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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

José Arthur Paes Vieira

Que a  vida é feita de 
instantes todos nós 

sabemos, porém é im-
pressionante como, na correria 
do dia-a-dia, nos esquecemos 
disso. Num momento, nasce-
mos e logo depois começamos 
a engatinhar e andar.  Pouco 
tempo depois, já estamos na 
escola e não demora muito 
para que as responsabilidades 
da vida adulta ocupem nossas 
horas, dias, semanas, meses e 
anos, até que, inesperadamen-
te, nos deparamos com a nossa 
mortalidade e tudo  acaba. So-
bre essa  realidade não se tem 
domínio, tudo é segredo. Mor-
to em plena campanha política  
em acidente aéreo no dia 13 de 
agosto de 2014, o ex-governa-
dor de Pernambuco, Eduardo 
Campos, completaria 50 anos 
no próximo dia 10. Para mar-
car a data, o PSB Nacional e o 
de Pernambuco articularam 
várias homenagens ao ex-pre-
sidente socialista. Tudo para 
celebrar o legado deixado pelo 
ex-governador Eduardo Cam-
pos, para o Estado e o País. 
A Secretaria de Planejamento 
e Gestão do Estado (Seplag) 
apresenta balanço do  Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimen-
to Municipal  (FEM), sete 
municípios do Sertão Central 
receberam R$ 6.7 milhões, 
referentes a edição 2013.do 
programa. Ainda nesta edição, 
vocês poderão saber sobre  
programa Chapéu de Palha, 
e dos   benefícios levados aos 
trabalhadores da fruticultura 
irrigada que movimenta R$ 
72 milhões em 53 municípios 
do estado.  Em Sertânia (PE), 
a  43ª Exposição Nordestina 
Especializada em caprinos e 
ovinos (Exposertânia), reali-
zada entre os dias 24 a 26 de 
julho superou as expectativas, 
de acordo com o  prefeito do 
município, Guga Lins. A Su-
permix – Feira das Indústrias, 
Atacadistas, Distribuidores e 
Supermercadistas de Pernam-
buco, aquecem economia com 
a geração de negócios, vejam 
depoimentos de expositores 
que participaram do evento e 
falaram ao Jornal do Sertão. 
Desejamos Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS DINHEIRO NO BRASIL

Resolvi dar uma 
rebuscada nos 

apontamentos de 
quando trabalhava 

no Banorte – Banco Nacio-
nal do Norte – onde fiquei 
por 25 anos e, para minha 
grata surpresa, encontrei um 
livreto publicado pelo Banco 
Central do Brasil em 2004, 
sobre a mola propulsora da 
economia e que seleciona 
as classes sociais, definin-
do quem paga e quem rece-
be – a Moeda. Quem mais a 
tem, mais se destaca, e tudo 
pode. Assim sendo, os meus 
escritos desta vez não vão 

embasados apenas na memó-
ria, pois estou consultando o 
citado livreto e transcrevendo 
alguns trechos, como se faz em 
pesquisas acadêmicas. Tudo 
para transmitir do modo mais 
fidedigno possível a história 
do “Dinheiro no Brasil”, como 
titulou o BACEN. E as nossas 
primeiras moedas quando e 
onde surgiram? Em 1580, com 
a intensificação do tráfego ma-
rítimo de Portugal e Espanha 
para o Brasil, surgiram por 
aqui as primeiras moedas de 
prata espanholas. Um fato his-
tórico incentivou esta minha 
escrita: as primeiras moedas 

foram cunhadas pelos inva-
sores holandeses (1630-1654) 
aqui no nosso Nordeste. Cha-
mados Florins e Soldos, tiveram 
o nome BRASIL cunhado pela 
primeira vez no verso dos Flo-
rins. Antes, muito antes, como 
aprendemos na escola, o pau-
-brasil foi utilizada como for-
ma de troca entre os nativos de 
Pindorama e os europeus aqui 
chegados. Isto sem esquecer o 
pano de algodão e mais o açúcar 
e o fumo, muito usados como 
moeda-mercadoria. Os escravos 
utilizavam algo trazido de Ango-
la e que foi a primeira moeda de 
troca utilizada lá na região afri-

