundamental 
importância para o crescimento 
do Estado. Turismo, economia 
e sustentabilidade se fazem pre-
sentes nessa região”, destacou. 
Para garantir apoio, o prefeito 
de Lagoa Grande foi à Brasília 
apresentar a feira aos parla-
mentares e ministros. O sena-
dor Humberto Costa confirmou 
presença no evento e ressaltou 
a importância da Vinhuva Fest 
para movimentação turística do 
Vale do São Francisco. O gestor 
também se reuniu com o sena-
dor Douglas Cintra, que elogiou 
as novidades trazidas para esta 
edição da feira. “Em momentos 
como estes, de crise, devemos 
investir em ideias inovadoras. 
Além de fortalecer e expandir a 
vitivinicultura e o agronegócio, 
a Vinhuva Fest também inova, 
ao trazer, pela primeira vez, a 
feira de caprinos e ovinos, ati-
vidade com grande potencial na 
região”, pontuou o senador.

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Concurso
A Imperatriz e Damas da 

Vinhuva Fest 2015 já foram 
escolhidas. No evento, reali-
zado no Kactus Clube, zona 
urbana de Lagoa Grande, Lí-
gia Oliveira Matos, de 17 anos, 
do distrito de Jutaí, foi eleita 
a Imperatriz e ganhou o prê-
mio de R$ 1 mil. Na segunda 
e terceira colocação, ficaram 
Marta Laura e Juliana La-

faete, respectivamente – as 
duas receberam o prêmio de 
R$ 500 cada. Três quesitos 
tiveram peso na escolha das 
representantes da Vinhuva 
Fest: beleza, desenvoltura e 
simpatia. Após serem nomea-
das, a Imperatriz e as Damas 
tem o papel de divulgar as po-
tencialidades da região e con-
vidar a todos para participar 
da feira.
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Dárcio Rabélo
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

@darciorabelo.com.br
facebook.com/PORTALDARCIORABELO

@darciorabelo

DEBUT  A aniversariante Letícia Galdino ladeada pelos pais Lenilda e João e do 
irmão João Vitor no cenário deslumbrante de seus 15 anos em Venturosa-PE

AMIGOS O fisioterapeuta Gleydson Almeida e Nikésia aproveitando a noite badalada de 
Venturosa

ELEGANTES O casal de empresários Lemos e Gerusa Vasconcelos entre os convidados 
Vips do Debut de Letícia

AGASALHOS

Arcoverde apresenta esse ano um inverno bastante rigoroso, motivo pelo 
qual, os integrantes do Lions Clube Arcoverde-PE, não mediram esforços 
para realizarem a Campanha do Agasalho 2015 sobre o comando do novo 
Presidente,  Warley Ramos. Foram doados 210 cobertores a população 
carente dos bairros do Veraneio, Jardim da Serra, Rua da Lama e Vila São 
Francisco (antiga Vila do Presídio) e mais 21 casacos aos idosos do lar dos 
idosos da Fundação Terra.

vendas@jornaldosertaope.com.br
ANUNCIE CONOSCO

DEBUT DE LETÍCIA GALDINO

Os 15 anos de Letícia Galdino que aconteceu em Venturosa, Agreste do 
Estado, no Clube Municipal, simplesmente parou a cidade. Os nomes 
mais importantes do cenário social marcou presença. O cerimonial 
Elegance foi eficiente e deu um show na condução da festa. Destaque para 
toda a produção cenográfica que o local ganhou. Letícia chegou escoltada 
por cavaleiros em um carro que lembrava uma carruagem e foi anunciada 
com muitos fogos. De parabéns os pais da jovem João e Lenilda que 
proporcionaram uma festa única e que ficará guardada na memória da 
cidade de Venturosa com uma das mais bonitas.
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SIMPATIA O Prefeito de Venturosa, Ernandes Albuquerque e sua 
elegante primeira dama Francis recepcionando o colunista social 

Dárcio Rabelo na cidade dia desses.

DESTAQUES  Sanja e o médico Eudes Tenório casal de destaque em Venturosa

BUFFET Cláudia e Cícero casal que comanda com maestria grandes eventos na região deram uma 
pausa no trabalho e curtiram o debut de Letícia em Venturosa

Choro novo

Chegou a primeira herdeira do casal Djonatan Zanella e 
Maria de Fátima Barroso, que recebeu o nome de Elena. O 
nascimento aconteceu na última sexta-feira (7), no Hospital 
Esperança, em Recife. Desejamos felicidades.

HOMENAGEM A DUDU

Nesta quinta-feira, dia 13, quando se completou um ano da morte 
do ex-governador Eduardo Campos, os arcoverdenses participaram 
de uma missa campal celebrada pelo padre Airton Freire e depois 
deram um abraço na Praça da Rodoviária. Foi um momento de 
muita emoção!

MPPE

O procurador-geral de Justiça, Carlos Guerra de Holanda, 
inaugurou, nesta sexta-feira (7), a sede do Ministério 
Público de Pernambuco (MPPE), em Custódia (Sertão do 
Moxotó). A sede recebeu o nome da promotora de Justiça 
Glória Maria Pereira da Costa de Souza Ramos, falecida em 
abril deste ano. Com a nova sede, promotores de Justiça 
e servidores do MPPE que atuam na cidade passarão a 
contar com melhores condições de trabalho. Na Promotoria 
de Justiça de Custódia, um promotor de Justiça e três 
servidores ocupavam uma sala de 24 metros quadrados 
cedida pelo Poder Judiciário no Fórum local.

CULTURA É PRECISO

Muito legal a iniciativa do Projeto Filarmônica nas Praças, 
que é uma realização da Prefeitura de Arcoverde e a 
Associação de Músicos de Sopro de Arcoverde – Amusa, 
levado música para as praças de Arcoverde. O primeiro 
evento na Praça José Rabelo de Vasconcelos, foi um sucesso 
provando que nem de obra e cal vive a população.

DEBATE

Após uma semana de exibições e debates audiovisuais, o Festival de Cinema de Triunfo 
abriu espaço na programação de seu último dia de atividades, para um debate que 
mobilizou cineclubistas, realizadores e gestores públicos do estado. 
O seminário Desafios e perspectivas para os Cinemas de Rua agregou, ainda, 
pesquisadores e programadores de salas em funcionamento na capital e no interior.
A conversa, que também foi acompanhada pelo secretário estadual de cultura, 
Marcelino Granja, trouxe à luz a realidade, oportunidades e desafios de espaços como 
o Cinema Rio Branco (Arcoverde), Cine São José (Afogados da Ingazeira), Cinema da 
Fundação e Cinema São Luiz, ambos no Recife.

Novidade

O North Shopping Caruaru está de ‘cara nova'.
O empreendimento passou a se chamar Caruaru Shopping. 
A mudança também incorporou o WA Hotel e o empresarial 
Caruaru Corporate, criando um arrojado e moderno complexo 
comercial, hoteleiro e empresarial.
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EconoMia

O Porto de Suape abrigará a primeira biorrefinaria do Estado com foco em bioquerosene para abastecer aviões

Pela primeira vez, combustível verde 
será produzido em Pernambuco

Startup Weekend movimenta 
negócios inovadores 

Movimento do Sebrae 
foca em micro e 
pequenas empresas

A Plataforma Pernambu-
cana de Bioquerosene e Diesel 
Verde será a primeira biorre-
finaria no Estado a produzir 
combustível a partir da biomas-
sa da cana-de-açúcar. O gover-
nador Paulo Câmara assinou, 
no último dia quatro, um me-
morando de entendimentos, 
que assegura o processo de im-
plantação da biorrefinaria no 
Porto de Suape. Ela está orçada 
em R$ 100 milhões. O foco do 
empreendimento, que contará 
com 25 parceiros, entre enti-
dades das iniciativas pública e 
privada, será produzir combus-
tível limpo, principalmente, 
para abastecer os aviões que te-
rão como destino a Ilha de Fer-

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br nando de Noronha. De acordo 

com o presidente do Sindicato 
da Indústria do Açúcar e do 
Álcool de Pernambuco (Sin-
daçúcar PE), Renato Cunha, 
Pernambuco deverá produzir 
de 480 a 500 milhões de litros 
de etanol, na safra 2015/2016, 
capaz de atender o projeto de 
combustíveis limpos. Esse pro-
jeto, inclusive, não irá apenas 
estimular a criação de novas 
oportunidades para a indústria 
canavieira, também deve be-
neficiar os pequenos produto-
res do Sertão, com o incentivo 
à produção de outras plantas 
oleaginosas como a ouricuri, 
macaíba e lucuri, por exem-
plo, que podem ser exploradas 
para a produção bioquerosene 
de aviação e de diesel verde. 

