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fora da China é inaugurada 
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

José Arthur Paes Vieira

Durante o mês de 
junho o nordeste 

efervesce de alegria 
em face das   comemorações 
juninas  dedicadas aos  San-
tos padroeiros do mês; Santo 
Antônio, São João e São Pe-
dro.  Conhecido como  “Santo 
Festeiro”, São João é o mais 
comemorado entre todos. 
O dia de São João é come-
morado anualmente em 24 
de junho, mas em geral,  as 
festividades dedicadas ao 
santo, estende-se por todo 
mês. Encerrando o primeiro 
semestre deste ano, o estado 
contabiliza  resultados positi-
vo  em suas  conquistas.  Com 
a implantação da fábrica da 
marca GEEP, do grupo Fiat 
Chrysler, abrem-se novas 
fronteiras para a economia 
colocando o estado em posi-
ção de destaque no cenário 
nacional. No dia 29 de junho, 
novamente,  o estado de Per-
nambuco foi agraciado com 
a inauguração de uma nova 
indústria. Desta vez. Pernam-
buco recebe a primeira monta-
dora da chinesa Shineray fora 
do país de origem. Trata-se 
da única planta industrial do 
Brasil a fabricar motos fora da 
Zona Franca de Manaus, uma 
quebra de paradigma. Neste 
mês de julho entre os dias 16 e 
18, Serra Talhada estará reali-
zando em seu Pátio de Eventos, 
a 16ª  Exposerra – Feira da In-
dústria, Comércio e Serviços de 
Serra Talhada. Sebrae e Feco-
mércio são parceiros do evento 
e estarão presentes fornecendo 
orientações a empresários e 
empreendedores. Inspirados 
em experiências exitosas ao re-
dor do mundo, o município de 
Petrolina (PE),  sedia a 1ª edi-
ção do G20-Semiárido, visan-
do reduzir desigualdades. Em 
Caruarú (PE), entre os dias  22 
a 24 de julho será realizada a 
10ª edição da Supermix – Fei-
ra das Indústrias, Atacadistas, 
Distribuidores e Supermer-
cadistas de Pernambuco. Se-
rão 600 marcas em exposição 
numa área de seis mil metros 
quadrados. Essas e outras 
notícias para você! 
Desejamos boa leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS CANÇÕES DE “MINAR” A AUTO-ESTIMA

Fuçando a cultu-
ra alheia, cheguei 
até as Canções de 
Ninar nos Estados 

Unidos e fiquei espantado 
quando as coloquei frente-a-
-frente com as do nosso país. 
Conclui, rápido, que nelas 
estão as origens do subdesen-
volvimento do Brasil. Compa-
rando-as com as daquele país, 
vi fácil que as nossas canções 
moldam, ainda no berço, o 
futuro cidadão. Lamentavel-
mente, muito mais para criar 
inferiores do que líderes. E 
este comparativo surgiu da 
estranheza que uma jovem 
brasileira sentiu ao ir traba-

lhar como babá nos “isteites” e 
lhes ensinaram as estrofes que 
deveria cantar para ninar a ga-
rotinha. Enquanto nos EUA a 
canção mais cantada e que foi 
ensinada à jovem babá, diz: 
“Boa Noite, linda menina, dur-
ma bem. Sonhos doces venham 
para você. Sonhos doces por 
toda a noite”, as nossas podem 
até ser classificadas como gera-
doras de maldades e, por con-
sequência, de seres inferiores. 
Senão vejamos:
Amedrontadoras: - Boi, boi, 
boi, boi da cara preta, pega essa 
menina que tem medo de ca-
reta...** “Nana, neném que a 
cuca vai pegar. ** Vem cá, Bitu! 

Vem cá, Bitu! Vem cá. Não vou 
lá, não vou lá, não vou lá! Tenho 
medo de apanhar. ** Marcha 
soldado, cabeça de papel. Quem 
não marchar direito, vai preso 
no quartel ** Chô, Chô, pavão. 
Sai de cima do telhado. Deixa 
essa menina dormir seu soni-
nho sossegado.
Incentivadoras da Malda-
de: - Atirei o pau no gato-tò-tô. 
Mas, o gato-tò-tô não morreu-
-reu-reu. Dona Chica-cá-cá ad-
mirou-se-se do berrô, do berrô 
que o gato deu.
Destacam as desigualda-
des sociais: - “Eu sou pobre, 
pobre, pobre, de marré deci. Eu 
sou rico, rico, rico.

Treinam os dedos duros: 
- A canoa virou, tornou a vi-
rar, foi por causa de... “fula-
no”... que não soube navegar.
E assim fica claro que as 
clássicas canções infantis 
brasileiras são, efetivamen-
te, o grande mal deste país e, 
comparativamente, explicam 
porque os Estados Unidos 
chegaram ao topo do capi-
talismo, enquanto nós con-
tinuamos a penar por cestas-
-básicas e vales refeições. A 
solução, então, é enquadrar 
todas as Canções de Ninar na 
Lei da Mordaça.
Tenho dito.

Prevenção e combate à tortura Trabalho infantil cresce em PE

Homenagem aos 106 anos do 
Mestre Vitalino

Arcoverde ganhará novo centro 
educacional

28% querem o próprio negócio

Pernambuco já conta com 
o Mecanismo Estadual de 
Prevenção e Combate à Tortu-
ra – MEPCT-PE, criado pela 
Lei Estadual n. 14.863-12, em 
sintonia com o Protocolo Fa-
cultativo à Convenção contra 
a Tortura da Organização das 
Nações Unidas – ONU. Trata-
-se de um órgão autônomo com 
função de identificar riscos de 
tortura a partir do monitora-
mento de centros de privação 
da liberdade. Tem prerrogativa 

de: planejar e realizar visitas 
periódicas a qualquer estabe-
lecimento prisional; realizar 
entrevistas utilizando recursos 
audiovisuais; requerer a autori-
dade competente a instauração 
de procedimentos criminais 
ou administrativos, mediante 
a constatação de indícios de 
tortura; fazer observações e 
recomendações às autoridades 
responsáveis pelas pessoas em 
locais de privação de liberdade. 
(mepctpe@gmail.com)
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Se estivesse vivo, o Mestre 
Vitalino completaria 106 anos, 
no próximo dia 10 de julho. O 
artista nasceu no distrito de Ri-

beira dos Campos, em Caruaru, 
agreste de Pernambuco. A fun-
dação de cultura e turismo de 
Caruaru confirma homenagem.

Em dois anos, o trabalho 
infantil aumentou 20% em 
Pernambuco, ou seja, mais de 
25 mil crianças e adolescen-
tes "ocupados", num total de 
146 mil meninos e meninas. A 
informação é da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domi-

cílios (PNAD/IBGE) de 2013.
No Estado, a taxa de ocu-

pação, na faixa etária de 5 a 
17 anos, passou de 5,7%, em 
2011, para 7,3% em 2013, 
comprovando um real agrava-
mento dessa violação à infân-
cia e à adolescência.

Em agosto, a cidade de 
Arcoverde receberá um novo 
espaço do Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia 
do Sertão Pernambucano (IF 
Sertão –PE). O intuito é pes-
quisar o perfil do município e 
região. O termo de cooperação 

foi assinado entre a prefeita 
da cidade, Madalena Britto, 
e o reitor do IF Sertão – PE, 
Ivaldo José da Silva.  O passo 
seguinte será a instalação do 
Instituto oferecendo cursos 
variados, entre técnicos, cien-
tíficos e profissionalizantes.

Uma pesquisa do Ins-
tituto Data Popular revela 
que 28% dos brasileiros, 
ou 38,5 milhões, têm a in-
tenção de abrir seu próprio 
negócio.  De acordo com 
o levantamento, 78% das 
pessoas que querem em-
preender já se preparam 
para abrir o próprio negó-
cio: 38% pesquisam a área 

em que desejam atuar, 28% 
guardam dinheiro para in-
vestir e 12% se aperfeiço-
am em cursos e estudos. A 
pesquisa mostra que a pos-
sibilidade de ganhar mais, 
crescer profissionalmente 
e não ter chefe são os prin-
cipais motivos que incenti-
vam a abertura do próprio 
negócio.
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Negócios

Em Caruaru, Super Mix deve
 reunir 12 mil pessoas

Evento, que vai de 22 a 24 de julho, terá mais de 600 marcas em exposição 
numa área de seis mil metros quadrados

Ainda há tempo para que 
empresas e demais interessados 
possam se cadastrar e partici-
par da 10ª edição da Super Mix 
– Feira das Indústrias, Ataca-
distas, Distribuidores e Super-
mercadistas de Pernambuco. 
A feira ocorrerá, entre 22 e 24 
de julho, na cidade de Caruaru, 
Agreste do Estado. O evento, 
que tem previsão de receber 12 
mil pessoas nos três dias, abre 
espaço para divulgação das 
marcas, como estratégia para 
impulsionar as vendas. “A feira 
tem o objetivo de fortalecer os 
pequenos e médios varejistas, 
atacadistas e distribuidores, 
além das indústrias em geral”, 
relata Paula Valéria Gomes, 
promotora da Super Mix. Ha-

verá mais de 600 marcas de 
produtos – do popular ao sofis-
ticado – em exposição, distribu-
ídos entre diversos expositores, 
concentrados numa área de seis 
mil metros quadrados. Segundo 
Paula, mais de 95% do espaço já 
foi comercializado. O encontro 
contribui para o estreitamento 
da relação entre fornecedores e 
compradores, possibilitando a 
prospecção de negócios e espa-
ço para debates, além de pales-
tras e workshops. Serão mais de 
300 atividades em três dias de 
eventos. Diversos temas serão 
abordados, inclusive, ligados 
ao gerenciamento de pessoas, 
sucessão familiar, recuperação 
de créditos, controle de perdas, 
gestão de estoque, layout de 

loja, vendas, promoções e mer-
chandising. Entre as novidades 
da edição 2015, está o ciclo de 
sorteios que vai contemplar 
visitantes varejistas e vendedo-
res das empresas expositoras. 
O prêmio para os sorteados 
será um final de semana com 
acompanhante no 15º Encontro 
Aspa, que acontece de 27 a 29 de 
novembro deste ano, no Enotel 
Resort, em Porto de Galinhas, 
no litoral sul de Pernambuco. 