cana, a concha “ZIMBO”.  Era 
tão importante que até hoje 
existe a TV Zimbo, em Ango-
la. Usarei o Túnel do Tempo 
para deslocar-me até abril de 
2000, quando foi lançada a 
nossa cédula de dez Reais, em 
comemoração aos 500 anos 
do descobrimento do Brasil. 
Fabricada em plástico ultra 
resistente, permite colocar 
elementos de segurança de 
última geração para evitar 
falsificações. E todas as cé-
dulas lançadas a partir daí 
tiveram como foco principal a 
segurança. Seria necessário?

O município de Lagoa 
Grande abriu vaga para Con-
selheiro Tutelar, com salário 
de R$ 1.500. As inscrições fo-
ram encerradas, no último dia 
27, e a prova será realizada no 
dia 23 de agosto, com o conte-
údo programático do Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA). Os requisitos para se 
candidatar são: residir no mu-
nicípio, há mais de dois anos, 
ter idade superior a 21 anos, 
ter idoneidade moral compro-
vada por meio de certidões 

Com o objetivo de aumen-
tar a movimentação de turis-
tas no Nordeste, mesmo na 
baixa temporada, alguns des-
tinos turísticos de Pernambu-
co e de outros Estados terão 
descontos promocionais atra-
vés do “Turismo Week”, de 10 
a 16 de agosto. A iniciativa é 
da Comissão de Turismo Inte-
grado do Nordeste (CTI/NE), 
em parceria com a Associação 
Brasileira das Operadoras de 

As comunidades rurais de 
Lajes, Lajinha, Poça do An-
gico, Santa Helena, Alo das 
Queimadas, Juramento, Ja-
tobá, Manoel Joaquim e Abó-
bora, localizadas em Juazeiro 
(Bahia), serão beneficiadas 
com a recuperação da estrada 
da Adutora de Caraíba Metais. 
As obras, no trecho de mais de 

negativas criminal, da Justiça 
Federal e Estadual, antece-
dentes policiais, estar em gozo 
dos direitos políticos, não ter 
sido penalizado com destitui-
ção de função pública nos cin-
co anos antecedentes à eleição, 
ter aptidão física e mental, ter 
o ensino médio completo. O 
Conselho Tutelar é composto 
por cinco membros, escolhi-
dos pela população para um 
mandato de quatro anos. A 
eleição será realizada no dia 4 
de outubro de 2015.
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Lagoa Grande
Vagas para Conselheiro Tutelar

Roteiros
Preços promocionais no Nordeste

Juazeiro
Comunidades beneficiadas por estrada

Caruaru
Incentivo ao aleitamento materno

80 quilômetros, que serve de 
escoamento da produção agrí-
cola e como via para o trânsito 
de veículos, principalmente, 
o de transporte escolar, estão 
sendo feitas através da Secre-
taria de Serviços Públicos. A 
via também dá acesso aos servi-
ços de Educação e Saúde básica, 
entre a área rural e urbana.

Turismo (Braztoa). De acor-
do com o secretário estadual 
de Turismo, Esportes e Lazer, 
Felipe Carreras, é importante 
que essas ferramentas sejam 
incentivadas para que o turis-
mo regional seja explorado. 
Todas as opções de roteiros 
estão expostos, com exclusi-
vidade, no site www.turismo-
week.com.br com apoio de 
parceiros como companhias 
áreas, hotéis e pousadas.