O município de Serra Ta-
lhada receberá, pela segunda 
vez, nos dias 21, 22 e 23 de 
agosto, o Startup Weekend, 
evento mundial de empre-
endedorismo, que estimula 
os participantes a criarem, 
desenvolverem e validarem 
ideias de negócios inovado-
res. O evento será realizado 
no Centro Tecnológico do 
Pajeú. As inscrições para os 
perfis de “Desenvolvedor”, 
“Designer” e “Negócios”, fo-
ram encerradas no último 
dia 10. O evento é apoiado 
pela Google e, em Pernam-
buco, pelo Sebrae, além de 
fazer parte de uma das maio-
res aceleradoras de Startups 
do mundo, a Techstars, com 
sede em Boston. Os parti-
cipantes têm como metas: 
compartilhar as ideias, for-
mar grupos e lançar uma 
Startup em 54 horas. Ao final 
do evento, as Startups são 
apresentadas para a banca 

de jurados e uma delas é pre-
miada. Para auxiliar a cria-
ção e o desenvolvimento das 
ideias, o Startup Weekend 
Sertão (SW-Sertão) contará 
com a participação de dez 
mentores experientes, entre 
eles, o investidor americano 
do Vale do Silício, Kyle Hen-
ry, que é sócio da Venture 
Connects, empresa que atua 
em consultoria de negócios 
e investimentos. Também 
estará presente o adminis-
trador Érick de Albuquerque, 
que é Diretor Executivo na 
A&C Holding, grupo formado 
por sete empresas com atu-
ação no Brasil e EUA. Érick 
também é criador do Fundo 
Privado de Investimentos de 
Capital Semente, Inova Nor-
deste, destinado a empresas 
emergentes inovadoras em 
tecnologia, e é membro do 
grupo de investidores do Por-
to Digital em Recife, o maior 
parque tecnológico do Brasil. 

Startups
Os Startups Weekends 

são realizados por voluntá-
rios: organizadores, mento-
res, palestrantes e demais 
participantes que tem como 
objetivo “plantar sementes” 
de empreendedorismo ao re-
dor do mundo. A rede global 
já realizou oito mil Startups 
Weekends em mais de 100 
países, sendo quatro apenas 
em Pernambuco, seguindo o 
mesmo padrão. 

O Sebrae lançou, no úl-
timo dia cinco, em todo o 
Brasil, um movimento para 
estimular a sociedade a con-
sumir produtos e serviços 
fornecidos por micro e pe-
quenas empresas. A ação tem 
como objetivo fomentar os 
pequenos negócios para for-
talecer a economia, já que as 
micro e pequenas empresas 
correspondem a mais de 95% 
do total de empresas brasilei-
ras, e respondem por 27% do 
PIB no Brasil e por 52% do 
total de empregos com car-
teira assinada – mais de 17 
milhões de vagas.
“É a primeira vez que faze-
mos um movimento para a 
sociedade, para que as pesso-
as percebam que, ao comprar 
do pequeno, elas estão melho-
rando a sua cidade, gerando 
empregos e ajudando a econo-
mia”, destaca o presidente do 

Sebrae, Luiz Barretto. O Mo-
vimento Compre do Pequeno 
Negócio estabeleceu o dia 
cinco de outubro como data 
oficial, por se tratar do dia em 
que foi instituído o Estatuto da 
Micro e Pequena Empresa. A 
ação inclui um hotsite (www.
compredopequeno.com.br), 
que enumera cinco razões 
para comprar dessas empre-
sas, além de disponibilizar um 
espaço para que elas possam 
se cadastrar para divulgar seus 
produtos e serviços. O Sebrae 
e instituições parceiras vão 
realizar uma semana de ca-
pacitação em todo o Brasil, 
de 21 a 26 de setembro, para 
preparar os empresários, es-
pecialmente, para o dia cinco 
de outubro, com palestras, 
consultorias e orientações 
sobre controle de custos e 
atendimento ao cliente, por 
exemplo.

A rota comercial Recife/Fernando de Noronha será a primeira que 
utilizará o combustível verde fabricado em Pernambuco
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ITrata-se ainda de uma grande 
chance de desenvolvimento de 
novos mercados de economia 
verde. “Estamos avançando 
na questão da plataforma per-
nambucana verde. Essas ações 
farão com que Fernando de 
Noronha fique livre de qual-
quer emissão de gases que pre-
judicam o local. Isso é possível 
e necessário e vai mostrar para 
o mundo, através do arquipéla-
go, que é possível ter um olhar 
diferenciado para o meio am-
biente”, explicou o governador 
de Pernambuco. Dentro de 15 
dias, será estruturado um grupo 
de trabalho entre o Governo do 
Estado e as empresas parceiras 
com o objetivo de formatar o 
projeto da biorrefinaria. Entre 
os parceiros no empreendimen-

to, estão Azul Linhas Aéreas, 
Banco do Nordeste, Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Fede-
ral, BNDES, Sindaçúcar, Curcas 

Diesel Brasil, Infraero, Facepe, 
UFPE, UFRPE, Sudene, Em-
brapa, Cetene e Refinaria Abre 
e Lima, entre outros.

Diretor Executivo na A&C Holding, 
Érick de Albuquerque, está presente
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cultura

O Dia Mundial da Fotografia, celebrado no dia 19 de agosto, teve 
origem na invenção do daguerreótipo, que recebeu esse nome por ser um 
processo fotográfico desenvolvido por Louis Daguerre, criado em 1837. 
Desde sua criação, a fotografia serve para eternizar momentos impor-
tantes e contar histórias através de suas imagens. Em homenagem a esta 
arte, o Jornal do Sertão conversou com dois profissionais que possuem 
olhares diferentes, mas uma mesma paixão pela arte de fotografar.

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

O projeto já passou, no Sertão de Pernambuco, pelas cidades de Serra Talhada, Exu, Cabrobó e Buíque,
Na Venezuela, contemplou Santa Helena do Uairén e, em Portugal, comunidades camponesas em Lisboa

O interesse por registrar imagens únicas surgiu 
em 1986, mas apenas 10 anos depois é que Alvaro 
Severo, formado em Jornalismo, passou a fotografar 
profissionalmente. Também artista plástico, Severo 
trouxe as texturas e o olhar surrealista de suas obras 
para a fotografia. “Eu costumava fotografar para 
fazer estudos e, naquela época, não tinha a câmera 
digital. Na hora de apertar o botão, nem sempre a 
foto saía como você queria, então comecei a traba-
lhar melhor os negativos e revelar minhas próprias 
fotografias. Foi isso que me levou para essa área”, 
comentou. Com diversos trabalhos publicados em 
veículos como o Diário de Pernambuco, Jornal do 
Commercio e Empório Amazônia, além da experiên-

cia em produções cinematográficas, Alvaro também realiza oficinas em 
comunidades isoladas com objetivo de despertar em seus membros um 
olhar fotográfico. “Hoje, qualquer pessoa usa um smartphone para fazer 
registros, mas as fotos saem sem nenhum significado. Por isso, há quatro 
anos, realizo essas oficinas, em comunidades rurais, para dar um resig-
nificado à fotografia”, observa. O projeto já passou pelas cidades de Serra 
Talhada, Exu, Cabrobó, Buíque. Em Roraima, contemplou Boa Vista, na 
Venezuela, Santa Helena do Uairén e, em Portugal, comunidades cam-
ponesas. “O equipamento é o que menos importa na fotografia, é ape-
nas uma parte da construção da imagem. Foram realizadas 16 oficinas e 
percebi, em todas elas, que, muitas vezes, pessoas que possuem o conhe-
cimento técnico não conseguem imprimir um olhar com personalidade. 
Já pessoas que nunca manusearam uma máquina conseguem expressar 
essa simplicidade da imagem personalizada”, compara Severo. 

“Uma imagem vale mais do que mil palavras”. Para fazer valer o 
ditado popular, o fotógrafo precisa transmitir com perfeição a men-
sagem pretendida, sair da zona de conforto e explorar novos vieses. 
Foi essa a decisão que a fotógrafa Cynthia Myarka tomou ao explorar 
outras áreas da fotografia. Na profissão, há seis anos, ela escolheu, 
inicialmente, registrar o universo infantil, após o nascimento de sua 
filha, mas, atualmente, já acumula, no currículo, casamentos e gran-
des eventos como a 15º edição da Fenearte e o São João de Caruaru 
2015. “O fotojornalismo, a área institucional e outros segmentos fo-
ram chegando aos poucos. Não sigo a chamada fotografia de moda. 
Eu tenho traços atemporais, gosto da imagem genuína, sem muitos 
acessórios”, pontuou. Para Cynhtia, a fotografia nada mais é do que 
“segurar o tempo nas mãos” e, por mais que sua beleza esteja na es-
pontaneidade, o bom profissional não pode deixar de estudar para 
se manter atualizado. Chama a atenção ainda para a técnica de usar 
a luz ambiente, indo além dos aparatos tecnológicos que os equipa-
mentos fotográficos possuem hoje. É preciso ter um olhar cuidadoso. 
“A fotografia tem que ser entendida nas entrelinhas, mas muitas pe-
culiaridades estão sendo esquecidas. Temos que observar como a luz 
se comporta, não apenas estar preocupados com o ISO e a velocidade 
da câmara”, conclui.