A feira receberá caravanas 
de varejistas de várias cidades 
do interior, numa iniciativa que 
tem o Sebrae-PE como parcei-
ro. A feira é, hoje, segundo os 
organizadores, a terceira maior 
do País em sua categoria, atrás 
apenas da Convenção de Su-

permercados de São Paulo 
(Abras) e da feira da Associa-
ção Brasileira de Atacadistas e 
Distribuidores (Abad) e uma 
das maiores da região Norte/
Nordeste. O evento é realizado 
pela Associação Pernambuca-

na de Supermercados (Apes) e 
pela Associação Pernambucana 
de Atacadistas e Distribuidores 
(Aspa). Para o público em ge-
ral, o evento é gratuito. Mais 
detalhes através do site www.
feirasupermix.com.br
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Ministério das Cidades aporta 
R$ 303 milhões para abastecimento e 

saneamento 

Petrolina sedia primeira edição do 
evento G20-Semiárido

No Recife, ministro Gilberto Kassab anunciou recursos, destinados a Timbaúba, Garanhuns e 
Arcoverde, que leva R$116,3 milhões

Encontro reúne representantes de 20 cidades do Nordeste, visando a reduzir desigualdades
Inspirado em experiências 

exitosas, ao redor do mundo, 
o G-20 Semiárido terá sua 
primeira edição realizada em 
Petrolina, entre os dias 26 e 27 
de agosto. O evento vai reunir 
as maiores cidades do Sertão 
nordestino com o objetivo de 
discutir as potencialidades de 
cada uma e de identificar for-
mas de reduzir as desigualda-

des econômicas entre o litoral 
e o Semiárido. Serão dois dias 
de discussões entre gestores 
e agentes dos governos esta-
dual e federal, na tentativa de 
buscar alternativas para as 
dificuldades existentes nas re-
giões e de impulsionar debates 
sobre questões políticas para 
promover a estabilidade finan-
ceira, desenvolvimento social 

e econômico, assumindo res-
ponsabilidades individuais e 
coletivas capazes de beneficiar 
os municípios que compõe o 
grupo e a região Nordeste.

Será o primeiro evento 
neste formato a ser lançado no 
Brasil. Além de representações 
municipais, o grupo contará 
com a participação de entida-
des, como universidades e ins-

O ministro das Cidades, Gil-
berto Kassab, assinou um con-
vênio com o governador Paulo 
Câmara, na última sexta-feira, 
no Palácio do Campo das Prin-
cesas, para obras de abasteci-
mento hídrico e esgotamento 
sanitário nas cidades de Arco-
verde, Garanhuns e Timbaúba 
no valor de R$ 303,4 milhões.

Desse montante, R$ 116,3 
milhões são direcionados a Ar-
coverde. Os recursos serão apli-
cados na ampliação e adequa-
ção do sistema de tratamento, 
reserva e distribuição de água. 
Será feita a instalação de três 
reservatórios; uma elevatória; 
127 quilômetros de tubulação e 

8.500 novas ligações domicilia-
res que vão beneficiar cerca de 
27 mil famílias. Para isso, foram 
reservados R$ 24,3 milhões.

 A segunda contratação será 
destinada à ampliação do siste-
ma de esgotamento sanitário, 
compreendendo ramais condo-
miniais; 186,42 quilômetros de 
rede coletora; coletores tron-
co; cinco estações elevatórias e 
módulos complementares da 
Escola Técnica Estadual de Ar-
coverde. O investimento, nesse 
caso, será de R$ 92 milhões e 
vai beneficiar 18 mil famílias. 

A prefeita Madalena Britto 
destacou que o projeto irá me-
lhorar a qualidade de vida das 

pessoas, sobretudo a Saúde. 
“Existem estudos apontando 
que, para cada um real investi-
do em saneamento, economi-
zamos cerca de quatro reais em 
gastos com doenças”, avalia a 
prefeita. Ela valoriza o repasse 
da União e destaca que os pro-
jetos vão levar mais qualidade 
de vida e saúde para os seus 
conterrâneos. "Essas obras re-
presentam muito para nós, que 
vamos trabalhar para agradecer 
a confiança", reforça. De acordo 
com o governador Paulo Câma-
ra, os convênios com o Governo 
Federal irão gerar renda e me-
lhorar a saúde pública das pes-
soas. “O saneamento no Brasil 

está atrasado. O Nordeste está 
atrasado, por isso é importante 
essas parcerias”, relatou o go-

vernador. O cronograma das 
intervenções será definido após 
o lançamento das licitações.

titutos de pesquisas, que con-
tribuirão para as discussões 
em torno da região do semiá-
rido. O encontro envolverá as 
cidades de Arapiraca, em Ala-
goas; Jequié, Feira de Santana, 
Juazeiro, Paulo Afonso e Vitória 
da Conquista, na Bahia; Cau-
caia, Crato, Sobral, Iguatu, Ma-
ranguape, Itapipoca e Juazeiro 
do Norte, no Ceará; Campina 

Grande e Patos, na Paraíba; 
Caruaru, Petrolina, Santa Cruz 
do Capibaribe e Garanhuns, em 
Pernambuco e Mossoró, no Rio 
Grande do Norte. Entre os cri-
térios de seleção dos municípios 
estão a densidade demográfica 
e a capacidade de influenciar a 
dinâmica de outras localidades, 
de acordo com cada setor eco-
nômico predominante.

Paulo Câmara assina convênio no Palácio do Campo das Princesas
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Comunidade rural de Afogados da 
Ingazeira tem água encanada

As oitenta e cinco famí-
lias da comunidade de Santo 
Antônio II, localizada na área 
rural de Afogados da Inga-
zeira, Sertão do estado, está 
recebendo água nas torneiras 
de casa através da adutora do 
Pajeú. Essa é a primeira co-
munidade rural beneficiada 
com recebimento  d’água dire-
to do sistema Pajeú.  A região 
era uma das que mais sofriam 
com a estiagem. 

Distante apenas 1.400 me-
tros da tubulação da adutora, 
o sistema de abastecimento 
implantado, tem capacidade 
para armazenar 21 mil litros de 
água, obedecendo  uma vazão 
de 3.500 litros por hora. A ação, 
que beneficia com saneamento 

Moradores de Santo Antônio II estão recebendo água direto das torneiras de suas casas

básico a comunidade essa rural, 
faz parte de uma ação integrada 
entre a Prefeitura de Afogados 
da Ingazeira, Governo do esta-
do e a Companhia Pernambuca-
na de Saneamento (Compesa). 
Para o prefeito do município, 
José Patriota,  iniciativas como 
essa,  demonstra que quando há 
vontade política e determina-
ção, as coisas funcionam.  “Nós 
já  estávamos com o sistema 
instalado há dois anos, mas 
encontrávamos resistência 
por parte da Companhia Per-
nambucana de Saneamento. A 
empresa de abastecimento re-
sistiu por muito tempo  à pos-
sibilidade de distribuir água na 
comunidade rural,  alegando 
que  esses grandes sistemas 
são projetados para atende-
rem áreas urbanas", afirmou 
Patriota. Com a quebra da re-
sistência por parte da Compesa 
e dentro de um prazo preesta-
belecido, foram feitas as esca-
vações necessárias e instalada  
as tubulações responsável pela   
ligação da água do São Francis-
co às torneiras das dezenas de 
famílias. 

A inauguração foi reali-
zada em meio à grande fes-
ta da população.  Crianças 
da comunidade vibravam de 
alegria,  aquilo  para elas, 
era uma novidade.  “Eu me 
sentia como se estivesse em 
uma cela, atrás das grades. 
Agora (com a água) é como se 
tivessem aberto a porta e eu 

tivesse saído para a liberda-
de”, afirmou João Mascena, 
Presidente da Associação dos 
moradores do Santo Antônio 
II e diretor do Sindicato de 
Trabalhadores Rurais de Afo-
gados da Ingazeira. 

Além do Prefeito e se-
cretários municipais, par-
ticiparam da inauguração: 
representantes do Prorural, 
Compesa, Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais e Federa-
ção Trabalhadores na Agri-
cultura do Estado de Per-
nambuco (FETAPE).  

Patriota esteve presente e comemorou com os moradores

Moradores da comunidade comemoram a chegada d'água em Santo Antônio IIGarotada fez a festa com chegada da água
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Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição

#nutriçãoemfoco

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

No mês de julho, durante 
as férias escolares, é comum 
a mudança na rotina alimen-
tar. As crianças acordam 
mais tarde, as refeições não 
têm hora certa e elas exage-
ram nas guloseimas. Neste 
período, é muito importante 
que os pais não descuidem da 
alimentação dos seus filhos!

Claro que devem existir 
algumas concessões durante 
as férias (e os filhos mere-
cem!), desde que haja sem-
pre o equilíbrio! É possível 
fazer um lanchinho “fora dos 
padrões” e depois retornar 
à alimentação sadia. Doces, 
refrigerantes, frituras e gu-
loseimas podem ser consu-
midos com moderação, mas 
não devem substituir os ali-
mentos ricos em nutrientes 
e nem serem ingeridos em 
grande quantidade. 

Mas como evitar que a 
euforia e a quebra de rotina 
atrapalhe a alimentação sau-
dável nesse período? 

Algumas dicas abaixo 
vão ajudar e muito a manter 
as férias divertida e saudável 
ao mesmo tempo:
• Ofereça água, água de coco, 
sucos e picolés de fruta para 
manter uma boa hidratação.
• Evite lanches gordurosos 
com frituras, salsichas, ham-
búrguer e maionese. Prefira 
lanches naturais com peito 
de frango, queijo branco e 
salada.

• Procure fazer esses lanchi-
nhos “fora dos padrões” após 
a hora do almoço, quando a 
criança estará com menos 
apetite.
• Aproveite para levar as 
crianças ao supermercado, 
mostre frutas, legumes e ver-
duras diferentes!
• Façam receitas juntos! 
Transforme alimentos sau-
dáveis em pratos coloridos 
e apetitosos. Use a criativi-
dade! Comam todos juntos à 
mesa!
• Tente planejar momentos 
de diversão com atividades 
ao ar livre que envolvam al-
gum tipo de esforço físico.

Use sempre bom senso! 
Ele é o melhor aliado na hora 
de saber o certo e o errado. Re-
conheça e faça o seu filho reco-
nhecer também os limites.

sertão

Jovem e famosa pela 
produção de vinhos

A cidade de Lagoa Grande, 
no Sertão do São Francisco, 
comemora, este mês, 20 anos 
de existência, completados no 
dia 16 de junho. Localizado a 
50 quilômetros de Petrolina, 
o município, que foi desmem-
brado de Santa Maria da Boa 
Vista, ganhou esse nome por 
causa de uma lagoa de água 
doce que existia em seu terri-
tório e onde as pessoas costu-
mavam se banhar. 

Com quase 25 mil habi-
tantes, Lagoa Grande tem a 
fruticultura como principal 
atividade, especialmente a 
produção de uvas e de vinhos. 
Por isso Lagoa Grande é co-
nhecida como a capital do vi-
nho do Nordeste. A cada dois 
anos, a cidade realiza a Vinhu-
vaFest, reunindo empresários 
do Brasil inteiro, interessados 
em conhecer a produção da 
região. Além de palestras, se-
minários e encontros, o evento 
reúne atrações artísticas lo-
cais, regionais e nacionais. É 

Com apenas 20 anos, completados no dia 16, Lagoa Grande é conhecida como a 
capital do vinho do Nordeste e foi palco de Amores Roubados, da Rede Globo 

através dessa festa que os inte-
ressados em uvas e vinhos têm 
a chance de conhecer mais de 
perto os produtos desse mu-
nicípio, além de firmar negó-
cios e parcerias, promovendo 
maiores ganhos para a econo-
mia local. A próxima edição 
ocorre em outubro. Apesar de 
ser uma cidade muito nova, 
Lagoa Grande ganhou reper-
cussão nacional, em 2014, por 
ter sido cenário da série Amo-
res Roubados, da Rede Globo. 