A Secretaria de Saúde do mu-
nicípio de Caruaru, realiza de 3 
a 7 de agosto a semana mundial 
do incentivo ao aleitamento ma-
terno. Com o tema “Amamenta-
ção e trabalho – Para dar certo 
o compromisso é de todos”, a 
campanha é desenvolvida em 
parceria com a Maternidade Casa 
de Saúde Bom Jesus. Os profis-
sionais da área estarão durante 

toda a semana nas unidades bá-
sicas priorizando e orientando as 
mães a amamentarem os bebês, 
principalmente nos seis primei-
ros meses de vida. Também será 
realizada uma palestra voltada 
para os enfermeiros e médicos, 
com pediatras que trabalham di-
retamente com o banco de leite. 
Além do Dia D com várias ativi-
dades de educação e saúde.
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Em encontro com governadores, 
Dilma pede ajuda

Cooperação dos dois la-
dos. Foi o que ficou defini-
do durante o encontro, que 
durou mais de três horas, 
entre a presidente Dilma 
Rousseff e os 27 governado-
res, no Palácio da Alvorada, 
em Brasília, no último dia 
30. A presidente reconheceu 
as dificuldades econômicas 
que o País enfrenta, mas 
pediu, aos chefes dos Esta-
dos, ajuda para desarmar a 
“pauta-bomba” no Congres-
so Nacional, que aumentaria 
os gastos públicos federais, 
ameaçando o ajuste fiscal. 
Por outro lado, a presiden-
te solicitou, ao ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy, que 
avalie, individualmente, Es-
tado por Estado, a questão 

Este foi o segundo encontro com os chefes de Poder Executivo estadual, desde maio de 2013 

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

da liberação das operações 
de crédito – um dos pleitos 
levados pelos governadores 
ao encontro. 

Mesmo sem respostas 
concretas, o governador de 
Pernambuco, Paulo Câmara, 
avaliou, de forma positiva, a 
iniciativa da presidente Dil-
ma Rousseff de dialogar com 
os gestores. Ele reafirmou a 
decisão de “cooperar” com a 
União para encontrar saídas 
que ajudem o País a retomar 
o crescimento econômico. 
No entanto, reforçou que 
o Governo Federal preci-
sa dar celeridade a pautas 
como a do pacto federativo 
e à retomada das operações 
de crédito. “A gente espe-
ra que, daqui para frente, a 
cooperação mútua seja cada 
vez mais presente. Tanto a 

Dilma

União ouvindo os governa-
dores, quanto os governa-
dores tendo a sensibilidade 
de ajudar a União num mo-
mento em que o Brasil passa 
por uma grave crise fiscal e 
política. Não vamos resol-
ver a questão econômica se 
não resolvermos a política. 
E vice-versa. Por isso, é fun-
damental estarmos cada vez 
mais juntos”, declarou.

Outro ponto colocado à 

mesa foi a reforma do Impos-
to sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS). 
O Governo quer unificar a 
alíquota em 4% para todo 
o País, mas os governado-
res querem a aprovação de 
fundos de Compensação e 
de Desenvolvimentismo. "É 
unânime, entre os 27 gover-
nadores, a necessidade de se 
mexer nessa legislação do 
ICMS. Estamos caminhando 

bem. Com a regularização 
da constitucionalidade do 
fundo, eu tenho certeza que 
a gente consegue virar essa 
página também", afirmou 
Paulo Câmara. 

O governador acredita 
que, se aprovada, a pro-
posta de repatriação do 
dinheiro de brasileiros no 
exterior, não declarados à 
Receita Federal, trará uma 
fonte robusta de receitas.

Governadores fizeram uma reunião prévia antes do encontro com a 
presidente Dilma Rousseff. 

Governadores querem regras de compensação para perdas do ICMS. 

D
iv

ul
ga

çã
o

Ro
qu

e 
de

 S
á 

-D
iv

ul
ga

çã
o



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão - 01 de Agosto a 15 de 2015 / Edição 1174