Por uma imagem sem muitos acessórios

Olhar capaz de resignificar o Sertão
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Foto: Jacir José de Souza Filho
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Pernambucanos vencem em diferentes 
categorias no Festival de Cinema de Triunfo

Círculo de leituras estreia em Caruaru

Sessão de cinema em quatro cidades Final do concurso Ler 
Bem ocorre no Recife

Cerca de 3.500 pessoas 
conferiram as mostras com-
petitivas do oitavo Festival 
de Cinema de Triunfo, no 
Cine Teatro Guarany, entre 
os dias três e oito de agosto. 
Na categoria de Melhor Lon-
ga-metragem, os pernambu-
canos Petrônio de Lorena e 
Tiago Scorza venceram com 
o filme “O Gigantesco Imã”. 
Já na disputa pelo Melhor 
Curta-metragem Nacional, o 
escolhido foi “Nua Por Den-
tro do Couro”, de Lucas Sá, 
representando o Maranhão. 
“História Natural”, de Júlio 

O Círculo de Leituras é o 
mais novo evento literário 
da cidade de Caruaru. Ele 
reunirá escritores locais e de 
outros estados para incenti-
var a escrita e a leitura, ten-
do como público-alvo jovens 
estudantes e professores. O 
encontro será realizado no 
dia 26 de setembro, mas a 

Cavani, foi o vencedor do 
Melhor Curta-metragem Per-
nambucano. 

Representando São Pau-
lo, Caroline Fiorati recebeu o 
prêmio de Melhor Curta-me-
tragem Infanto-Juvenil pelo 
filme “Algum Lugar no Re-
creio”. O Melhor Curta-me-
tragem da mostra Sertões foi 
“Chico Santeiro: Do Homem 
ao Santo”, de Daniel Figuei-
redo. Para a documentarista 
Kátia Mesel, homenageada, 
nesta edição, junto com o 
escritor e cineasta Fernan-
do Monteiro, o Festival de 

Na categoria de Melhor Longa-metragem, os pernambucanos Petrônio 
de Lorena e Tiago Scorza venceram com o filme “O Gigantesco Imã”

Cine Sesi já passou pelos estados de Minas Gerais, Alagoas e, atualmente, 
está com temporada em Pernambuco

Os estudantes Emily Vitória, Ana Julia e Wescley Gabriel foram os finalistas 
da etapa de Paulista
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O Cine Sesi Cultural 
aportará em diversas cida-
des do interior de Pernam-
buco até o mês de outubro. O 
projeto de cinema itinerante 
é uma iniciativa da Aliança 
Comunicação, realizado há 
15 anos, e já promoveu três 
mil sessões no Sertão, em 
800 municípios de 12 esta-
dos. O objetivo é aproximar 
a população da indústria 
cinematográfica nacional. 
Para muitas pessoas, inclu-
sive, é a oportunidade de ir, 
pela primeira vez, ao cine-
ma. Após passar por algu-
mas cidades, como São José 
do Egito, Carnaíba, Custó-
dia, Sanharó e, mais recen-
temente, Toritama e Cupira, 
o caminhão cinema estará 
em Altinho e Canhotinho, 
nos dias 21, 22 e 23 de agos-
to. Segue depois para São 
Joaquim do Monte e Saloá, 

A Associação Pernambuca-
na de Atacadistas e Distribui-
dores (Aspa), em parceria com 
as secretarias municipais de 
Educação, promoveu, de 10 e 
14 de agosto, as semifinais do 5º 
Concurso Ler Bem nos municí-
pios de Triunfo, São Joaquim 
do Monte, Paulista, Igarassu e 
Garanhuns. Nesta etapa, foram 
escolhidos 15 estudantes para 
a final, que será realizada no 
dia oito de outubro, no Recife. 
O Concurso Ler Bem integra 
o Projeto Aspa de Incentivo à 
Leitura, programa socioedu-
cacional da entidade. Ele é de-
senvolvido, na rede municipal, 
com alunos do 4º Ano do Ensi-

prefeitura, através da Fun-
dação de Cultura, ainda não 
definiu o horário e local. Na 
programação, já estão con-
firmados os escritores Sid-
ney Rocha e Cícero Belmar, 
que vão abordar a temática: 
“A voz dos retirantes na ci-
dade grande”. O Círculo de 
Leitura também vai contemplar 
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no Fundamental 1, que passam 
por seletivas em suas respec-
tivas escolas e cidades. Nesta 
edição, as escolas públicas de 77 
municípios pernambucanos se 
inscreveram, totalizando 1.200 
escolas e mais de 50 mil alunos 
participantes. Os semifinalistas 
receberam como prêmio um 
tablet, e os finalistas ganharam 
um notebook. Para o 1º, 2º e 
3º colocado no Concurso Ler 
Bem, o prêmio será um final 
de semana no Enotel Resort 
Porto de Galinhas, em Ipoju-
ca, acompanhado dos pais, dos 
seus respectivos professores e 
dos diretores das escolas onde 
estudam.

Cinema de Triunfo tem sido 
importante para “animar o 
movimento cinematográfico 
de todo o Estado, e, de uma 
maneira especial, o cinema 
do Sertão”. 

Além da mostra, o in-
centivo a essa produção ci-
nematográfica pelo interior 
de Pernambuco foi coloca-
da em prática através do 
projeto Cinema na Estrada, 
que recebeu mais de 400 
moradores da periferia de 
Triunfo e também do muni-
cípio de Santa Cruz da Baixa 
Verde. 

nos dias 28,29 e 30 de agos-
to. As sessões de filmes na-
cionais – muitos deles pre-
miados em festivais, como o 
Anima Mundi e selecionados 
no Festival de Genebra, são 

abertas e realizadas nas pra-
cinhas ou ruas de casarios. 
Toda a programação e a rota 
do cinema itinerante podem 
ser conferidas através do site 
www.cinesesi.com.br.

as cidades do Cabo de Santo 
Agostinho, Goiana e Arcoverde. 
“A cidade de Caruaru é cultural, 
é literária, como muitos escri-
tores e poetas, o lugar perfei-
to para realizarmos o Círculo 
de Leituras”, afirmou Andréa 
Mota, uma das responsáveis 
pelo evento, junto com Marlom 
Meirelles e Yanara Galvão.
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tEcnologia

O Usinas Digitais incentiva 
desenvolvimento de softwares

Remédio fabricado por impressora 
3D tem uso autorizado

Pernambucano cria aplicativo 
premiado pela ONU

Instaby liga 
instagram direto ao 
site da marca

O Ministério das Comu-
nicações lançou o Usinas Di-
gitais, um programa para es-
timular a criação de parques 
tecnológicos no Brasil, visan-
do ao desenvolvimento de 
instalações de pesquisa e labo-
ratórios destinados ao desen-
volvimento de softwares para 
computadores e smartphones. 
Dois projetos serão seleciona-
dos para 2015 e vão dividir o 
montante de R$ 8 milhões em 
investimentos. Os projetos se-
rão implementados por meio 
de parcerias entre os governos 
federal, estaduais e municipais 
e a iniciativa privada. As empre-
sas aglutinadas, em um mesmo 
polo, terão acesso compartilha-
do a recursos, equipamentos 
e infraestrutura de ponta. “O 
Ministério (das Comunicações) 
e os governos locais podem au-
xiliar, por exemplo, com equi-
pamentos para homologação, 

Dois projetos serão selecionados para 2015 e vão dividir o montante de
R$ 8 milhões em investimentos

edição de conteúdos e uma sé-
rie de equipamentos criativos. 
Esse equipamento pode ser 
disponibilizado em regime de 
rodízio, para ajudar a produzir 
e a colocar esses produtos no 
mercado”, explicou o ministro 
das Comunicações, Ricardo 
Berzoini, após participar da ce-

Os projetos apresentados por instituições de ensino superior públicas ou privadas 
devem executar atividades ligadas à inovação, tecnologia e à pesquisa científica

rimônia de lançamento do edi-
tal. Para participar do Usinas 
Digitais, os interessados devem 
apresentar as propostas, até 4 
de setembro, por meio do Sis-
tema de Gestão de Convênios 
e Contratos de Repasse, no en-
dereço eletrônico www.conve-
nios.gov.br. (ABr)
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Uma nova plataforma de 
negócios virtuais surgiu para 
alinhar o Instagram ao mun-
do do e-commerce: o Instaby. 
O aplicativo de fotos tem sido 
utilizado por muitas empresas 
para divulgarem seus produ-
tos, mas, nele, não há como 
acessar os links diretamente 
das lojas, ao clicar nas imagens. 
Para facilitar a vida dos clientes 
e impulsionar os lucros, os só-
cios Fellipe Guimarães e Rafael 
Bluvol trouxeram a ideia, que 
já funciona de forma similar no 
exterior, para o Brasil. 