As vinícolas após gravação 
de algumas cenas na cidade. 
Um dos palcos foi a vinícola 
Santa Maria, produtora do 
vinho Rio Sol. Agora, no mês 
de julho, a cidade se prepara 
para realizar a Copa do Toma-
te, no distrito de Açude Saco. 
O evento esportivo é uma for-
ma de celebrar a cultura do 
tomate. A região é considera-
da a maior produtora do Ser-
tão do estado e a segunda de 
Pernambuco. 

ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS ESCOLARES

Lagoa Grande é considerada a capital da uva e do vinho do Nordeste
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A cidade está localizada a 50 quilômetros de Petrolina e completou 20 anos de existência 
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Exposerra deve movimentar 
R$ 25 milhões

BB impedido de vender 
moeda estrangeira

Entre 16 e 18 de julho, Ser-
ra Talhada receberá no Pátio 
de Eventos, a 16ª Exposerra 
- Feira da Indústria de Comér-
cio e Serviços de Serra Talha-
da. Conhecido como um dos 
encontros de negócios mais 
importantes de Pernambuco, 
o evento busca fortalecer o 
cenário econômico do Estado 
e desenvolver o turismo co-
mercial. A feira reúne 250 es-
tandes e a expectativa é de que 
45 mil pessoas circulem pelo 
local, durante os três dias. 

O investimento é de R$ 
1 milhão e a expectativa é de 
geração de negócios da ordem 
de R$ 25 milhões. “Mesmo em 

Sebrae e Fecomércio são parceiros do evento e estarão presentes 
fornecendo orientações a empresários e empreendedores

Caso de dólares falsos, vendidos em uma agência pernambucana, 
está sendo investigado pela PF

um ano difícil, estamos otimis-
tas com a Exposerra. A cidade 
tem o segundo PIB do Sertão 
pernambucano, é muito bem 
localizada. E a feira faz parte 
do calendário do Estado. Acre-
ditamos numa boa visitação, 
uma vez que é o único negócio 
deste perfil que se mantém na 
região”, avalia o presidente da 
Câmara de Dirigentes Logistas 
de Serra Talhada, Everaldo 
Lima. 

A programação incluiu 
ainda a Rodada de Negócios, 
promovida pelo Sebrae, com 
objetivo de fomentar tratati-
vas entre as empresas. A Fe-
deração do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Estado 
de Pernambuco (Fecomércio-
-PE), parceira do evento, tam-
bém estará presente com seus 
colaboradores para orientar 
empresários. A Prefeitura de 
Serra Talhada e Governo do 
Estado são parceiros. O in-
gresso custa R$ 5 ou um quilo 
de alimento não perecível. 

Calendário de shows 
O público poderá parti-

cipar das apresentações mu-
sicais que acontecerão após 
a feira, pagando ingresso à 
parte.  No dia 16, haverá sho-
ws das bandas Forrozão das 
Antigas e Vicente Nery. No 

dia seguinte, se apresentam: 
Lucas Costa, Simone e Sima-
ra, As Coleguinhas e Mano 

Walter. Léo Magalhães e Ca-
valeiros do Forró encerram a 
programação.
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A feira faz parte do calendário de Pernambuco 

Após denúncias de que 
dólares falsos foram vendi-
dos por uma agência do Ban-
co do Brasil (BB) no Recife, 
a instituição financeira no 
Estado teve as operações de 
câmbio suspensa. O banco 
foi autuado pela Secretaria 
Estadual de Justiça e Direi-
tos Humanos, por meio do 
Procon-PE, no último dia 
30.  A proibição irá durar, 
inicialmente, 30 dias. Caso 
descumpra a ordem, a ins-
tituição está sujeita à multa 

diária de R$ 500 mil. O go-
verno estadual também de-
terminou que a instituição 
financeira apresente, em 24 
horas, um plano emergencial 
de assistência jurídica e ma-
terial às vítimas. "Isso é uma 
fraude grave aos consumido-
res, principalmente porque 
se trata de um banco federal 
desse porte", disse o secretá-
rio de Justiça e Direitos Hu-
manos, Pedro Eurico.

O repasse dos dólares fal-
sos pela agência do Banco do 

Brasil na Av. Rio Branco,  no 
Recife, veio à tona depois que 
a estudante brasileira Aman-
da Silva e o pai dela, João 
Neto da Silva, foram impos-
sibilitados de depositar dó-
lares no banco Galveston, 
no Texas. O Banco do Brasil 
informou que há seis casos 
confirmados de pessoas que 
compraram cédulas falsas de 
dólar na instituição, na agên-
cia central, no Recife e, pelo 
menos, outros 13 estão sendo 
investigados.
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Sertão EsportivoPolíticas
Públicas

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
no Artigo 231, nos ensina que os direitos da população indí-
gena reconhecem aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União de-
marcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

Já o STF – Supremo Tribunal Federal (órgão de cúpula do 
Poder Judiciário que tem como objetivo precípuo, a guarda da 
Constituição) estabeleceu que as terras tradicionalmente ocu-
padas pelos índios incluem-se no domínio constitucional da 
União Federal. Sendo áreas inalienáveis, indisponíveis e insus-
cetíveis de prescrição aquisitiva. A Carta Política, com a outorga 
dominial atribuída à União, criou, para esta, uma propriedade 
vinculada ou reservada, que se destina a garantir aos índios o 
exercício dos direitos. (CF, art. 231, §§ 2º, 3º e 7º).

Então por que o Congresso Nacional pensa que pode cha-
mar para ele competência exclusiva do Presidente da Repúbli-
ca? A PEC 215/2000 ameaça os direitos adquiridos da popula-
ção indígena quando propõem uma nova demarcação das ter-
ras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação das 
demarcações já homologadas. Incitando a disputa pela posse 
permanente e pela riqueza das terras tradicionalmente ocupa-
das pelos índios no Brasil. Será que implicitamente também 
não está propondo a legalização da extração de diamantes, ouro 
e outros minérios nas Terras Indígenas? Precisamos atentar 
para as falácias das propostas que não representam interesses 
coletivos.

O Congresso Nacional também está se mostrando inimigo 
dos índios quando defende propostas que retrocedem aos direi-
tos da população referida. O Congresso hoje, apresenta propos-
tas de emendas constitucionais equivocadas como a redução da 
maioridade penal, fim da saúde pública, entre outros absurdos! 
A PEC 215/200 abre a ferida que segundo o STF, o núcleo fun-
damental da questão indígena é a demarcação de suas terras 
no Brasil. Onde está a segurança jurídica das leis do Estado?  
#resisteBrasil!

 Silvia Bezerra De Melo
 Assistente Social, especialista em                             

        Ciência Política.

PEC 215/2000 ameaça a segurança 
jurídica da população indígena! 

Mais um Absurdo!

A crise pode ser vista 
como mola propulsora

 Tornou-se uma cantilena 
a expressão “crise econômica”, 
no Brasil, nos últimos meses, 
que ganha eco em rodas de 
conversas das mais diversas 
classes sociais. Termos como 
“arrumar a casa", "cortar e 
equilibrar os gastos” são algu-
mas das expressões ouvidas 
recorrentemente. 

Avanços sociais e econô-
micos, antes festejados, pas-
saram a ser comprometidos. 
Economista e professor da 
Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE), Luiz 
Maia prevê que o desempre-
go e o desequilíbrio nas con-
tas do Governo Federal ten-
dem a se agravar ao longo de 
2015. “A crise é grave, porque 
revela uma série de retroces-
sos na gestão do País. Houve 
negligência com a inflação, 
desrespeito à Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, desarmonia 
nas relações do governo com o 
Congresso Nacional e mudan-
ças que tornam ainda mais in-
sustentável nossa previdência”, 
enumera Maia. Como em todo 
momento do ciclo econômico, 
no entanto, há riscos e oportu-

Economista da URFPE, Luiz Maia aponta oportunidades e a 
chance de mobilizar o País em torno de reformas importantes 

nidades. Levando em conta o 
ideograma chinês, que repre-
senta a palavra crise, há de se 
constatar que ele é composto 
por dois símbolos: um significa 
perigo e outro pode ser tradu-
zido como oportunidade. Para 
muitos empresários, que alme-
jam um crescimento na carrei-
ra, o colapso econômico pode 
também ser lido como a chan-
ce de empreender mudanças, 
que provavelmente não acon-
teceriam na calmaria.  Existe 
uma fatia do empresariado 
vendo o momento delicado da 
economia (juros altos, dólar 
caro, desemprego) como uma 
oportunidade para reavaliar e 
explorar novos mercados, en-
xugar custos e conquistar mais 
clientes.“Os gestores atuais 
precisam adotar medidas que 
garantam a sobrevivência dos 
negócios. Isso significa, sim, 
cortar custos, mas também 
renegociar dívidas, se forta-
lecer em associações e buscar 
parcerias e acordos com seus 
fornecedores”, salienta Luiz 
Maia. Em meio a tantas pre-
ocupações com a crise, há de 
sobrar algum espaço para oti-

mismo. Luiz Maia observa que 
o País já passou por momentos 
mais delicados. “A crise é gra-
ve e, este ano, deve continuar 
sendo difícil. Mas nós já pas-
samos por situações piores, 
com criatividade e adaptação”, 
pondera o especialista. O histó-
rico mostra que crises podem 
também mobilizar o País em 
torno de reformas importan-
tes. “É como se precisássemos, 
de tempos em tempos, chegar 
muito próximos ao precipício 
para nos convencermos de seu 
perigo. Somos uma democracia 
adolescente, a quem ainda falta 
maturidade”, adverte Maia.  

ecoNomia

O economista Luiz Maia
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Gravatá recebe Virtuosi
De 15 a 19 de julho, a ci-

dade de Gravatá, no Agreste 
pernambucano receberá a 
sétima edição do Virtuosi. 
O festival é gratuito e será 
realizado na Igreja Matriz 
Sant’Ana, sempre às 20h. 
Durante os cinco dias de 
evento, se apresentam diver-
sas atrações de várias partes 
do mundo, entre eles o vio-
loncelista búlgaro Stanimir 

Todorov. Na abertura da edi-
ção, o público poderá confe-
rir a apresentação do acorde-
onista ucraniano Alexander 
Hrustevich. Paula Bujes e 
Pedro Huff, são atrações ga-
rantidas para o dia seguinte. 
Quem encerra a programação 
é Daria Kiselevam, que, em 
2014, venceu o Concurso In-
ternacional BNDES de Piano 
do Rio de Janeiro.  