investimentos

D
iv

ul
ga

çã
o

Seplag apresenta 
balanço do FEM
para o Sertão

Saloá garante 
aporte de 
R$ 1,4 milhão

Entregas em 
bom conselho

De acordo com balanço da 
Secretaria de Planejamento e 
Gestão do Estado (Seplag), sete 
municípios do Sertão Central 
receberam R$ 6,7 milhões, refe-
rentes à edição 2013 do Fundo 
Estadual de Apoio ao Desen-
volvimento Municipal (FEM). 
Apenas a Prefeitura de Cedro, 
devido a um problema na Câ-
mara de Vereadores, não con-
seguiu se habilitar para receber 
os recursos daquela primeira 
edição. Os demais municípios 
apresentaram 20 planos de tra-
balho, de um total de 447, que 
foram executados através do 
FEM 2013. A maior parte da 
verba foi destinada a obras de 
infraestrutura, especialmente 
para a pavimentação de ruas. 
É o caso de Serrita, que dire-
cionou R$ 843,8 mil para o 
setor. Já Parnamirim, investiu 
R$ 843,8 mil na ampliação do 
abatedouro público, na cons-
trução de muros de contorno de 
escolas, na perfuração de poços 
artesianos e na revitalização de 
praças.“O FEM representa o 
esforço conjunto do Estado e 
municípios no sentido de atra-
vessar esse momento desafia-
dor que vive o Brasil. Com esta 
iniciativa, Pernambuco mostra 

R$ 6 milhões foram investidos. Os recursos são referentes à 
primeira edição do programa. Dos oito municípios da região, 
sete apresentaram projetos 

ao País que é possível termos, 
na prática, uma melhor distri-
buição dos recursos públicos da 
federação, garantindo investi-
mentos que melhoram a qua-
lidade de vida da população e 
preservam empregos”, destaca 
o secretário Danilo Cabral. Para 
o FEM 2014, os municípios do 
Sertão Central apresentaram 
13 planos de trabalho, com um 
investimento total previsto de 
R$ 6,3 milhões. As Prefeitu-
ras de Terra Nova e Verdejan-
te vão financiar a drenagem 
superficial de águas pluviais, 
além de pavimentação de 
ruas. Esta é, aliás, mais uma 
vez, a principal área de inves-
timentos dos municípios. Há 

também obras previstas de re-
forma de praças e construção 
de quadras poliesportivas. O 
prazo para que as prefeituras 
concluam as obras é o dia 31 
de dezembro. Os recursos do 
FEM 2015, lançado em mar-
ço deste ano pelo governador 
Paulo Câmara, só estarão dis-
poníveis para os municípios 
que finalizarem os objetos dos 
planos de trabalho de 2014. 
A Prefeitura de Cedro, no en-
tanto, está habilitada para re-
ceber os recursos, porque não 
participou das duas edições 
anteriores do Fundo. Ela já 
apresentou um plano de tra-
balho, que está em análise pelo 
Governo do Estado.

Área de investimento Valor pago % Pago

Infraestrutura Urbana R$ 155.486.136,15 76 %

Saúde R$ 21.476.843,21 10,5 %

Desenvolvimento Social R$ 12.722.700,96 6,2 %

Educação R$ 9.027.588,76 4,4 %

Infraestrutura Rural R$ 3.519.735,54 1,7 %

Segurança R$ 1.027.265,86 0,5 %

Infraestrutura Urbana e Rural R$ 922.498,50 —

Meio Ambiente e Sustentabilidade R$ 419.079,91 0,2 %

Total R$ 204.601.848,89

Fruto das obras de urba-
nização, infraestrutura e la-
zer financiadas pelo Fundo 
Estadual de Apoio ao Desen-
volvimento Municipal (FEM) 
2013, o município de Saloá, 
localizado no Agreste Meridio-
nal, teve 15 ruas pavimentadas 
entregues, no bairro da Cohab 
Nova. O total de investimentos 
foi da ordem de R$ 703,2 mil. 
Também está garantido R$ 1,4 
milhão para o município, refe-
rente à edição 2014.

O governador de Pernam-
buco, Paulo Câmara (PSB), 
esteve em Saloá, no último dia 
16 de julho, e autorizou a cons-

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Governador Paulo Câmara foi conferir as obras realizadas nos 
municípios através do FEM

trução de duas novas praças: 
Jaqueirão e Antônio Marçal Fi-
lho; a revitalização da Praça do 
Fórum e a construção de uma 
pista de cooper na entrada da 
cidade, que será batizada com 
o nome do ex-governador Edu-
ardo Campos. No total, as obras 
receberam R$ 753 mil, recursos 
da segunda edição do FEM.