A Instaby é uma empresa 
do grupo Codeby, criada em fe-
vereiro de 2015, que gera uma 

página parecida com a do Ins-
tagram, direcionando o cliente 
direto ao site da marca, para 
que ele possa finalizar a com-
pra do produto selecionado. 
Ele trabalha com um sistema 
de cobrança no qual a loja ou o 
empreendedor, só paga quan-
do realiza vendas por meio da 
plataforma. Entre os 20 clien-
tes que já utilizam o Instaby, 
estão a Cia Marítima, Valise-
re e a 33/34 - e-commerce de 
calçados especializados em 
tamanhos 33 e 34. Para a CEO 
da 33/34, Tânia Gomes Luz, o 
Instagram corresponde a 30% 
das vendas da sua loja virtual, e 
5% do lucro são do Instaby.

Criadores do Instaby pretendem chegar a 120 clientes até agosto
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A medicina já tem utiliza-
do, cada vez, a impressora 3D 
para fabricar implantes sob 
medida para pacientes que 
sofrem patologias raras ou 
que sofreram certas lesões. 
Agora, chegou a vez de usar 
a técnica 3D na produção 
de medicamentos. De acor-
do com laboratório Aprecia 
Pharmaceuticals, que pro-
duz pílulas solúveis para 
tratar crises de epilepsia, a 
Administração de Alimentos 
e Medicamentos dos Esta-
dos Unidos (FDA) autorizou 
a fabricação, com uma im-
pressora D, do Spritam (Le-
vetiracetam), remédio que é 
dissolvido em água como um 
comprimido tradicional.

A companhia, com sede 
em Oslo, prevê a distri-
buição do medicamento a 
partir do primeiro trimes-

tre de 2016 e já estuda de-
senvolver, nos próximos 
anos, outros medicamen-
tos terapêuticos utilizando 
a tecnologia 3D. Ainda de 

acordo com Aprecia, é pos-
sível produzir ou imprimir 
doses com até 1.000 mili-
gramas por comprimido. 
(EXAME)

A FDA já havia aprovado a comercialização de materiais médicos, como 
próteses, fabricados por impressoras 3D

O pernambucano Carlos Pe-
reira, que é analista de sistema, 
criou um aplicativo para pesso-
as que não podem se comunicar 
por causa de uma doença ou 
deficiência, mas conseguem se 
expressar tocando em figuras, 
textos e vídeos. A ideia do Livox, 
que surgiu após o nascimento 
da primeira filha dele, diagnos-
ticada com paralisia cerebral, 
ganhou o reconhecimento da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU). Na premiação, o Livox 
concorreu na categoria de tec-
nologias móveis que impac-
tam a vida das pessoas, com 

mais 20 mil projetos de 178 
países. Eleito o melhor aplica-
tivo de inclusão, o software só 
é distribuído no Brasil, e hoje, 
dez mil pessoas já o utilizam. 
“Existem quinze milhões de 
brasileiros que precisam des-
sa tecnologia. São pessoas 
com paralisia cerebral, se-
quelas de derrame, autismo, 
esclerose lateral amiotrófica. 
Então, nosso desejo, nosso 
sonho é que mais e mais pes-
soas com deficiência ou com 
doenças possam ter acesso ao 
Livox”, afirmou o analista de 
sistema. (G1)
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Tratamento precoce de 
Bruxismo evita desgaste 
dos dentes

O Bruxismo é um hábito involuntário, que prejudica os dentes, mas poucas pessoas conhecem 
sua causa, sintomas e as formas de tratamento. De acordo com o odontologista e especialista em 
endodontia e implantodontia, Hermes Dário, nos últimos seis anos, houve um aumento considerá-
vel nos casos de pacientes diagnosticados com esse distúrbio, que pode afetar crianças, adolescentes 
e adultos sem distinção de sexo. Em entrevista ao Jornal do Sertão, o Dr. Hermes, que atua no 
município de Serra Talhada, faz um alerta para o tratamento precoce.

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

JS – O que é o Bruxis-
mo e quais seriam as cau-
sas?

O Bruxismo se dá pelo 
apertamento ou pelo ranger 
dos dentes. Ele tem sido as-
sociado ao estresse, ansieda-
de e tensão. Os sintomas são 
mais comuns à noite, mas há 
casos também durante o dia. 
A pessoa que tem o Bruxis-
mo não sabe que tem. Ele é 
identificado, geralmente, pe-
los pais, cônjuges ou pessoas 
muito próximas. Outro fato 
que precisa ser explicado é 

que a higiene bucal não tem 
relação com o aparecimento 
do Bruxismo, inclusive, em 
80% destes casos as pessoas 
possuem uma higiene bucal 
muito boa.

JS – Quais são os da-
nos que esse hábito pode 
causar? 

As pessoas que tem o Bru-
xismo sentem fortes dores 
musculares, na mandíbula, 
face, ouvidos e olhos. Há o 
comprometimento da man-
díbula que não abre e fecha 
completamente, além de da-

Entrevista: Dr. Hermes Dário 

Para amenizar os incômodos causados pelo Bruxismo, o Dr. Hermes 
indica o uso da placa interoclusal dental

nificar os dentes que ficam 
mais sensíveis e degastados. 

JS – O que fazer quan-
do o paciente é diagnosti-
cado com Bruxismo?

O primeiro passo é pro-
curar um odontologista para 
tratar do caso. Existe uma 
placa interoclusal dental, que 
é um tipo de aparelho, con-
feccionado em acrílico (de 
dois a cinco milímetros) mol-
dada de acordo com a boca 
do paciente, usada tanto na 
parte superior, quanto na 
inferior. Ela é indicada para 

evitar o desgaste dos dentes 
e evitar a quebra e dores, até 
que os sintomas sejam mini-
mizados ou regridam. Tenho 
pacientes que usaram todos 
os dias a placa interoclusal 
durante três meses e depois 
foram diminuindo o uso à 
medida que foram se sentin-
do melhor. 

JS – Existe cura para o 
Bruxismo?

Não existe cura para o Bru-
xismo, mas nós conseguimos 
amenizar ou eliminar os sin-
tomas, mas, neste último caso, 

os pacientes podem voltar a 
ter esse hábito de ranger ou 
apertar os dentes. O que reco-
mendo, além de procurar um 
dentista, para que quanto mais 
cedo seja diagnosticado, mais 
eficaz seja o tratamento, é tam-
bém diminuir a carga de es-
tresse e tensão. Tentar relaxar. 
Uma paciente que tem Bruxis-
mo, aos 20 anos, por exemplo, 
e não procura nenhum trata-
mento, tem mais riscos de che-
gar aos 45 anos com toda ar-
cada dentária prejudicada - os 
dentes vão diminuindo. 