Dia 15/07 – 20h
Alexander Hrustevich 
(acordeon)

Dia 16/07 – 20h
Recital de Música de 
Câmara

Homenagem aos 150 anos 
do compositor Carl Nielsen

Paula Bujes (violino)

Pedro Huff (violoncelo)

Jamie Gurt (piano)

Micahel Gurt (piano)

Dia 17/07 – 20h
Schumann & Brahms

Freddy Varela (violino)

Adrián Felizia (viola)

Stanimir Todorov 
(violoncelo)

Michael Gurt (piano)

Dia 18/07
11h – Micahel & Jamie Gurt

20h – Orquestra Jovem de Pernambuco & Solistas

Rafael Garcia, regente

Freddy Varela (violino)

Adrián Felizia (viola)

Stanimir Todorov (violoncelo)

Edicson Ruiz (contrabaixo)

Dia 19/07
11h – Daria Kiseleva (piano)
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Dárcio Rabélo
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

@darciorabelo.com.br
facebook.com/PORTALDARCIORABELO

@darciorabelo

Vestibular AESA 2015.2

Inscrições de 16/06/15 a 14/07/15, nos cursos de Licenciatura em 
Biologia, Geografia, Letras, História, Matemática, Pedagogia, Educação Física e 

Bacharelado em Enfermagem.
As inscrições podem ser feitas na tesouraria da AESA ou através do site 

www.aesa-cesa.br
As provas acontecerão no dia 19/07/15, no prédio da AESA

Maiores informações no telefone (87) 3821-1579 e no site www.aesa-cesa.br

EMPRESÁRIAS Taciana Laís e Ivanilda de Sousa 
em evento social em Serra Talhada, vestem Alphorria 

marca da loja Antonieta Boutique. 

ENCONTRO SOCIAL O vice prefeito Wellington Araújo recebeu no camarote 
oficial o ex-vereador Caetano Neto e o prefeito de Ibimirim Adauto Budegão.



Jornal do Sertão - 01 de Julho a 16 de Julho 2015 / Edição 115  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 11

CAMARIM – A prefeita Madalena Britto foi dar pessoalmente 
um abraço na dupla Chitãozinho e Xororó antes do show

MISSÃO PANAMÁ
Vários empresário de Arcoverde e da região estão se 
organizando para integrar a Missão Panamá, que acontecerá 
de 13 a 19 de setembro em Colón, nesse país. O objetivo é fazer 
negócios na área de varejo e trocar experiências.

SHOW Lira fez um dos melhores show do São João de 
Arcoverde

PARCERIA A fisioterapeuta Hilleana Oliveira fazendo 
recepção para a nutricionista Polyana Barros que passa a 

atender na HFísio.

POLÍTICA  O presidente da UVP Josinaldo Barbosa com os 
vereadores de Arcoverde Paulinho, Célia, Luiza e Warley no 

camarote oficial do São João

SALVA, SALVE A 
jornalista Teresa Padilha 

fazendo um click com 
Gabriel Diniz

FESTA  O prefeito de Sertânia Guga Lins sendo recebido pelo 
secretário de finanças de Arcoverde Luciano Britto no São João 

de Arcoverde

NOVA SEDE

O Defensor Geral do Estado Manoel Gerônimo anunciou 
a que a entrega da nova sede da Defensoria Pública em 
Afogados da Ingazeira será dia 29 de julho.Além disso, 
a partir do concurso pra Defensor Público já realizado a 
cidade ganhará mais dois profissionais que se somarão 
à Defensora Cristina Apolinário. O anúncio foi feito ao 
lado do Presidente em Exercício do TRE, Desembargador 
Alberto Virgínio e de Luciano Bezerra, Assessor Especial 
do Defensor Público Geral.

LIRA LANÇA

Depois de uma excelente show no São João de Arcoverde 
o cantor Lira vai fazer o lançamento do  cd "O Labirinto 
e o Desmantelo" no Vento Festival em Ilha Bela dia 17 de 
julho. O evento é composto pelo que há de mais atual na 
música brasileira. Do tropicalismo ao rock, da psicodelia 
ao jazz, o evento apresentará 12 bandas autorais.

PRESTÍGIO

O São João de Arcoverde 
foi de lotação na Praça da 
Bandeira todas as noites.  
Nos bastidores, ou seja, no 
camarote oficial do evento 
coube a Prefeita Madalena 
Britto e ao vice-prefeito 
Wellington Araújo receber 
as principais lideranças 
de Arcoverde e outras 
de influência na região 
que fizeram questão de 
parabenizar o sucesso do 
evento e dar um abraço na 
Prefeita Madalena Britto. 
Passaram pelo camarote 
vereadores de Arcoverde 
e de todas as regiões do 
estado, o presidente da UVP, 
Josinaldo Barbosa; Prefeito 
de Sertânia, Guga Lins;  
Prefeito de Poção, Padre 
Cazuza; Prefeito de Ibimirim, 
Adauto Bodegão e o deputado 
estadual Eduíno Brito (PHS), 
secretários municipais, além 
de empresários, lideres 
comunitários e servidores 
municipais.

CORRIDA
A cidade de Pesqueira resgatou definitivamente a tradicional Corrida da Fogueira, e contou com 
um número três vezes maior do que o evento do ano passado.
O prefeito Evandro Chacon estava muito satisfeito com a corrida deste ano e, garantiu que a 
gestão municipal irá realizar um evento ainda maior no ano em 2016.
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Shineray inaugura, em Suape, 
primeira planta fora da China

A primeira montadora da 
chinesa Shineray fora do País 
de origem foi inaugurada, em 
Pernambuco, no último dia 
29. Trata-se da única planta 
industrial do Brasil a fabricar 
motos fora da Zona Franca de 
Manaus. A localização estraté-
gica, a logística de distribuição 
de produtos e a aquisição de 
mão de obra foram alguns dos 
fatores relevantes para a es-
colha do Complexo Industrial 
Portuário de Suape, no Cabo 
de Santo Agostinho, como 
sede do empreendimento. A 
área construída é de 60 mil 
metros quadrados. 

O empreendimento conta 
com investimentos da ordem 
de R$ 130 milhões por parte 
dos chineses, com capacidade 
de produção de 250 mil uni-
dades por ano. De acordo com 
o diretor executivo da monta-
dora, Paulo Perez, haverá 250 
profissionais trabalhando em 
dois turnos, mas esse núme-
ro pode chegar a 350 empre-
gos diretos em 2016. “Iremos 

A montadora terá capacidade para produzir 250 mil unidades por ano e pode gerar até 
350 empregos diretos 

empregar, a princípio, 250 
profissionais em dois turnos, 
de segunda a sexta, mas pode-
remos chegar a 350 empregos 
diretos”, informou Perez.  

Perguntado se a crise ou a 
alta do dólar implica em im-
pacto na saída dos produtos, 
Paulo ressaltou que busca efi-
ciência ao invés de efetuar os 
repasses aos clientes. “Entre-
garemos o produto totalmente 
montado e, com isso, a conces-
sionária reduz oficina e depó-
sito e aumenta seu espaço em 
showroom, o que reduz signi-
ficativamente os atendimentos 
em pós-vendas”, frisou. 

Os veículos de duas e três 
rodas serão montados na fá-
brica com peças trazidas da 
China sobre chassi nacional. 
A montadora produzirá 20 
modelos de veículos ciclomo-
tores, triciclos e quadriciclos 
já comercializados, além de 
lançamentos. Os produtos 
serão revendidos pelas 150 
concessionárias, localizadas 
em 25 estados brasileiros. No 

total, a rede conta com 250 
pontos de venda.  

Além do governador Paulo 
Câmara, participaram da soleni-
dade o vice, Raul Henry, a secre-
tária da Prefeitura da Cidade do 
Recife, Roseana Amorim – repre-
sentando o prefeito Geraldo Julio 
-, o senador Fernando Bezerra 

Coelho, além dos deputados Alu-
ísio Lessa, Antônio Moraes, Beti-
nho Gomes, entre outros. 

Segunda etapa
A partir de outubro, a fá-

brica irá contar com labora-
tório de testes e pista exclu-
siva para motos On Road, Off 

Road e Street, laboratórios de 
montagem, armazenagem e 
qualidade. Há dez anos atuan-
do no mercado nacional e con-
solidada no segmento de duas 
rodas, a Shineray do Brasil, 
hoje, assume a quinta posição 
do segmento e a meta é atingir 
o terceiro lugar já em 2016.
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Os veículos serão montados com peças trazidas diretamente da China
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vendas@jornaldosertaope.com.br

Smartphones 
e os danos à 
saúde

Leite materno na idade 
adulta traz risco

Se você sente constantes 
dores de cabeça, o couro ca-
beludo extremamente sensível 
ou um incômodo atrás de um 
olho, a culpa pode estar no uso 
indevido do smartphones. Es-
pecialistas dizem que são cada 
vez mais comuns os casos de 
"text neck" - "pescoço de tex-
to" em tradução livre -, dores 
na cabeça ligadas a tensões na 
nuca e no pescoço causadas 
pelo tempo inclinado em uma 

posição indevida para visuali-
zar a tela do celular. Especia-
listas dizem que a prevenção 
é a melhor opção. Diminuir o 
uso de smartphones ou então 
posicioná-los mais próximo 
da altura dos olhos são boas 
estratégias para evitar os pro-
blemas. Porém, os médicos 
garantem que as condições 
causadas por uso excessivo de 
smartphones são apenas dolo-
rosas, não fatais.

Beber leite maternal na 
idade adulta é um perigo para 
a saúde. O alerta é dos pes-
quisadores da Universidade 
Queen Mary de Londres, no 
Reino Unido. O produto vem 
ganhando adeptos com a pro-
messa de que aumenta as de-
fesas do organismo, mas, se-
gundo a pesquisa, o alimento 
não é pasteurizado e está cheio 
de germes.

Sarah Steele, uma das au-
toras do documento, disse 
que há riscos de que o leite 
contenha bactérias nocivas à 
saúde. "Quanto mais o leite 
demora para ser transporta-
do, mais tempo as bactérias 
têm para se proliferar", afir-
mou Sarah. Ainda segundo 
ela, há pacientes de câncer 

ou outras doenças acreditan-
do que beber leite materno 
aumenta a resistência do or-
ganismo ou mesmo facilita a 
digestão de alimentos. “Não 
há qualquer comprovação 
científica disso", garantiu. 

O comércio do produto sur-
giu para ajudar as mães que 
produziam pouco leite, mas 
passou a ser comprado por 
outras pessoas, pelo suposto 
benefício à saúde, fetichismo 
e ganho muscular. 