Câmara também auto-
rizou a implementação do 
sistema de esgotamento sa-
nitário da sede da cidade e 
ainda entregou 36 títulos de 
propriedades de terra a agri-
cultores familiares da zona 
rural.

O Governo do Estado por 
meio do Instituto de Terras e 
Reforma Agrária de Pernambu-
co (Iterpe) entregou 54 títulos 
de propriedade aos agricultores 
da região do Agreste Meridio-
nal. A solenidade foi realizada 
no município de Bom Conselho, 
no último dia 25, onde o gover-
nador Paulo Câmara assinou a 
ordem de serviço autorizando a 
construção da barragem do dis-
trito de Logradouro dos Leões – 
orçada em R$ 600 mil com pre-
visão para ser inaugurado em 
agosto. E do Abatedouro Re-

gional de Bom Conselho, com 
investimento de R$ 1,6 milhão 
para a construção e os equipa-
mentos, que também vão bene-
ficiar os municípios de Terezi-
nha e Brejão. Com recursos de 
quase R$ 3 milhões, oriundos 
do FEM, também foi entregue 
oficialmente a pavimentação 
da Rua Professora Maria Cecí-
lia, inaugurada a revitalização 
das principais vias de acesso à 
cidade, do novo portal no Açu-
de da Nação e a reforma do 
Centro de Atenção aos Idosos 
do município.
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LBV realiza ação 
contra a seca

Fórum de Secas promove 
segundo debate

Ministério libera verba 
para carros-pipa
Dos R$ 20 milhões, prometidos em junho, R$ 9,6 milhões já foram 
disponibilizados há 126 municípios em estado de emergência
Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Sete microregiões do Agres-
te e Sertão de Pernambuco se-
rão contempladas com a libe-
ração, por parte do Ministério 
da Integração Nacional, de R$ 
9,6 milhões para o fornecimen-
to de água potável por meio de 
carros-pipa. Em junho, quando 
esteve no Estado, o Ministro 
Gilberto Occhi havia autoriza-
do o repasse de R$ 20 milhões 
para o Governo Estadual aplicar 
em obras emergências contra a 
seca. Dos 184 municípios per-
nambucanos, 126 cidades de-
cretaram estado de emergência 
– 50 delas serão socorridas este 
mês –, e 18 estão em colapso 
por conta da brusca estiagem. 
Com a ajuda do Ministério da 
Integração, 251 caminhões-pipa 
com capacidade para transpor-
tar mais de 2,5 milhões de litros 
atenderão 1,1 milhão de pessoas 
nas duas regiões.

A expectativa é de que a 
segunda parte dos recursos 
federais, referente aos R$ 
10,4 milhões restantes, seja 
liberada, entre o final de julho 
e início de agosto, pelo Mi-
nistério da Integração. Para 
o Sertão do Moxotó, a verba 
será investida na recupera-
ção da Adutora de Cruzeiro 
do Nordeste, localizada no 
município de Sertânia. Já nas 
cidades do Sertão do Pajeú, 

Tuparetama, Iguaraci e Inga-
zeira, será feita uma interliga-
ção do Sistema Adutor do Pa-
jeú à Adutora do Rosário para 
que elas possam receber água. 
Essas obras foram orçadas em 
R$ 2,8 milhões. No Agreste, 
os investimentos aplicados 
vão servir para a construção e 

requalificação de sistemas de 
abastecimento de água. Como 
é o caso do sistema de cap-
tação flutuante do Reserva-
tório de Jucazinho, que hoje 
funciona com menos de 4% 
da sua capacidade, com orça-
mento de R$ 1 milhão. (vide o 
quadro).