Imip em campanha por 
instituto de oncologia

O Instituto de Medicina 
Integral Professor Fernando 
Figueira (Imip) lançou cam-
panha para viabilizar a cons-
trução do Instituto de On-
cologia do Imip – Eduardo 
Campos, que será construído, 
no bairro dos Coelhos, ainda 
este ano. Com uma estrutura 
de 12 andares, orçado em R$ 
22 milhões, o novo instituto 
disponibilizará 24 leitos de 
urgência, 127 de internação e 
20 de UTIs; seis salas cirúrgi-
cas, outras seis de quimiotera-
pia e 32 consultórios simples. 
Por ano, a nova unidade vai 
ter capacidade de oferecer 40 
mil consultas, um incremento 

A nova unidade de saúde receberá o nome de Eduardo 
Campos, em homenagem ao ex-governador do Estado

de 50% no atendimento do 
IMIP, que mantém, no Es-
tado, o único centro de alta 
complexidade credenciado 
ao Ministério da Saúde. A 
maior parte dos recursos de-
verá vir das doações dos co-
laboradores. A expectativa é 
que sejam atendidos cerca de 
nove mil novos pacientes, o 
que equivale a um acréscimo 
de 50%. A cerimônia para o 
lançamento da campanha de 
arrecadação foi marcada por 
homenagens ao ex-governa-
dor Eduardo Campos, que 
contou com a presença da 
viúva Renata Campos e seu 
filho João Campos. “Essa 

homenagem que o IMIP faz, 
hoje, visando às suas futuras 
instalações, nos leva a crer, 
cada vez mais, na possibilida-
de de sonhar com uma saúde 
melhor. Eduardo nos ensinou 
a sempre buscar, como gestor 
e líder, não apenas ficar atrás 
do birô, mas, acima de tudo, 

tentar sentir o que o outro 
está sentindo. Temos que sa-
ber qual é o anseio das pes-
soas”, declarou o governador 
Paulo Câmara. Com a constru-
ção do Instituto de Oncologia, o 
IMIP pretende oferecer à popu-
lação, anualmente, 2.600 aten-
dimentos de radioterapia; 100 

transplantes de medula óssea; 
9.000 novos pacientes atendi-
dos; 36.000 quimioterapias; 
40.000 consultas e 8.640 cirur-
gias. As doações serão recebidas 
através da conta 13005600-3, 
agência 3757, do Banco Santan-
der, favorecido à Fundação Ali-
ce Figueira de Apoio ao IMIP.

Por ano, a nova unidade vai ter capacidade de oferecer 40 mil consultas, um incremento de 50% no atendimento do IMIP
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Programa de acessibilidade ganha reforço
A ampliação do progra-

ma PE Conduz foi marcada 
pela entrega de 15 novas vans 
adaptadas, no último dia três 
de agosto, em solenidade re-
alizada no Palácio do Campo 
das Princesas. Agora, o pro-
grama conta com um total de 
45 veículos e passará a aten-
der mais de 120 pessoas com 
deficiência, que necessitam 
de locomoção para serviços 
de tratamento e reabilitação 
da saúde, aumentando para 
dois mil o número de aten-
dimentos mensais, O reforço 
de 38% na abrangência do 
programa, corresponde a um 
investimento do Governo do 
Estado de R$ 18,5 milhões 
por ano.

O PE Conduz atende os 14 
municípios da Região Metro-
politana do Recife, além das 
cidades de Timbaúba (Zona 
da Mata Norte); Vitória de 

O Governo do Estado ampliou para 45 o número de vans que oferecem serviço de transporte gratuito para pessoas com deficiências
Santo Antão (Zona da Mata 
Sul); Caruaru e Garanhuns 
(Agreste); Arcoverde e Petro-
lina (Sertão). São realizadas 
5.177 viagens por mês. O pro-
grama é coordenado pela Su-
perintendência Estadual de 
Apoio à Pessoa com Deficiên-
cia (Sead), ligada à Secreta-
ria-Executiva de Segmentos 
Sociais (SESS) da SDSCJ, e 
oferece atendimento de for-
ma regular às consultas e 
sessões de reabilitação e, nos 
finais de semana, às ativida-
des de lazer. De acordo com o 
governador de Pernambuco, 
Paulo Câmara, mesmo com 
o cenário econômico desfa-
vorável, os recursos para a 
sustentação do programa es-
tão assegurados. Tive e tenho 
tido o cuidado, junto com 
toda a nossa equipe, de fazer 
com que essa crise econômica 
não atinja programas impor-

tantes. Para isso é preciso ter 
muito foco e determinação; 
um olhar cada vez maior em 
torno do que deve ser feito. E 

os programas que são priori-
tários do nosso Governo não 
vão ter, de maneira nenhuma, 
qualquer tipo de corte. Pelo 

contrário, queremos fortale-
cê-los e manter a qualidade 
dos serviços oferecidos à po-
pulação, declarou. 

O PE Conduz passará a fazer 7.200 viagens pelos municípios da Região Metropolitana, Mata Sul, Agreste e Sertão
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Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

A terra dos tapetes
Assim é conhecida Lagoa do Carro, município localizado 

na zona da mata norte a 61km da Capital pernambucana. A 
região antes chamada por Terra de Santana teve seu nome 
mudado devido a um naufrágio de um carro de boi carrega-
do de tijolos na Lagoa. Após esse acontecimento as pessoas 
passaram a chamar de Lagoa do Carro e assim ficou até ser 
elevada a município.

A sua fama de terra dos tapetes se dá devido à grande 
concentração de artesãs na região. Tudo começou nos anos 
70, quando as mulheres da região que apenas trabalhavam 
na roça, passaram a aprender o ofício através de uma se-
nhora que vindo de Recife para morar na cidade começou 
a ensinar e a levar telas para as moradas. Hoje em dia a 
cidade tem na tapeçaria sua maior fonte de renda. Mais de 
mil artesãs trabalham no segmento, através da associação, 
por conta própria ou em fábricas da região. As peças são 
conhecidas pela qualidade e por sua beleza; tento tapetes 
para todos os gostos e bolsos.

Mas não são apenas tapetes que você verá em Lagoa do 
Carro; o município conta com o famoso Museu da Cacha-
ça – Inaugurado em 1998 pelo empresário José Moisés de 
Moura, e desde 1999 o museu é reconhecido pelo Guiness 
Book como a maior coleção original de garrafas de cachaças 
do mundo, com um acervo de 12 mil rótulos da bebida alco-
ólica (número que aumenta com o passar dos anos). Além 
do acervo, os visitantes encontraram - quadros, livros, poe-
sias, piadas, figuras decorativas, curiosidades e exemplares 
raros de matérias jornalísticas sobre o tema da cachaça. O 
museu está aberto para visitação diária inclusive finais de 
semana e feriados, no horário de 09:00 às 17:00h. A entra-
da custa R$ 4,00 para adultos e R$ 2,00 para crianças e 
estudantes.

Próximo passo é incrementar 
o turismo rural

Seis mil pessoas, entre em-
presários, autoridades, técni-
cos de turismo, hoteleiros e pú-
blico, circularam pelo pavilhão 
do Centro de Convenções de 
Pernambuco, durante os três 
dias (seis, sete e oito de agos-
to) da segunda edição do Salão 
de Turismo Rota 101 Nordeste. 
O evento teve como objetivo a 
promoção turística dos esta-
dos da Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Pernambuco e Alagoas, 
que são cortados pela BR-101. 
Participaram cerca de 400 
agentes de viagens e agências, a 
exemplo da CVC, além de mais 
de 50 operadoras nacionais. A 

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Salão de Turismo Rota 101 Nordeste recebeu apoio do Ministério do Turismo e 
também visou a estimular a interiorizar atrativos

programação incluiu cursos de 
capacitação e palestras sobre 
o fomento do mercado nos es-
tados participantes, através da 
Rodada de Negócios, realizada 
pelo Sebrae.“Nós, como inicia-
tiva privada, fizemos nossa par-
te, que é criar o projeto e fazer 
o Salão. Agora, torcemos para 
que haja ações da esfera públi-
ca. A Rota 101 Nordeste prevê 
melhorias para os quatro Esta-
dos, que vão desde capacitação 
para quem trabalha em lojas 
de conveniência, restaurantes, 
lanchonetes e postos de gaso-
lina na BR-101 à sinalização 
turística, que requer melho-
rias”, declarou o um dos orga-
nizadores do evento, Neiwaldo 

Guedes. Para o secretário de 
Turismo, Esportes e Lazer de 
Pernambuco, Felipe Carreras, 
o Rota 101 Nordeste foi uma 
excelente oportunidade de to-
dos os estados que integram 
o projeto poderem divulgar 
suas potencialidades turísticas 
e fortalecerem esse mercado. 
“Agora, no segundo semestre, 
a nossa ideia é incrementar o 
turismo regional, dando vi-
sibilidade aos destinos turís-
ticos do interior de Pernam-
buco”, adiantou Carreras. A 
pasta, inclusive, participou 
dos três dias de feira com um 
estande, onde foi apresentado 
o turismo rural e o enoturismo 
do Estado.

Saldo positivo da edição deste ano pode trazer o evento novamente para o Recife em 2016

vendas@jornaldosertaope.com.br
ANUNCIE CONOSCO
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Por Karla Santos
Designer de Moda

turisMo

Tendência em alerta para o verão: 
GRAFISMOS

Assim é conhecida Lagoa do Carro, município localizado 
na zona da mata norte a 61km da Capital pernambucana. A 
região antes chamada por Terra de Santana teve seu nome 
mudado devido a um naufrágio de um carro de boi carrega-
do de tijolos na Lagoa. Após esse acontecimento as pessoas 
passaram a chamar de Lagoa do Carro e assim ficou até ser 
elevada a município.