Cresce morte de 
bebês por sífilis

Dias frios: idosos podem 
sofrer hipotermia

Dados do Ministério da 
Saúde mostram que, entre 
2011 e 2013, 419 bebês, com 
menos de um ano, morre-
ram em decorrência de sífilis 
transmitida pela mãe. Os nú-
meros chocam especialistas da 
Sociedade Brasileira de Infec-
tologia porque o tratamento é 
simples. O medicamento mais 
eficaz é a penicilina benzati-
na, conhecida comercialmente 
como Benzetacil, porém está 
em falta no País. Em 2013, em 
todas as regiões brasileiras, foi 
observado um aumento consi-
derável na notificação de sífilis 
em gestantes, em relação ao 

ano anterior, variando entre 
14,8% no Nordeste, e 44,7%, 
no Sul. A sífilis é causada por 
uma bactéria e transmitida 
por meio de relação sexu-
al, sem uso de preservativo. 
Em adultos, ela se manifesta 
como uma ferida no pênis, 
na vagina ou na boca. Os sin-
tomas podem desaparecer e 
voltar tempos depois de uma 
forma mais grave, causando 
alterações cardíacas, vascu-
lares e até neurológicas, mas 
raramente leva um adulto à 
morte. Já na gravidez, o risco 
de aborto e de o bebê nascer 
morto é elevado.  

A Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia 
(SBGG) fez uma lista com os 
cuidados essenciais com a 
saúde do idoso durante o in-
verno. Um dos principais ris-
cos, ressaltado pela SBGG, é 
o de hipotermia. A condição 
é caracterizada pela queda da 
temperatura do corpo, que 
pode resultar, a longo prazo, 
em graves problemas de saúde 
como ataque cardíaco, lesão 
hepática ou mesmo a morte. 
Confira as dicas para manter 
a saúde dos idosos durante os 
dias frios:
- Os banhos precisam ser fei-
tos em temperatura amena e 
devem ser rápidos, se possível. 
- Utilizar roupas e agasalhos 
adequados e quentes. As op-
ções são variadas: boné, gorro, 

touca, cachecol, luvas e meias. 
- Tomar bebidas quentes como 
chás e chocolate, bem como 
ingerir sopas e caldos ao longo 
do dia. 
- Tomar vacinas contra gripe 
e pneumonias recomendadas 
para a idade. 
- Usar cobertores para reter 
calor principalmente quando 
estiver dormindo, já que nes-
ses momentos acontece um 
declínio da temperatura cor-
poral. 
- Se o idoso apresentar sinto-
mas de confusão mental, cala-
frios ou dificuldades respira-
tórias, procurar ajuda médica. 
- Fazer exercícios de alonga-
mento com orientação de pro-
fessores de educação física ou 
fisioterapeutas. 
- Dar preferência a passeios 

em locais fechados como sho-
pping center, restaurantes ou 
mesmo um almoço em família 
dentro de casa. 
- Usar hidratantes tópicos aju-
da a diminuir a sensação de 
pele seca durante o inverno.
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pelo presidente da Faculdade de Integração
do Sertão (FIS), Luis Pereira de Melo Júnior

Sertão Esportivo

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

EM AÇÃO

educação

Municípios correm 
para entregar Plano de 

Educação 

 Os estados e municípios 
tiveram até o dia 24 de junho, 
segundo a legislação, como 
prazo limite para entrega de 
seus Planos de Educação, os 
quais vão nortear as políticas 
de ensino nos próximos dez 
anos. O documento englo-
ba todas as vertentes, como 
escolas públicas e privadas, 
educação especial e entidades 
conveniadas. Alguns pontos 
geraram acirrados debates, 
tanto na Assembleia Legislati-
va como na Câmara Municipal 
do Recife. Bancadas de oposi-
ção e evangélica contestaram 
a questão de gênero, da forma 
como estava colocada, e pro-
moveram mudanças. Na Ale-
pe, o deputado estadual pastor 
Cleiton Collins teve emenda 
sua aprovada - ela suprime do 
Plano Estadual de Educação 
(PEE) todas as referências a 
“gênero, diversidade e orien-
tação sexual”. Foram 31 votos 
a favor e 11 contra. 

Na capital, a mesma soli-
citação de retirada de men-
ção à Ideologia do Gênero do 
Plano Municipal de Educa-
ção foi defendida, através de 
substitutivos, pela vereadora 
missionária Michele Collins. 
Ela entende que a “ideologia 
de gênero” deve ser discutida 
apenas com os pais e não com 
os professores. Outros verea-
dores, a exemplo de Isabella 
de Roldão, defenderam que 
o assunto seja tratado nas es-
colas, “pois sem o ensino da 
ideologia de gênero, o público 
LGBT continuará desprotegi-
do e sendo morto”. 

No interior do Estado, al-
guns municípios entregaram 
seus PMEs em tempo hábil. É 
o caso de Petrolina, que teve 
o projeto sancionado pelo 
prefeito Júlio Lóssio e enca-
minhado ao Ministério da 

O tema dividiu os legislativos estadual e municipal em 
acirrados debates sobre a questão e gênero 

Educação antes do São João. 
Entre as principais estratégias 
aprovadas, estão a parceria 
entre Educação Básica e En-
sino Superior para a formação 
continuada dos professores 
da Rede Municipal, em ní-
vel Stricto Sensu (Mestrado e 
Doutorado), na Educação In-
fantil, o atendimento obriga-
tório para crianças, a partir de 
4 anos , a garantia da oferta de 
educação bilíngue aos alunos 
surdos ou com deficiência au-
ditiva, a alfabetização de todas 
as crianças até o final do 3º 
do Ensino Fundamental  e o 
aumento da gratificação para 
mestres e doutores .

Prazo
Na época em que foi vota-

do o Plano Nacional de Edu-
cação, ficou determinado o 
período de um ano para que 
os municípios brasileiros ela-
borassem os seus. O projeto, 
na esfera nacional, foi san-
cionado no dia 25 de junho 
de 2014 e, por isso, o prazo 
de cada cidade terminou no 
último dia 24. Segundo o site 
Portal Brasil, do Governo Fe-

deral, o Rio Grande do Sul é 
o estado com maior número 
de municípios que já sancio-
naram seus planos, com 194 
aprovados. Em números per-
centuais, o Amapá é o estado 
que mais avançou. Dos 16 
municípios, dez já sanciona-
ram seus planos de educação, 
mais de 62% do total. O Acre 
é o único estado em que ne-
nhum município teve o plano 
sancionado.  Os legislativos 
de Pernambuco, Paraíba, 
Espírito Santo e do Distrito 
Federal já aprovaram os pla-
nos, mas falta a sanção dos 
governadores. Os planos mu-
nicipais de educação refletem 
as realidades dos municípios, 
mas suas metas e estratégias 
devem se relacionar com o 
Plano Nacional de Educação 
e com os estaduais. A prefei-
tura que não elaborar ou não 
realinhar o plano que já pos-
sui poderá ficar sem receber 
recursos do Governo Federal 
para investimento no setor. 
Ainda não há previsão se 
haverá prorrogação do pra-
zo estipulado pelo Governo 
Federal.  

Pensando no potencial de 
Serra Talhada e região que a 
Faculdade de Integração do 
Sertão – FIS resolveu inovar 
ao unir à tradição do ensino 
a cursos que aliam formação 
superior e conhecimento téc-
nico necessário para o mer-
cado de trabalho, como nos 
casos de Logística, Constru-
ção de Edifícios, Segurança 
do Trabalho e Rede de Com-
putadores. 

O assunto tem merecido 
atenção especial do governo 
federal, seja pelas obras do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento e do Programa 
de Investimento em Logísti-
ca, o alvo dessa vez é a coope-
ração técnica que a presiden-
te Dilma Rousself tem bus-
cado junto ao governo dos 
Estados Unidos que são refe-
rência devido aos ‘Communi-
ty Colleges’ que é um sistema 
de ensino que oferece cursos 
superiores de graduação de 
curta duração como os que a 
FIS oferece.

Nos EUA, os cursos de 
curta duração abrangem cer-
ca de 45% dos alunos com 
idades de 25 a 34 enquanto 
que no Brasil o percentual 
ainda não ultrapassa os 15% 
segundo os dados da Orga-
nização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE).  A cooperação entre 
os dois países deve resultar 
em ampliação do número de 
cursos e vagas no Brasil

O diretor presidente da 
Faculdade de Integração do 
Sertão – FIS, Luis Pereira de 
Melo Júnior, ressalta que o 
investimento nos cursos de 
curta duração foi pensado 
para atender ao mercado e 
possibilitar a inclusão de jo-

vens que buscam aliar uma 
formação superior com um 
viés técnico. “É preciso des-
mistificar que um curso de 
curta duração não garanta 
uma formação que atenda às 
exigências do mercado e do 
que o próprio Mec exige. Os 
cursos privilegiam a forma-
ção humana, o apuro técnico 
de cada área e com metodo-
logias apropriadas do ensino 
superior”, disse.

O coordenador do curso 
de Logística, Túlio Edson, 
ressaltou que tanto o campo 
de atuação para os gradua-
dos é abrangente, como há 
um mercado em expansão 
nas ofertas de vagas de em-
pregos. “Em todo o país tem 
havido uma sinalização da 
necessidade de profissionais 
com formação adequada 
para atender às demandas 
surgidas nesse contexto de 
mercado globalizado. No 
caso da Logística, centramos 
esforços em preparar os alu-
nos para compreender que 
toda a atividade requer co-
nhecimento, planejamento 
e ação, como temos visto nos 
pacotes governamentais e da 
cobrança do próprio merca-
do”, frisou.

Núcleo de Comunicação 
e Marketing- Nucom-FIS

FIS aposta na inovação com 
cursos superiores de curta 

duração
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Deputados aprovaram Plano Estadual de Educação dentro do prazo estabelecido  
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Sertão EsportivoProgramação
neurolinguística

Por Jussara Pereira

O uso da PNL na 
resolução de conflitos 

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

iNforme

O processo de integração dos conflitos foi inicialmente de-
senvolvido com o objetivo de tratar conflitos internos de um 
indivíduo, porém, também se tornou importante dentro das 
negociações externas.

Dicas que podem ajudar na identificação e resolução:

Identifique claramente as questões mais relevantes 
envolvidas no conflito.

Essas questões poderão ser representadas tanto como 
opostas, polaridades ou partes. Determine onde está o foco. 
Exemplo: Gastar dinheiro versus economizar, isso pode refle-
tir no nível de comportamento.

Estabeleça uma ‘posição’ imparcial e claramente dis-
tinta dos grupos em conflito.

Descubra uma intenção positiva por trás de cada questão. 
Tipicamente as intenções positivas não serão opostas ou po-
laridades. Elas são muitas vezes complementares e sistema-
ticamente benéficas embora opostas individualmente. Exem-
plo: Gastar dinheiro pode representar desenvolvimento; En-
quanto economizar, segurança.

Certifique-se de que cada grupo reconhece e admite 
a intenção positiva do outro.

Isso não significa que qualquer um dos grupos têm que 
aceitar o método que o outro está adotando para satisfazer 
a intenção positiva, nem isso significa que qualquer um dos 
grupos têm de mudar a sua posição. Explore outras alterna-
tivas para alcançar a intenção compartilhada pelos dois que 
estão produzindo o conflito. Isso pode incluir a mistura das 
duas escolhas existentes, mas deve incluir pelo menos uma 
alternativa que é completamente distinta das duas em con-
flito.