Ministro Gilberto Occhi libera R$ 9,6 milhões para Agreste e Sertão 

*Dados fornecidos pela Compesa
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Obras Valor

Construção da Adutora 
Tabocas – Piaça 

(Belo Jardim)
 R$ 3 milhões

Duplicação do sistema
 Pau-Ferro (Lajedo) R$ 1,6 milhão

Perfuração de poços na Bacia 
do Jatobá (Buíque) R$ 2 milhões

“Diga Sim Nordeste!” é a 
nova campanha social desen-
volvida pela Legião da Boa Von-
tade (LBV) que irá beneficiar 
mil famílias da zona rural do 
Sertão de Moxotó. Em parce-
ria com Centro de Assistência 
Social dos municípios de Ar-
coverde, Buíque, Venturosa, 
Alagoinha e Pedra, cada família 
irá receber cestas de alimentos 
arrecadados pela LBV através 
de seus colaboradores. A ação 
emergencial será realizada nos 
dias 17, 18 e 19 de agosto. 

A instituição é reconhecida 
por desenvolver vários pro-
gramas socioeducacionais de 
apoio a crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos, que 
estão em situação de vulnerabi-
lidade social. Ela tem mobiliza-
do a sociedade para tentar ame-
nizar o sofrimento de pessoas 
que enfrentam dificuldades no 
acesso à Saúde, à Educação, à 
Cultura e à Alimentação. No 
fim da década de 1990, a LBV 
lançou uma campanha nacio-
nal, S.O.S Nordeste, referente 
à seca, mas, este ano, o foco da 
ações ficará na esfera local. No 
Sul e Sudeste, estão arrecadan-
do agasalhos por conta da bai-
xa temperatura, nessa época do 
ano, enquanto, no Nordeste, a 
prioridade é o fornecimento de 
alimentos. 

No último dia 27, o Fórum 
Permanente de Convivência 
Produtiva com as Secas reali-
zou seu segundo encontro, no 
Hotel Grand Mercure Recife 
Atlante Plaza, em Boa Viagem, 
para discutir a produção de for-
rageira irrigada no seminárido. 
De acordo com o presidente da 
Federação da Agricultura do Es-
tado de Pernambuco (Faepe) e 
do Fórum das Secas, Pio Guerra, 
esse assunto precisa ser anali-
sado, já que a pecuária possui 
um peso grande na produção 
agropecuária nessa região. “É 
preciso ver como outros estu-
dos, especificamente esses da-
qui, do Ceará, vêm trabalhando 
essa área, porque, em 2012, en-

quanto nós tivemos uma queda 
de produção de 60% a 70% de 
nossa bacia leiteira, o Ceará teve 
crescimento de sua bacia leiteira. 
Alagoas também. Essas coisas 
precisam ser discutidas, anali-
sadas, pesquisadas, e que o es-
tado e os criadores se debrucem 
sobre essas políticas públicas 
ou atividades empresariais que 
precisam ser tomadas para que 
a gente possa tomar caminhos 
diferentes”, afirmou. O objetivo 
desses debates, promovidos pelo 
Sebrae e pela Faepe, é discutir 
alternativas permanentes de en-
frentamento da seca, com possí-
veis soluções, a exemplo do que 
ocorre em países como Estados 
Unidos e Índia.

semiáriDo
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Chapéu de Palha 2015 movimenta 
R$ 72 milhões em 53 municípios

Prestação de contas em Trindade

Através do programa, os trabalhadores da fruticultura Irrigada receberam uma bolsa
 de até R$ 246,45, em quatro parcelas

Evento foi marcado pela entrega de quatro novos veículos adquiridos pela prefeitura da 
cidade para emprego na área rural

agricultura

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

O programa estadual Cha-
péu de Palha da Fruticultura 
Irrigada encerrou suas ações 
deste ano, no último dia 27, be-
neficiando 9.897 pessoas. Coor-
denado pela Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão (Seplag), o 
programa atendeu sete cidades 
do Sertão do São Francisco (Pe-
trolina, Lagoa Grande, Belém 
de São Francisco, Santa Maria 
da Boa Vista, Cabrobó, Orocó e 
Petrolândia), auxiliando os tra-
balhadores rurais da fruticultu-
ra irrigada, auxiliares de câma-
ra fria e de casa de embalagem, 
embaladores e tratoristas, que 
ficam sem emprego no período 
da entressafra.