A sua fama de terra dos tapetes se dá devido à grande con-
centração de artesãs na região. Tudo começou nos anos 70, 
quando as mulheres da região que apenas trabalhavam na 
roça, passaram a aprender o ofício através de uma senhora 
que vindo de Recife para morar na cidade começou a ensinar 
e a levar telas para as moradas. Hoje em dia a cidade tem na 
tapeçaria sua maior fonte de renda. Mais de mil artesãs traba-
lham no segmento, através da associação, por conta própria 
ou em fábricas da região. As peças são conhecidas pela qua-
lidade e por sua beleza; tento tapetes para todos os gostos e 
bolsos. Mas não são apenas tapetes que você verá em Lagoa do 
Carro; o município conta com o famoso Museu da Cachaça – 
Inaugurado em 1998 pelo empresário José Moisés de Moura, 
e desde 1999 o museu é reconhecido pelo Guiness Book como 
a maior coleção original de garrafas de cachaças do mundo, 
com um acervo de 12 mil rótulos da bebida alcoólica (número 
que aumenta com o passar dos anos). Além do acervo, os visi-
tantes encontraram - quadros, livros, poesias, piadas, figuras 
decorativas, curiosidades e exemplares raros de matérias jor-
nalísticas sobre o tema da cachaça. O museu está aberto para 
visitação diária inclusive finais de semana e feriados, no horá-
rio de 09:00 às 17:00h. A entrada custa R$ 4,00 para adultos 
e R$ 2,00 para crianças e estudantes.

Recife tem 38% a mais de 
procura do que em 2014

Ibis, em Caruaru, com
R$ 24 milhões em investimentos

A próxima cidade de Per-
nambuco a receber o Hotel Ibis, 
da rede Accor Internacional, 
será Caruaru, no Agreste do 
Estado. Com investimento de 
R$ 24 milhões e geração de 438 
empregos, o empreendimen-
to será construído numa área 
próxima ao Caruaru Shopping, 
onde oferecerá 153 unidades 
habitacionais, distribuídas em 
um edifício de nove pavimen-
tos, com 75 vagas de estaciona-
mento. O projeto de implemen-
tação do Hotel Ibis, que terá 
a bandeira vermelha (a mais 
completa no quesito turismo de 
negócios e eventos), foi apre-
sentado ao prefeito do municí-
pio, José Queiroz, pelo Grupo 
Pontes. Eles realizaram um es-
tudo de viabilidade de mercado 
que apontou a necessidade de 
ampliação da oferta de hotéis, 
considerando que Caruaru tem 

apenas 18 empreendimentos 
nessa área, de um total de 889 
meios de hospedagem em Per-
nambuco. Para se ter uma ideia, 
a taxa de ocupação, na cidade 
caruaruense, é de 79,30%, en-
quanto cidades mais populo-
sas, como Campina Grande, 
possuem um percentual de 
50,70%; Mossoró, 58,70%; e 
Feira de Santana, 63,10%.“Ca-

ruaru, mais uma vez, se destaca 
como terra de oportunidades e 
lugar onde se enfrenta as crises 
com trabalho e desenvolvimen-
to. São muito bem-vindos in-
vestimentos como o Ibis, o Cen-
tro de Convenções do SENAC, 
o Supermercado Unicompra, 
apenas para citar os mais recen-
tes”, comemora o prefeito José 
Queiroz.

O ranking semestral divul-
gado pela operadora de viagens 
CVC mostrou que a cidade do 
Recife e a praia de Porto de Ga-
linhas, no município de Ipojuca, 
foram os destinos turísticos do 
Nordeste que tiveram maior 
procura no primeiro semestre 
de 2015. De acordo com a CVC, 
a capital pernambucana rece-
beu mais de 53 mil turistas, um 
aumento de 38% em relação ao 
primeiro semestre de 2014. Já 
Porto de Galinhas recebeu mais 
de 56 mil, uma variação consi-
derada positiva, em 33%.
“Quando percebemos que a 
alta do dólar poderia represen-
tar um incremento nas viagens 
nacionais, passamos a investir 
cada vez mais na divulgação 
do Turismo Regional”, afirmou 
o secretário de Turismo, Es-
portes e Lazer de Pernambuco, 
Felipe Carreras. Ainda, segun-
do o ranking da CVC, o destino 
que mais enviou turistas para 
Porto de Galinhas foi São Pau-
lo, seguido de Belo Horizonte, 
Goiânia, Rio de Janeiro e Bra-

sília. Para o Recife, os maiores 
destinos emissores foram São 
Paulo (capital e interior), Belo 
Horizonte, Salvador e Rio de 
Janeiro. “Os resorts e hotéis 
parceiros da CVC, em Pernam-
buco, criaram, em parceria co-
nosco, grandes oportunidades 
de viagens, com descontos 
nas tarifas e atrativos adicio-
nais que fizeram a diferença, 
como promoções para crian-
ças na hospedagem, em ple-

na alta temporada de julho”, 
afirmou o diretor Geral de 
Produtos Nacionais da CVC, 
Claiton Armelin. Na avaliação 
dele, o bom desempenho de 
Pernambuco está atrelado ao 
forte apoio dado pelos empre-
sários da hotelaria da região às 
campanhas promocionais da 
operadora, bem como a uma 
ampla malha aérea com voos 
partindo de várias cidades do 
Brasil rumo ao Recife. 

Em termos de receita, Pernambuco passou de 5º para 3º lugar no ranking 
de Estados da CVC que mais movimentaram renda com o turismo

O Ibis Caruaru será uma bandeira internacional e por isso estará inserido 
no mapa mundial de reservas pelo Global Distribuition System
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Sertão Esportivo

Por Francys Maia

Sertão 
Esportivo

Três vezes São Paulo

O São Paulo da COHAB não tem visto ninguém a sua 
frente nas últimas três edições do Campeonato Serra-ta-
lhadense. O time de Nenê acaba de levantar o troféu de 
Tri Campeão após vencer o Altinense por 3 x 1 na final. 
O tricolor foi campeão invicto e tomou apenas um gol 
durante toda competição.

Secretaria  realiza Copa em dose dubla
Neste mês de Agosto a Secretaria de Esportes, está 

promovendo Simultaneamente  dois grandes eventos. O 
primeiro é a 1ª Copa de Futsal das Empresas de Serra 
Talhada. E o segundo, é a 1ª Copa sub-12 de Futsal.

Badalados levam Copa Rural de Flores
17 equipes disputaram a mais importante competição 

de futebol da Zona Rural do município. A 3ª Copa Rural 
de Futebol de Flores  foi disputada entre o Badalados de 
Sitio dos Nunes e o Cruzeiro do Tenório. Badalados, que 
recebeu o Cruzeiro do Tenório em casa e venceu o visi-
tante nos pênaltis, apos a partida terminar  empatada no 
tempo normal.

Prefeitura reforma praça esportiva
A Prefeitura de Serra Talhada realizou uma reforma 

importante no Estádio Nildo Pereira de Menezes – “O 
Pereirão”, com objetivo de proporcionar mais conforto 
aos torcedores, que frequentam o estádio para torcer 
pelo Serra Talhada Futebol Clube na serié D do Campeo-
nato Nacional. De acordo com o Secretário de Esportes e 
Lazer, José Raimundo, foi investido na reforma e pintura 
externa do estádio, além do vestuário do árbitro e clube 
visitante, arquibancada e cadeiras.

MEio aMBiEntE

Energia e práticas 
renováveis em debate

Mobilidade verde ampliada no bairro do Recife

Cidades inteligentes, mo-
bilidade e negócios inovadores 
para a economia de baixo car-
bono foram as temáticas tra-
balhadas na quarta edição do 
Pernambuco no Clima, com se-
minários e palestras, realizados 
nos dias três e quatro de agosto, 
no Teatro Eva Hertz do Shop-
ping Rio Mar, no bairro do Pina. 
O encontro trouxe especialistas 
de todo o Brasil como Mike Lu, 
coordenador da Plataforma Na-
cional de Bioquerosene, Alfredo 
Sirkis, diretor do Centro Brasil 
Clima, Adriano Oliveira, dire-
tor de Mudanças Climáticas do 
Ministério do Meio Ambiente, 
e o secretário estadual de Meio 
Ambiente, Sérgio Xavier. O 
quadro também foi composto 
por representantes internacio-
nais, como Guillaume Ernst, re-
presentante do governo francês 
(do Projeto Autolib – compar-
tilhamento de carros elétricos 
de Paris), o cônsul-geral dos 
Estados Unidos, Richard Hei-
ter, e Marco Laje, diretor de Co-
municação de Sustentabilidade 
da FCA América Latina. No 
painel “Cidades participativas 