Espero que estas dicas possam ajudar sempre que preci-
sar ver e analisar os dois lados de uma questão!

Deputados aprovaram Plano Estadual de Educação dentro do prazo estabelecido  

PE tem ambiente ideal 
para Startups

 Uma pesquisa online reali-
zada pelo Sebrae mostrou que 
Pernambuco detém de uma 
excelente quantidade e qua-
lidade de empresas startups, 
bem como, um arcabouço de 
apoio institucional relevante 
ao empreendedorismo inova-
dor, por abrigar instituições 
de apoio a este segmento, a 
exemplo do Porto Digital e das 
universidades. 

A pesquisa contou com 
aplicação de um questionário 
no Recife, Caruaru, Petrolina 
e Garanhuns. 75% dos inter-
nautas que responderam eram 
da Capital e 12% da cidade de 
Petrolina.  Pela pesquisa foi 
possível perceber que Recife 

detém de uma rede de apoio 
consolidada, bem como, uma 
atmosfera propícia a este tipo 
de atividade. Um dos aspectos 
a ser considerado é que 77% 
dos startups que responderam 
à pesquisa foram fundadas há, 
no máximo, três anos, com 
maior percentual para startups 
fundadas de 1 a 3 anos (40% do 
total). Ou seja, são empresas re-
lativamente novas e que ainda 
estão se estruturando. Levando 
em consideração o aparato Ins-
titucional, Sebrae/PE está em 
segundo lugar, atrás apenas do 
Porto Digital.  “Ele (Porto Di-
gital) é hoje um dos melhores 
polos de inovação tecnológica, 
de criatividade, que inclusive 

entra agora na cultura tam-
bém, na economia criativa, isso 
é uma demonstração de que o 
Estado tem uma potencialida-
de imensa de inovação”, disse 
Ana Cláudia Arruda, gestora 
do Observatório Sebrae/PE. 

É considerada uma em-
presa startup um modelo de 
negócios que seja repetível e 
escalável. Um modelo de ne-
gócios repetível é aquele capaz 
de vender o mesmo produto 
para todos os clientes. Já um 
modelo de negócios escalável 
é aquele capaz de crescer para 
atender grandes quantidades 
de clientes. Startups são, por-
tanto, empresas inovadoras em 
sua essência. 
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Sertão Esportivo
Cultura

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

“O gigantesco ima” 

cultura

Fenearte 2015 reúne 5 
mil expositores

Dois serra-talhadenses 
nas telas do cinema: Petrônio 
Lorena e Evangelista Inácio 
de Oliveira. O primeiro como 
produtor e o segundo como in-
ventor. Em parceria, Petrônio 
Lorena e Tiago Scorza, iniciam 
um projeto de documentário e 
produzem em 2005 um curta-
-metragem sobre as invenções 
de Evangelista intitulado, “O 
Som da Luz do Trovão”. Dez 
anos depois eles decidem ex-
pandir o curta sobre Evan-
gelista para o formato longa, 
intitulado, O Gigantesco Ímã, 
registrando assim, o processo 
de criação e de contato de mais 
de 10 anos entre Evangelista 
e os produtores, também por-
que, teriam tempo de abordar 
todas as invenções de Evange-
lista, inclusive, uma metralha-
dora caseira que atira quando 
ele manda. Dia 6 de maio de 
2015, o Cine São Luiz no Reci-
fe, exibiu por 15 dias  o filme, 
O Gigantesco Íma, que recebeu 
Menção Honrosa do Juri Oficil 
e Troféu Calunga de Melhor 
Trilha Sonora no XIX festival 
Cine PE. Evangelista esteve 
presente, mas não quis subir 
ao palco. Coincidentemente, 
participou da construção do ci-
nema há 60 anos, na condição 
de auxiliar de pedreiro. Roda-

do no sertão pernambucano, 
o filme passeia pelo universo 
criativo do inventor, experi-
mentador científico e artista 
plástico, Evangelista Ignácio 
de Oliveira. Com sucatas ele 
cria novas máquinas e simplifi-
ca as já existentes, desde rádio, 
televisor, asa-delta, motor de 
carro além, do desenvolvimento 
de teorias astrofísicas que ques-
tionam o conhecimento aca-
dêmico. Como esse homem de 
origem humilde teria adquirido 
conhecimentos tão refinados 
da mecânica e da física? A lin-
guagem proposta por Lorena e 
Scorza é notadamente vanguar-
dista, experimental, fora dos pa-
drões formais de documentários 
televisivos. E o que e chamado, 
“Cinema Direto”. Algo bem dis-
tante da vida privada que vemos 
nas novelas. O foco e a relação 
do homem com a obra e o seu 
processo de construção.

A Feira Nacional de Negó-
cios do Artesanato (Fenearte) 
2015 começa a sua 16ª edição, 
no dia 2 e segue até o dia 12 
de julho, no Centro de Con-
venções de Pernambuco, em 
Olinda. Os homenageados da 
vez serão o “Poeta e cantador, 
rei dos trocadilhos”, Lourival 
Batista, conhecido como Lou-
ro do Pajeú, e o Mestre Nuca 
de Tracunhaém, que faria 100 
anos em 2015. 

Além da participação de ar-
tesãos de Pernambuco e de to-
dos os estados brasileiros, este 
ano, o evento bate recorde de 
artistas internacionais, com a 
presença de 51 países. Coréia do 
Sul, Estados Unidos, Fiji, Ingla-
terra, Kuwait, Somália e Tanzâ-
nia participam, de forma inédita, 
da feira.  Com investimento de 
R$ 5,5 milhões, a organização 
da Fenearte espera movimentar 
R$ 40 milhões e atrair 320 mil 

pessoas nos dez dias de feira.  A 
programação inclui Rodada de 
Negócios, promovida pelo Se-
brae, desfiles de moda e oficinas 
de artesanato para crianças. A 
Feira vai funcionar de segunda a 
sexta-feira, das 14h às 22h e sá-
bado e domingo das 10h às 22h. 
Os ingressos custarão R$ 10 

Fenearte pretende atrair 320 mil pessoas
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inteira e R$ 5 meia (segunda a 
sexta-feira) e R$ 12 inteira e R$ 
6 meia (sábado e domingo).  Na 
área externa, haverá uma praça 
de alimentação e um palco que 
receberá duas atrações culturais 
por dia. Mais detalhes é possível 
encontrar no site www.fenearte.
pe.gov.br.

vendas@jornaldosertaope.com.br
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arquitetura
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Uma lição de sustentabilidade

Muito tem-se discutido 
sobre o uso de recursos na-
turais como requisito funda-
mental nas novas constru-
ções, com a utilização da luz 
do sol, e tem ganhado força, 
ainda que sutilmente no Bra-
sil, das edificações contem-
porâneas. Conhecida como 
arquitetura vernacular, esse 
modelo de construção tem 
como base as necessidades 
locais de uma comunidade 

A arquitetura vernacular é uma alternativa barata, confortável e um modelo de 
construção sustentável que deve ser trabalhada o quanto antes

1 – Quais os benefícios 
que existem no uso da ar-
quitetura vernacular? De 
que forma suas técnicas 
são utilizadas?

As construções vernacula-
res reduzem os impactos am-
bientais e permitem construir 
edificações compatíveis com o 
meio em que estão inseridas. 
São construções autossufi-
cientes, que evitam os exces-
sos da luminosidade e o equi-
líbrio da temperatura. Não há 
poluente e só é utilizado o ne-
cessário, ou reutilizado o que 
seria descartado e transforma-
do em lixo. 

2 - Quais as principais 
técnicas da arquitetura 
vernácula no Sertão? 

As técnicas mais utiliza-
das são as de pau-a-pique, a 
exemplo das casas pequenas 
e os tijolos de adobe, que são 
moldados em grandes formas 
de madeira e secos apenas 
na sombra e depois ao sol, a 
exemplo das grandes fazen-
das. 

3 - Qual a relação entre 
arquitetura vernacular e 
sustentabilidade?

Podemos dizer que as cons-
truções populares são susten-
táveis, por não agredir o meio 
ambiente, e utilizar a técnica 
a seu favor. A matéria-prima 
é utilizada da sua forma mais 
bruta, não passando por pro-
cessamentos nem misturas 
com materiais químicos. É 
uma arquitetura que não emi-
te gases nocivos, ou qualquer 

e reflete suas tradições. Na 
prática, a arquitetura verná-
cula existe há séculos. Ouro 
Preto, cidade localizada em 
Minas Gerais, é um exemplo. 
Ela foi erguida em 1711 com 
pedras da região.

Em todo o Brasil, é possível 
encontrar várias obras vernacu-
lares. O método é que varia. “No 
sertão, uma das técnicas mais 
utilizadas é a de pau-a-pique” 
diz a arquiteta Raísa Carvalho, 

autora de um estudo - apresen-
tado ao Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) - sobre arquitetura 
vernacular no Sertão de Itapa-
rica (PE). Em entrevista ao Jor-
nal do Sertão, Raísa falou sobre 
a importância para os dias atu-
ais desse modelo arquitetônico, 
como meio de desenvolvimento 
sustentável e a necessidade de 
conservar e reconhecer essas 
edificações como Patrimônio. 

poluição durante sua elabora-
ção. Pode ser também uma ar-
quitetura que utiliza materiais 
recicláveis, como papelões, e 
garrafas pet. 

4 – A cidade de Ouro 
Preto (MG) é um exem-
plo prático de emprego da 
arquitetura vernacular. 
Quais outros lugares, no 
Brasil, aproveitam dessa 
construção?

Temos mais casas de ma-
deira, com o enxaimel (téc-
nica na qual as estruturas de 
madeiras encaixadas têm seus 
vãos preenchidos com tijolos 
ou taipas) na região sul do 
Brasil. No litoral ainda exis-
tem edificações em palha, não 
só em sua coberta, como tam-
bém nas paredes. No Sertão, o 
barro e a taipa se destacam nos 
métodos construtivos. E por aí 
vai variando de região para re-
gião. 

5- Existe alguma valo-
rização no Brasil para as 
construções populares, 
em relação à convencio-
nal?

Infelizmente, não existe um 
reconhecimento tão amplo em 
relação à arquitetura tradicio-
nal. Uma pena, pois o modelo 
vernacular engloba aspectos 
históricos, sociais, geográfi-
cos daqueles que a constroem. 
Quando se valoriza e preserva 
uma edificação desse modelo, 
não é apenas a construção que 
se guarda, mas também toda 
a trajetória de um povo. O es-
quecimento ou a falta de co-

nhecimento sobre elas permite 
que, aos poucos elas sumam, e 
futuras gerações nem cheguem 
a conhecer. 