Através do programa, os 
trabalhadores da fruticultura 
Irrigada receberam uma bolsa 
de até R$ 246,45, em quatro 
parcelas, complementares ao 
valor recebido pelo Bolsa Famí-
lia. Na edição de 2015, as ações 
do Chapéu de Palha receberam 
investimentos no valor de R$ 72 
milhões, que alcançam 53 mu-
nicípios.

 O programa gerou também 
oportunidades em cursos de 
capacitação, oferecidos tanto 
aos beneficiários quanto para 
os membros de suas famílias. 
As trabalhadoras rurais pude-
ram escolher entre várias ca-
pacitações, ocorridas em junho 
e julho, como Arquitetura de 
interiores; Jardinagem; Recep-

cionista; Formação sociopolí-
tica, Artesanato de materiais 
recicláveis e gerenciamento 
de resíduos sólidos; Princípios 
de processamento de frutas e 
hortaliças; Fundamentos de in-
formática e Introdução ao tele-
marketing. Foram beneficiadas 
3.425 mulheres, divididas em 
160 turmas.

De abril a junho, a Secretaria 
de Educação ofereceu aulas de 
Letramento na Perspectiva de 
Visão de Mundo. Voltado para 
os beneficiários analfabetos, o 
curso serve como uma iniciação 
e estímulo para que os trabalha-
dores procurem, posteriormen-
te, um processo de alfabetização. 
Participaram 1.945 pessoas, di-
vididas em 86 turmas. 

“(O Chapéu de Palha) É um pro-
grama que vem transformando 
as vidas de milhares de pernam-
bucanos. É muito mais do que o 
pagamento de um benefício. É 

um projeto que leva cidadania, 
inclusão social e qualidade de 
vida para os trabalhadores”, 
afirma o secretário de Planeja-
mento, Danilo Cabral. 

A prefeitura do município 
de Trindade promoveu presta-
ção de contas à população das 
ações na área de Agricultura. 
Em evento realizado no Centro 
Vocacional Tecnológico do Mel 
(CVT), o prefeito Everton Costa 
aproveitou para entregar quatro 
novos veículos: um trator com 
equipamentos agrícolas, uma 
F-4000 reformada e revisada e 
mais dois automóveis.
“Desde o início da nossa ges-
tão, estamos trabalhando nos 

programas que criamos, como 
o ´Estrada Nova e Mais Água´, 
aumentamos a frota de carros-
-pipa. Hoje são 22 pipas, que 
vem garantindo água para 
quem mora na zona rural”, enu-
merou o gestor. De acordo com 
o levantamento da secretaria de 
Agricultura, também constou, 
na prestação de contas, obras 
nas estradas, recuperação e 
perfuração de poços artesianos, 
construção de três barragens e 
o fortalecimento de novas par-

cerias para a distribuição de se-
mentes, além da regularização 
das parcelas do Seguro Safra. 
O prefeito de Trindade ainda 
lembrou que a cidade receberá, 
do Consórcio Intermunicipal 
do Sertão do Araripe (CISAPE), 
três caçambas, uma máquina de 
rolo compressor, uma pá me-
cânica, uma Patrol e mais um 
carro-pipa destinado a diversos 
serviços no município. que tam-
bém receberá mais duas novas 
ambulâncias.
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Em 2012, o Chapéu de Palha foi premiado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Veículos são destinados a Secretária de Agricultura, ao Centro Vocacional 
Tecnológico (CVT) do Mel, para a Secretaria de Obras e para a Prefeitura.
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Patriota cobra 
medidas do legislativo 
e do Judiciário
Presidente da Amupe grifa que 94% da receita dos municípios é 
atrelada à União
Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Após o Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE-PE) emitir 
alerta, às prefeituras pernam-
bucanas, sobre a obrigatorie-
dade da cobrança de tributos 
municipais, a exemplo do IPTU, 
o presidente da Associação 
Municipalista de Pernambuco 
(AMUPE), José Patriota, regis-
tra que a situação torna-se mais 
complicada diante do cenário 
econômico nacional desfavo-
rável – 130 prefeitos foram en-
quadrados pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. “Nós temos 
uma Lei (de Responsabilidade 