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

O potencial de energia renovável das zonas Semiáridas de Pernambuco entrou em 
pauta com foco na área eólica e em projetos desenvolvidos pelo Governo do Estado

e inovações para metrópoles 
sustentáveis”, foram apresen-
tados projetos como o Parque 
Capibaribe, apresentado pela 
secretária de Meio Ambiente do 
Recife, Cida Pedrosa. A iniciati-
va promove diretrizes de articu-
lação entre o Rio Capibaribe e 
os espaços urbanos, integrando 
as bordas e margens do rio com 
equipamentos que já existem 
na cidade e áreas verdes tam-
bém. A pesca artesanal foi outro 
tema do painel de debates. O 
potencial de energia renovável 
das zonas Semiáridas de Per-
nambuco entrou em pauta com 
foco na área eólica e em proje-

tos desenvolvidos pelo Gover-
no do Estado. Entre eles, o PE 
Solar, que tem como objetivo 
consolidar Pernambuco como 
gerador de energia limpa e polo 
produtivo de equipamentos, 
tecnologia e conhecimento. E o 
PE Sustentável, que incentiva 
micro e minigeração de energia 
solar, através de um subsídio 
que cobre até 80% do custo e 
possui um prazo de débito em 
até oito anos. “Vamos continuar 
incentivando os programas de 
energia limpa, eólica e solar”, 
comentou o governador Paulo 
Câmara, que esteve presente na 
abertura do PE no Clima.

A cidade do Recife, a partir 
do mês de setembro, ampliará 
o projeto de compartilhamento 
de carros elétricos com cinco 
estações: Derby, Praça Tira-
dentes, Cais do Apolo, Estação 
Recife e Capitão Lima. O equi-
pamento foi idealizado pelo 
Porto Digital e estava em fase 
de teste, desde o fim de 2014, 
assim como as estações de bi-
cicleta do BikePE. A empresa 
Serttel ficará responsável pela 
operacionalização desse novo 
projeto de mobilidade.Para ter 
acesso aos veículos, os motoris-
tas devem se cadastrar junto à 
Serttel – apresentando um car-
tão de crédito válido, carteira de 
habilitação e comprovante de 
residência - e pagar uma men-

salidade de R$ 30, além de uma 
taxa de R$ 20 cada vez que o 
carro for usado. Já o valor para 
os usuários que oferecerem ca-
rona, será de R$ 10. Entre as 
vantagens do chamado carsha-
ring é a retirada de veículos com 

motor convencional da rua (a 
cada carro compartilhado, 13 
convencionais saem de circu-
lação). O compartilhamento de 
carros já ajudou a reduzir em 
mais de 500 mil toneladas a 
emissão de CO2.

Paulo Câmara cita trecho de música do cantor Lenine em seu discurso de 
abertura: “Que todo pernambucano 'tenha terra, tenha teto, tenha água e 
tenha voz'”
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Carro elétrico é testado por autoridades na 4° Edição do PE no clima
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Novos Sabores

Por  Bel Wanderley
Gastróloga

Expresso ou coado para acordar?

Depois de uma noite mal dormida quem não gosta de 
tomar aquele cafezinho para levantar o ânimo pela manhã? 
Você prefere o bom e velho café coado ou é fã do expresso 
(ou espresso em italiano)? Escolhi este mês este tema, pois 
há pouco tempo soube que o café coado tem mais cafeína 
que o café expresso. Para mim foi estranho aceitar porque 
tinha certeza que o café expresso era mais “forte” e tinha 
mais cafeína, mas pelo contrário, o coado é o vencedor nes-
se quesito. 

Por que eu e outras pessoas que conversei acham que o 
expresso tem mais cafeína que o coado? A explicação é que 
a cafeína é um componente amargo e como o café expresso 
é torrado até um nível bem escuro, gera, por sua vez, uma 
quantidade maior de ‘partículas amargas’. Logicamente a 
conexão parece correta, mas de fato não é, pois este amar-
gor não é dado pela cafeína e sim pela torra do café.

Mas qual a explicação para o café coado ter mais cafeí-
na? A resposta é a forma de preparo do café. O café coado, 
como já é bem explícito, é coado usando um filtro de pa-
pel ou de tecido. Já o café expresso é feito utilizando uma 
máquina especial para a extração sob pressão.  No caso 
do café coado, o grão moído fica em contato com a água 
durante mais tempo do que no expresso, fazendo com que 
seja extraída uma quantidade maior de cafeína. No caso do 
expresso ele fica em contato por no máximo 30 segundos, 
enquanto o coado mantém contato por aproximadamente 
cinco minutos. 

Segundo a Associação Nacional de Café dos EUA, uma 
xícara de expresso contém de 30 a 50 mg de cafeína, en-
quanto o coado possui entre 65 e 120 mg. Estes números 
são referentes ao volume padrão de uma xícara de café co-
ado (200ml aproximadamente) e uma xícara de expresso 
(30ml). Ou seja, sob a perspectiva da bebida em si, de fato 
o café coado tem maior quantidade de cafeína, mas se você 
pensar no volume, quem ganha é o expresso. Na prática 
tudo isso também depende do tamanho da bebida, da mis-
tura e tipo de grãos utilizados, da moagem, temperatura da 
água, entre outros.

Espero que tenham gostado e até a próxima!

sEMiárido

Redução de vazão na Foz do 
São Francisco gera conflito e 
parecer técnico

O parecer técnico reconhe-
cendo um conflito, pelo uso da 
água, envolvendo usuários da 
navegação e do setor elétrico na 
região da foz do rio São Francis-
co, precisamente, entre os es-
tados de Alagoas e Sergipe, foi 
aprovado pela Câmara Técnica 
Institucional e Legal (CTIL) 
pertencente ao Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Fran-
cisco (CBHSF), durante reunião 
realizada, no último dia sete, no 
Boa Viagem Praia Hotel, Zona 
Sul do Recife.

Esse estudo surgiu após 
empresas fluviais como Canoa 
de Tolda, Sociedade Sócioam-

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br biental do Baixo São Francisco 

e Estrela Guia, afirmarem te-
rem tido prejuízos em relação 
às atividades turísticas, devi-
do às recorrentes reduções de 
vazões, praticadas nas hidro-
elétricas Sobradinho e Xingó 
– ambas operadas pela Com-
panhia Hidroelétrica do São 
Francisco – Chesf.

O parecer emitido pela 
CTIL recomenda que a Agên-
cia Nacional de Águas, que 
trabalha em consonância 
com a análise ambiental do 
Ibama, tome medidas que vi-
sem à diminuição dos impac-
tos socioecômicos na locali-
dade. Atualmente, as águas 
que vêm sendo liberadas 

pelas turbinas das represas 
giram em torno de 900m3/s. 
O aceitável, segundo especia-
listas, seria de 1.300m3/s. 
“Houve, sim, danos para a 
região. Agora, cabe a cada 
instituição aqui mencionada 
acatar ou não o nosso posi-
cionamento. Analisamos a 
questão técnica e legal deste 
conflito. A aprovação final 
cabe ao Comitê”, explica Ro-
berto Farias, coordenador 
da CTIL. Agora, o documen-
to será encaminhado para a 
aprovação da Diretoria Co-
legiada do CBHSF, e, após a 
anuência do plenário, o rela-
tório será enviado aos órgãos 
envolvidos.

O Comitê é um órgão colegiado formado pelo poder público, sociedade civil e empresas usuárias de água
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Sertão Esportivo

Alberto Ursulino
albertoursulino@visatecnologia.com

Windows 10: avaliação foi feita e o 
resultado está abaixo! 

Fiz alguns testes no Windows 10, a mais recente versão 
do sistema operacional da Microsoft e o resultado foi bem 
interessante.

A primeira coisa que me chamou a atenção foi à conso-
lidação da utilização Multiplataforma, ou seja, ele pode ser 
instalado em Desktops, Notebooks e dispositivos móveis 
como smartphones e tablets.

Em seguinte, e não menos interessante, é que a versão 
liberada para computadores une a interface do Windows 7 
(Aquela que tinha o menu iniciar) com o design renovado 
do Windows 8, criando um ambiente versátil capaz de se 
adaptar a telas de todos os tamanhos e perfeito para uso 
com teclado e mouse, como o tradicional desktop. Ponto 
positivo quando levamos em consideração que a falta do 
menu iniciar fez muita gente reclamar do Windows 8.

Novas ferramentas que facilitam o uso foram desenvol-
vidas e ou melhoradas, tais como:

Menu Iniciar: O clássico botão iniciar.
Snap: Organizador de Janelas.
Task View: Facilita a troca de visualização de janelas.
Múltiplas áreas de trabalho: Comum em outros sistemas.
Novas abas no Explorer: Facilita  manusear arquivos.
Busca do sistema: Muito mais rápido.
Microsoft Edge: o novo navegador sucessor do IE

O resultado final da avaliação foi uma interface moderna, 
facilidade de uso, ótimo desempenho, robusto e funcional.