Casa com estrutura de Pau-a-Pique e revestida em taipa de Mão

Forma de madeira para confeccionar tijolos de AdobeA arquiteta Raísa Carvalho
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Casa com estrutura de Pau-a-Pique e revestida em Taipa de Sopapo, no município de Floresta- PE
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tecNologia

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

Subsumindo sua abrangente aplicabilidade prática no 
decorrer do cotidiano empresarial, como instrumento de oti-
mização da utilização do material humano - indispensável a 
qualquer instituição corporativa - bem como numa considerá-
vel redução de custos da empresa, oportuno trazer à discussão 
os benefícios da implantação de banco de horas e suas defini-
ções jurídicas.

O Banco de Horas surgiu exatamente na necessidade mo-
derna da flexibilização das normas tão rígidas do nosso Direi-
to do Trabalho, se adequando à evolução social, juntamente 
com suas legislações, sendo uma forma de flexibilização da 
jornada de trabalho.

Através do Banco de Horas se torna lícita a compensação da 
jornada de trabalho, ou seja, um empregado pode vir a prestar 
serviço em determinado dia além de seu horário normal, vindo, 
então, a compensar o acréscimo trabalhado, através da redução 
das horas trabalhadas de um outro dia, ou ainda, pela não pres-
tação de serviço em determinado dia da semana – logicamente 
sem prejuízo do repouso semanal remunerado, aos domingos 
– sem que haja, por isso, acréscimo ou redução no salário do 
empregado.

A implementação do Banco de horas é benéfica não 
somente à Empresa, por adequar a atividade de trabalho 
com a necessidade da produção, mas também ao emprega-
do já que previne as demissões, até por reduzir os custos 
da mão-de-obra.

Importante frisar, que a compensação de jornada só é 
possível através de acordo escrito, firmado entre empregado 
e empregador, inclusive com chancela sindical, observado o 
prazo máximo de 02 (dois) anos de sua duração.

O trabalho diário não poderá exceder 10 (dez) horas, bem 
como, igualmente, não poderá ser excedida a jornada sema-
nal máxima – 44 (quarenta e quatro) horas - que permanece 
inalterada.

A compensação somente poderá ocorrer até 01 (um) ano 
após a prestação adicional do serviço.

No caso de trabalho insalubre, de menor ou de mulher, 
além da chancela sindical, deverá haver licença prévia da au-
toridade competente para se poder implementar o Banco de 
Horas.

Desta forma, compreendendo e integrando os interesses 
dos empregados e empregadores, a implantação do Banco de 
Horas se serve aos interesses da sociedade moderna, otimi-
zando as vertentes do capital versus trabalho.

OS BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO 
DO BANCO DE HORAS NO 

COTIDIANO EMPRESARIAL

Ainda há ingresso 
para Campus Party 

Recife
O artista audiovisual e 

presidente da Fundação Cy-
borg, Neil  Harbisson, a CEO 
do Bliive, Lorrana Scarpioni 
e o doutor em comunicação 
e um dos palestrantes mais 
inovadores do País,  Dado 
Schneider, são alguns nomes 
de “peso” que farão parte da 
Campus Party  Recife 2015. 
O evento, que chega a sua 4ª 
edição, será realizado entre 
os dias 23 e 26 de julho, no 
Centro de Convenções de Per-

nambuco. A expectativa é de 
atração de quatro mil pesso-
as, o dobro do ano passado. 

A programação esta-
rá dividida em seis palcos: 
Terra, Júpiter, Lua, Marte, 
Saturno e Vênus. Os nomes 
são uma alusão ao livro 'Da 
Terra à Lua', de Julio Verne, 
que completa 150 de publi-
cação e recebe a homenagem 
do evento. Haverá bate-papo 
para os campuseiros sobre 
vários temas, a exemplo de 

como transformar empresas a 
partir da inteligência extraída 
das mídias sociais, interface 
cérebro-máquina: da ficção 
científica para a criação star-
tups, entre outros. 

A programação ainda con-
tará com rodadas de negócio 
e palestras. Ainda há ingres-
sos disponíveis. O valor úni-
co para os quatro dias é de 
R$ 215,00. Mais informações 
através do site recife.campus-
-party.org 

Valor único é de R$215 para os quatro dias de encontro

vendas@jornaldosertaope.com.br

A Campus Party pretende receber quatro mil pessoas, o dobro do ano passado

D
iv

ul
ga

çã
o



Jornal do Sertão - 01 de Julho a 16 de Julho 2015 / Edição 115  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 19

ciêNcia

Alerta de 
terremoto em LA

Cientistas 
desvendam 
"nuvem lunar"

China quer reduzir 
emissão de CO2

Ônibus que não poluem 
circulam em São Paulo

Um relatório, publicado 
no jornal eletrônico da União 
Geofísica Norte-Americana 
e da Sociedade Geoquímica, 
dos Estados Unidos, alertou 
que há o risco de "um grande 
terremoto" atingir o Estado 
da Califórnia. 

O aviso surgiu depois de 
cientistas descobrirem um 
vazamento de gás hélio na 
falha de Newport-Inglewood, 

perto de Los Angeles, a 64 
quilômetros da falha de San 
Andreas. A probabilidade de 
que a Califórnia seja atin-
gida por um terremoto de 
magnitude oito ou mais na 
escala Richter nos próximos 
30 anos aumentou de 4 para 
7% Considerado primitivo, o 
gás hélio é um vestígio do Big 
Bang e sua única fonte terres-
tre é a superfície.

Os primeiros ônibus no 
Brasil movidos a hidrogênio 
começaram a circular na cida-
de de São Paulo. De acordo o 
Ministério de Meio Ambiente, 
esses transportes apresentam 
45% de energia renovável, 31% 
a mais que o resto do mundo, o 
que coloca o País em posição de 
destaque mundial. Os únicos 
países capazes de desenvolver 
e operar esse tipo de coletivos, 
além do Brasil, são Alemanha, 
Canadá e Estados Unidos. O 
escapamento dos ônibus elimi-
na apenas vapor d'água.

Em visita a Paris, o primei-
ro-ministro Li Keqiang confir-
mou, ao presidente François 
Hollande, o compromisso da 
China de limitar as emissões 
de CO2 até 2030. A declara-
ção dá-se em contribuição à 
Conferência Mundial sobre o 
Clima, que ocorrerá em Paris, 
em dezembro.

Além disso, de acordo 
com a delegação chinesa, o 
gigante asiático deseja au-
mentar sua reserva flores-
tal em 4,5 bilhões de metros 
cúbicos, em relação a 2005. 
O primeiro-ministro chinês 
transmitiu ao presidente 
François Hollande sua von-

tade de chegar a "um acordo 
global, equilibrado e ambi-
cioso" de redução de emis-

sões de gases de efeito estufa, 
em dezembro, na Conferên-
cia, em Paris. 
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A poeira lunar foi analisada pela sonda LADEE
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A Lua está permanentemen-
te rodeada por uma enorme 
camada de pó, de acordo com 
dados recolhidos por uma son-
da enviada ao satélite natural 
terrestre, em 2013, pela Agência 
Espacial Americana (Nasa).

De acordo com a Nasa, as 
camadas permanentes de pó, 
detectadas por sonda em volta 

da Lua, seriam resultado de par-
tículas desprendidas de cometas 
que se chocaram contra a super-
fície. Batizada de LADEE, em 
inglês, a sonda estudou, por seis 
meses, rajadas de partículas que 
podiam chegar a uma altitude de 
até 100 km. A missão terminou 
em abril de 2014, quando a son-
da se espatifou no solo lunar.
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Detran-PE convoca 
selecionados no CNH Popular
A relação dos primeiros 

convocados do programa 
CNH Popular 2015 está dis-
ponível e pode ser conferida 
no site do Departamento Es-
tadual de Trânsito de Per-
nambuco. Os contemplados 
devem comparecer ao De-
tran-PE munidos de docu-
mento de identificação com 
foto e comprovante da situa-
ção social. Cada um deve ob-
servar, através do site, o local 
e data para validar a inscri-
ção. O primeiro chamamento 
seguirá até o dia 14 de agosto. 

Desde o dia 15 de junho, 
o Detran-PE disponibilizou a 
lista dos contemplados pela 
CNH Popular no site do ór-
gão (www.detran.pe.gov.br). 
O programa, da Secretaria 

Os contemplados devem se dirigir ao órgão para validar o cadastro

das Cidades, emitirá 18 mil 
carteiras de habilitação para 
pessoas em condição de vul-
nerabilidade social. Os se-
lecionados poderão realizar 
todas as etapas para a reti-
rada da carteira isentos de 
qualquer taxa. Entre os con-
templados, estão pessoas de-
sempregadas, de baixa renda, 
beneficiados do programa 
Bolsa Família, entre outros.  

Vale lembrar que, além 
de não pagarem a taxa de 
primeira habilitação, os be-
neficiados não precisarão 
pagar pelos exames médico 
e psicológico, no valor de R$ 
230,32. Para ficar por den-
tro, veja outras taxas cobra-
das pelo Departamento de 
Trânsito. 

Renovação

Exame médico - R$ 151,00 

Exame psicológico – R$ 55,30 

Classificação 

Exame médico – R$ 151,00

Exame psicológico – R$ 55,30 

Solicitações 

Definitiva – via CNH - R$ 51,18 

Segunda via de CNH - R$ 51,18

Alteração de dados –R$ 51,18 

Reteste

Prova eletrônica R$ 25,57 

Baliza R$ 51,15 

Concurso 
do INSS é 
autorizado 

O Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão 
autorizou a realização de con-
curso público e nomeações 
para preenchimento de 1,1 mil 
vagas no Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS). A por-
taria foi publicada no Diário 
Oficial da União. Serão 800 
vagas para técnico do seguro 
social (nível médio) e 150 para 
analista do seguro social (nível 
superior). A remuneração ini-
cial para o cargo de técnico é 
R$ 4.886,87. Para o de nível 
superior, R$ 7.496,10. Segun-
do o ministério, em 2015, se-
rão abertas 150 novas agências 
do INSS. Eles se somarão às 
1,4 mil já existentes no País. O 
prazo para publicação do edi-
tal do concurso público será de 
até seis meses.
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Câmara rejeita PEC da 
maioridade penal

Jovens 
morrem 
mais por  
homicídio

Por cinco votos apenas, a redução da maioridade, de 18 para 16 anos, 
para casos de crimes hediondos não foi aprovada

O estudo "Mapa da Vio-
lência: Adolescentes de 16 e 17 
anos" revela que quase metade 
das mortes de adolescentes de 
16 e 17 anos no Brasil, em 2013, 
tiveram como causa o homicí-
dio. Foram 3.749 jovens, nessa 
faixa etária, vítimas de homi-
cídios, 46% do total de 8.153 
óbitos, diz o estudo de autoria 
do sociólogo Julio Jacobo Wai-
selfisz. A média é de 10,3 ado-
lescentes assassinados por dia 
no país. As outras causas foram 
acidentes de transporte (13,9%) 
e suicídios (3,5%).