Educação

Escolas do Agreste e Sertão 
entre as 10 melhores do País

O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) divulgou, 
no último dia cinco, a média 
geral de todas as escolas que 
participaram da edição do ano 
passado do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM – 2014). 
Em Pernambuco, seis escolas 
de Referência do Ensino Médio 
do Agreste e Sertão entraram 
no ranking das dez melhores 
escolas públicas do País. Isso 
levando em conta as escolas de 
grande porte, com estudantes de 
nível socioeconômico baixo ou 
muito baixo. Três destas unida-
des pernambucanas de ensino 
funcionam em regime integral 

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Ficou em terceiro lugar a Escola Coronel João Francisco, de São Vicente Férrer, em 
quarto, a Escola João Pessoa Souto Maior, de Sairé, no quinto, a Escola Barão de 
Exu, em Exu

e três delas em horário semi-
-integral.No ranking nacional, 
ficou em terceiro lugar a Es-
cola Coronel João Francisco, 
do município de São Vicente 
Férrer; Em seguida, a Escola 
João Pessoa Souto Maior, da 
cidade de Sairé; No quinto lu-
gar, foi classificada a Escola 
Barão de Exu, no município de 
Exu, Sertão do Estado. O sexto 
lugar foi para a Escola Padre 
Antônio Barbosa Júnior, em 
Jurema. O nono e décimo lugar 
ficaram, respectivamente, com 
a Escola Senador Nilo Coelho, 
em Dormentes, e Manoel Gui-
lherme da Silva, localizada em 
Passira. Após a divulgação da 
lista pelo Inep, os estudantes 
destas escolas foram recebidos 

pelo governador de Pernam-
buco, Paulo Câmara, no Palá-
cio do Campo das Princesas. 
“Tudo aquilo que pensamos de 
melhoria para a Educação está 
começando a acontecer. Sabe-
mos que temos muito o que 
fazer em todas as áreas. Mas 
estamos no caminho certo, o 
que mostra que o pensamento 
das escolas em tempo integral 
é correto; de termos uma esco-
la cada vez mais atrativa, em 
que os alunos tenham cada vez 
mais condições de aprendizado 
e os professores de dar bem as 
suas aulas. Isso tem resultados, 
que não são imediatos, mas 
vão acontecendo ao longo do 
tempo”, declarou o governador 
Paulo Câmara. 

Estudantes de São Vicente Férrer foram parabenizados pelo governador Paulo Câmara
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Educação

Fies tem crédito extra de R$ 5,1 bilhões

I Prêmio Pelópidas Silveira para 
estudantes e profissionais

Um crédito extraordiná-
rio de R$ 9,82 bilhões foi li-
berado pelo Governo Federal 
para o Ministério da Educação 
(MEC). A maior parte deste re-
curso será destinada ao Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies), correspondente ao va-
lor de R$ 5,178 bilhões. A me-
dida provisória foi assinada 
pela presidente Dilma Rous-
seff e pelo ministro de Pla-
nejamento, Nelson Barbosa, 
e publicada no Diário Oficial 
da União, no último dia três. 
A justificativa apresentada 
pelo MEC é de que esses cré-
ditos servem como garantia 
da manutenção dos contratos 
já existentes, além de possibi-
litar a abertura de novas va-
gas para o financiamento no 
segundo semestre. Nesta edi-
ção, foram divulgadas 61.500 
vagas e, segundo o Ministério 
da Educação, será prioriza-

O crédito extraordinário foi autorizado através de Medida Provisória e novas regras foram estipuladas para o segundo semestre 

do o atendimento de alunos 
matriculados em cursos nas 
regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste (exceto no Dis-
trito Federal) como forma de 
“corrigir as desigualdades re-
gionais”. Antes, 60% dos con-
tratos eram com estudantes 
de estados do Sul, Sudeste ou 
Distrito Federal. Entre as no-
vas regras para esta nova eta-
pa, está o processo de seleção 
dos estudantes que serão ava-
liados de acordo com a nota 
obtida no Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM). Outro 
ponto definido é em relação 
aos novos contratos, que vão 
ter a taxa de juros de 6,5% ao 
ano. O teto da renda familiar 
também sofreu alterações 
passando para o limite per ca-
pita de 2,5 salários mínimos 
(90% das famílias brasileiras 
estariam nesse nosso novo li-
mite de renda, de acordo, com 

a União). “O Fies é para os es-
tudantes que são mais pobres 
e precisam de financiamento. 
Não é mais (a família com 
renda de) até R$ 15 mil que 
tem direito ao Fies, são valo-
res mais baixos, mas que ain-
da atingem muitas pessoas”, 
afirmou o ministro da Edu-
cação, Renato Janine. Quem 
concluiu o Ensino Médio, an-
tes de 2010, pode participar 
mesmo que não tenha feito 
prova do Enem. Nesse caso, 
o critério para a classificação 
seguirá uma fórmula que leva 
em conta itens como renda fa-
miliar e raça.

Suspensão
A lista de divulgação dos 

61,5 mil pré-selecionados 
para o segundo semestre do 
Fies foi suspensa por deter-
minação da Justiça, após o 
grupo Anima Educação, pro-

prietário dos centros univer-
sitários UNA e UNI BH, de 
Minas Gerais, e São Judas 
e Unimontes, de São Paulo, 
questionar os critérios uti-
lizados pelo Ministério para 

a distribuição das vagas. O 
MEC informou que prestou 
todos os esclarecimentos, ao 
juiz responsável pela ação, e 
que ainda não há data para a 
liberação dos selecionados. 

O ministro da Educação garantiu que as novas regras só vão ser validas a 
partir dos novos contratos
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Em comemoração ao cen-
tenário do nascimento do en-
genheiro, que foi duas vezes 
prefeito do Recife, Pelópidas 
Silveira, a Secretaria de Plane-
jamento, Orçamento e Gestão 
(Seplag), através da Agência 
Estadual de Planejamento e 
Pequisas (Condepe/Fidem), 
lançou o I Prêmio Pelópidas Sil-
veira em Planejamento e Gestão 
Urbana e Regional. Os interes-
sados têm até o dia 31 de agosto 
para enviar seus trabalhos para 
a Seplag e as inscrições são gra-
tuitas e podem ser feitas nos si-
tes www.condepefidem.pe.gov.
br ou www.seplag.pe.gov.br. 

Podem concorrer, ao prê-
mio, estudantes do ensino 
médio, técnico e superior, gra-
duados, pós-graduados e pro-
fissionais atuantes na área. São 
três modalidades disponíveis: 
redações, artigos científicos e 
projetos de experiências exito-
sas. O Prêmio recompensará 

estudos e práticas bem-suce-
didas na área de planejamen-
to urbano de todo o País. Os 
trabalhos apresentados devem 
contemplar cinco eixos temáti-
cos: o Estatuto das Metrópoles 
- Oportunidades e Desafios; o 
sistema de Informações Geográ-
ficas como Instrumento do Pla-
nejamento Urbano e Regional; 
o Fortalecimento Institucional, 
Planejamento e Gestão Urbana e 
Regional; a Utilização dos Espa-
ços Residuais em Áreas Urbanas 
e a Urbanização de Áreas de As-
sentamentos de Interesse Social. 
Além disso, deverão correspon-
der a diferentes tipos de ações 
governamentais, tais como: pro-
moção e apoio à governança me-
tropolitana; gestão do uso e ocu-
pação do solo; fortalecimento 
da gestão de ações consorciadas 
em Regiões Metropolitanas e em 
Regiões de Desenvolvimento; e 
planos e projetos de desenvolvi-
mento local sustentável.

Os resultados serão di-
vulgados no dia 1º de feve-
reiro de 2016. A entrega dos 
prêmios ocorrerá, no dia 16 
de abril do próximo ano, no 
encerramento das come-
morações pelo centenário 
de Pelópidas Silveira. Serão 
premiadas, até três redações, 
com um tablet, com siste-
ma operacional instalado; 
até três artigos científicos, 
no valor de R$ 5 mil cada, e 
até três projetos de experi-
ência exitosa, no valor de R$ 
8 mil cada. O Prêmio Peló-
pidas da Silveira é realizado 
em parceria com o Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU), Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia 
(Crea), a Universidade Fede-
ral de Pernambuco (UFPE), 
o Instituto de Arquitetos do 
Brasil e a Escola Politécnica 
da Universidade de Pernam-
buco (UPE).

vendas@jornaldosertaope.com.br
ANUNCIE CONOSCO