Após um dia tenso e de 
muita confusão, a Câmara dos 
Deputados rejeitou, na madru-
gada do dia primeiro, o texto-
-base da proposta de emenda à 
Constituição (PEC 171\93) que 
reduz a maioridade penal de 
18 para 16 anos nos casos de 
crimes hediondos. 

Para ser aprovada, a PEC 
precisava de, ao menos, 308 
votos favoráveis, o que equiva-
le a 3/5 do número total de de-
putados, mas apenas 303 de-
putados foram a favor. Outros 
184 votos foram contra e hou-
ve três abstenções.  Presidente 
da Câmara Federal, Eduardo 
Cunha, que é a favor da PEC, 
prepara uma alteração no pro-
jeto que reduz a maioridade 
penal para tentar reverter, nos 
próximos dias, a derrota sofri-
da no plenário. 

Cunha já avisou que co-
locará em votação um texto 
“mais brando”. Há deputados 
contestando o fato de haver 
crimes demais na lista passível 

de redução. Por isso passou-
-se a falar, por exemplo, em 
aprovar uma emenda agluti-
nativa que retira o tráfico de 
drogas do rol de crimes a que 
a redução de maioridade pode 
se aplicar. A sessão teve início 
no final da tarde. Mesmo com 
a segurança reforçada, houve 
tumulto. O deputado federal 
Heráclito Fortes (PSB-PI) foi 
derrubado por manifestan-
tes contrários à redução da 
maioridade. Antes da vota-
ção, o ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardoso fez 
um apelo ao Congresso para 
manter a maioridade em 18 
anos. Segundo Cardozo, os 
presídios estão com 220 mil 
presos acima da capacidade 
e ainda há 400 mil manda-
dos de prisão, que ainda não 
foram cumpridos. Para o rela-
tor, Laerte Bessa (PR-DF), o 
governo deveria ter investido 
mais em segurança e no sis-
tema penitenciário.  “Agora, 
que está prestes a se aprovar 

um projeto importante para 
o País, o governo diz que não 
tem condições de se adaptar à 
realidade”, disparou Bessa. 
Movimento contrário 

Uma outra parcela de de-
putados acredita que a PEC 

pode representar uma falsa 
promessa para o fim da vio-
lência. “Parece que quem é 
contrário a reduzir a maiori-
dade é indiferente à violên-
cia, e não é isso. Ela precisa 
de um diagnóstico mais pre-
ciso e tudo se concentra na 
redução da maioridade penal, 
o que causa indignação”, aler-
tou o deputado federal Tadeu 
Alencar (PSB-PE), membro 
da comissão especial criada 
para debater o tema. Contrá-
rio à redução, Alencar defen-
de que exista um combate à 
impunidade no lugar de mu-
dar algo que só vai atrair o 
ciclo da violência. “Na nossa 
avaliação, é preciso uma atua-
lização do Estatuto da Criança 
e do Adolescente e não alterar 
a Constituição, que vai trazer 
efeitos colaterais, como au-
mento no índice do abuso se-
xual”, salientou Alencar. 

Tadeu assegura que não é 
o tamanho da pena, e sim a 
certeza de que ela não é apli-
cada um dos graves proble-
mas no País. Realça que a ida-
de de responsabilidade penal 
no Brasil não se encontra em 
desequilíbrio, se comparada à 

maioria dos países do mundo. 
“Grande parte dos países ado-
ta a idade de responsabilidade 
penal absoluta aos 18 anos de 
idade, como é o caso brasilei-
ro”, finaliza Alencar.   Assim 
como ele, muitas entidades, 
como UNICEF, CNBB, evan-
gélicos e Direitos Humanos 
são contrárias à PEC. 

Com a rejeição do substitutivo, restará a votação da PEC original e das apensadas.

Proposta recebeu 303 a favor, quando o mínimo necessário eram 308



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão - 01 de Julho a 16 de Julho 2015 / Edição 11522

H
es

ío
do

 G
óe

s
D

iv
ul

ga
çã

o

turismo

Mais um hotel da Rede 
Accor em PE

Disney proíbe 
“pau de selfie”

Na esteira do Courtyard 
by Marriot e do Ibis, Pernam-
buco recebe mais um hotel de 
padrão internacional, o Ibis 
Budget. Trata-se de novo em-
preendimento da Rede Ac-
cor em Pernambuco. Desta 
vez, na Avenida Beira-Mar, 
em Piedade, em Jaboatão 
dos Guararapes. O anúncio 
foi feito, no dia 18 de junho, 
pelo secretário de Turismo, 
Esportes e Lazer de Pernam-
buco, Felipe Carreras, repre-
sentantes da Rede Accor e 
das empresas Hima Partici-

pações, RevPar Incorpora-
ções Imobiliárias e Pedra do 
Reino Investimentos, incor-
poradoras que compõem o 
consórcio responsável pela 
construção do hotel Ibis Bud-
get. O hotel, orçado em R$ 24 
milhões, está inserido na ca-
tegoria ‘Super Econômica’ e a 
previsão de início das obras é 
outubro deste ano.  A conclu-
são será daqui a três anos.  

O novo empreendimento 
terá 226 apartamentos. Para 
o secretário Felipe Carreras, a 
chegada de um hotel da rede 

Ibis reforça a expansão do tu-
rismo em Pernambuco, como 
destino forte e consolidado. O 
hotel de padrão internacional 
irá gerar 460 empregos dire-
tos e indiretos durante as fa-
ses de construção e operação. 
“No Nordeste, Pernambuco é 
a praça mais rentável para a 
rede Ibis e uma das principais 
do Brasil. Nos próximos três 
anos, queremos inaugurar 
mais dois Ibis no Estado, um 
em Vitória de Santo Antão e 
outro em Caruaru”, disse Le-
onardo Lido, diretor da Accor. 

A Disney começou a proi-
bir o uso de "pau de selfies" 
dentro de seus populares par-
ques temáticos, tanto nos Es-
tados Unidos quanto em Paris 
e Hong Kong. A empresa de 
entretenimento alega que os 
bastões representam um pe-
rigo para a segurança de seus 
visitantes e empregados.

 Os dispositivos, que se 
adaptam aos smartphones 
para permitir tirar fotos com 
maior distância e com me-
lhores ângulos, já estavam 
proibidos nas atrações dos 
parques temáticos da Disney, 
mas, agora, a empresa impe-
dirá que sejam levados pelos 
visitantes.

Solenidade solenidade da Accor foi realizada no Hotel Atlante Plaza.
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Espécies animais 
estão desaparecendo 
mais rápido

“Divórcio pode ser 
moralmente necessário”

EUA: Casamento gay é 
liberado em todo País 

Fabricante para 
de confeccionar 
bandeiras

Google quer 
combater EI pela 
internet

O mundo está começan-
do a sofrer a sexta extinção 
em massa de sua história. O 
alerta está em um estudo pu-
blicado na revista Science. O 
material aponta que, atual-
mente, os animais estão desa-
parecendo cerca de 100 vezes 
mais rápido.  Desde que a era 
dos dinossauros terminou, há 
66 milhões de anos, a Terra 

não havia passado por um 
momento de perder espécies 
em uma taxa tão rápida como 
a que está acontecendo, aler-
tam os especialistas. A análise 
é baseada em extinções docu-
mentadas de vertebrados ou 
animais com esqueletos inter-
nos, tais como rãs, répteis e ti-
gres, a partir de registros fós-
seis e outros dados históricos.

As causas de perda de es-
pécies englobam desde a mu-
dança climática, passando 
por poluição, desmatamento, 
entre outras. De acordo com 
a União Internacional para 
a Conservação da Natureza, 
cerca de 41% de todas as espé-
cies de anfíbios e 26% de to-
dos os mamíferos estão ame-
açadas de extinção.

Após o ataque de um jo-
vem a fieis negros em uma 
igreja de Charleston, na Ca-
rolina do Sul, a Valley Forge 
Flag, uma das maiores empre-
sas de confecção de bandeiras 
dos Estados Unidos, declarou 
que vai parar de fabricar e 
vender bandeiras dos confe-
derados. 

A companhia, sediada no 
Estado da Pensilvânia, tomou 
a decisão em meio à polêmi-
ca sobre a bandeira dos con-
federados, que atualmente 

tremula na sede do governo 
da Carolina do Sul, na cidade 
de Columbia. Enquanto uns 
enxergam ela hasteada, como 
lembrete do passado nobre do 
Estado em desafio à autorida-
de federal, outros veem como 
uma homenagem vergonhosa 
a uma época durante a qual 
possuir escravos era legal. A 
empresa de 133 anos vende 
milhões de bandeiras todos 
os anos e a dos confederados 
representa somente uma pe-
quena fatia dos negócios.

O Papa Francisco reco-
nheceu que a separação de 
um casal é inevitável e "mo-
ralmente necessária", princi-
palmente quando se trata de 
violência doméstica. "Exis-
tem casos em que a separa-
ção é inevitável, para tirar 
os filhos da violência e da 
exploração e até mesmo da 
indiferença e estranhamen-

to", declarou o Papa, no dia 
24 último. 

A mensagem do pontífice 
foi lançada um dia depois da 
apresentação, no Vaticano, 
do documento que guiará o 
sínodo dos bispos de todo o 
mundo, em outubro, dedica-
do à família e no qual propõe 
acompanhar os divorciados e 
as famílias com filhos gays.

Dois diretores da gigante 
Google estão atrás de outras 
empresas de tecnologia num 
pedido de união para comba-
ter a difusão de vídeos e ou-
tras informações da milícia 
radical Estado Islâmico pela 
internet. 

A luta contra os extremistas 
foi anunciada pelo chefe de le-
gislação da companhia, David 
Drummond, e pela diretora de 

políticas, Victoria Grand. Como 
solução para evitar o avanço 
na internet, os representantes 
do Google pediram às empre-
sas e agências de publicidade 
que alimentem o Youtube com 
mais conteúdo de combate à 
propaganda terrorista. O pedi-
do da empresa de buscas foi 
feito durante o Festival Inter-
nacional de Criatividade Can-
ne Lions, no final de junho. 
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Em uma decisão históri-
ca, a Suprema Corte dos EUA 
derrubou, no dia 26 de junho, 
vetos estaduais ao casamento 
gay, legalizando a união en-
tre pessoas do mesmo sexo 
para o todo o território ame-
ricano. A decisão foi tomada 
por cinco votos a favor e qua-
tro contra.

A Corte americana julgou 
que os 14 Estados, que se ne-
gam a unir duas pessoas do 
mesmo sexo, devem agora 
casá-las e também reconhe-
cer a união, se ela foi celebra-
da em outra jurisdição. Bara-
ck Obama disse que a decisão 

é uma vitória para a América. 
"Não importa quem você é ou 
quem você ama, América é 
um lugar onde você pode es-

crever seu próprio destino", 
declarou o presidente dos 
Estados Unidos, em pronun-
ciamento. 
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Ativistas tomaram a frente da Suprema Corte e cantaram o hino nacional  
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