Política

Fiscal) que é para todos, mas 
que, na prática, enfrenta uma 
realidade diferente em cada 
região. E é preciso que o legis-
lativo acompanhe esse processo 
e o revise. Assim como o Poder 
Judiciário também deve tomar 
medidas econômicas e repen-
sar sua postura. Não adianta só 
cobrar medidas das outras esfe-
ras”, critica o dirigente da Amu-
pe. Para Patriota, que é prefeito 
de Afogados da Ingazeira, os 
gestores municipais têm tenta-
do se reinventar, mas a alter-
nativa de aumentar impostos, 
por exemplo, seria uma medida 
“antipática”. Ainda na avaliação 
dele, também é necessário que 

a população tenha uma com-
preensão maior sobre os paga-
mentos tributários. “Nas con-
tas dos contribuintes, primeiro 
vem as contas de casa: água, 
luz... e os impostos municipais 
ficam por último, mas são, jus-
tamente, esses tributos que têm 
mais chance de volta, porque 
todos os dias as ruas precisam 
ser varridas, tem que tapar os 
buracos. A população tem que 
ter essa compreensão”, adverte 
o prefeito. Questionado sobre a 
observação feita pelo presidente 
do TCE, Valdecir Pascal, de que 
muitas prefeituras se “acomo-
daram” com a dependência dos 
repasses federais e de outros, 

como o Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM), o pre-
sidente da Amupe reconhece 
haver esse componente. Mas 
afirma que a queda na arreca-
dação se dá pela desaceleração 
da dinâmica econômica dessas 
cidades. “A crise vem debaixo 
para cima. Temos indústrias 
dando férias coletivas, mes-
mo com a redução do Imposto 
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI). Caiu o Imposto de 
Renda e não tem arrecadação, 
tudo isso compromete 94% da 
receita que nós temos atrelada 
à União. A folha de pagamen-

to das prefeituras, que antes 
era de 54%, agora, ultrapassa, 
facilmente os 100% e aí vem a 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
para nos alertar, mas não pode-
mos deixar de pagar os nossos 
funcionários”, ressalta José Pa-
triota. O estudo feito pelo Tri-
bunal de Contas apontou que 
na composição de arrecadação 
nos municípios, em 2014, os tri-
butos referentes ao IPTU, ISS, 
ITBI e COSIP, não ultrapassou 
os 17,4%. Nas cidades de Barra 
de Gabiraba, Correntes, Iatú e 
Oricó, não houve nenhuma ar-
recadação própria. 

Presidente do TCE alerta prefeituras sobre as cobranças dos impostos
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Sertão EsportivoPolíticas
Públicas

 Silvia Bezerra De Melo
 Assistente Social, especialista em                             

        Ciência Política.

A Convenção-Quadro para o Controle do Tabagismo (CQCT) 
é o primeiro tratado internacional de saúde pública da OMS (Or-
ganização Mundial de Saúde). Entrou em vigor em 2005 e tem 
178 países signatários, dentre eles o Brasil. Nela foi estabelecida 
a implementação de uma agenda governamental com obrigações 
que no Brasil originaram a Política Nacional de Controle do Ta-
baco.

 A CQCT é um marco histórico que adotou medidas interseto-
riais nas áreas de propaganda, publicidade, patrocínio, advertên-
cias sanitárias, tabagismo passivo, tratamento de fumantes, den-
tre outras. Como forma de contribuir no controle da epidemia do 
tabagismo no mundo. Buscando “proteger as gerações presentes 
e futuras das devastadoras consequências sanitárias, sociais, am-
bientais e econômicas geradas pelo consumo e pela exposição à 
fumaça do tabaco” art. 3º/CQCT.

Tabagismo é uma doença não transmissível incluída no rol 
do código internacional de doenças (CID10 – F17) como um 
transtorno mental e comportamental devido ao uso de tabaco. 
No Brasil, a forma mais comum de intoxicação por uso de tabaco 
se dá pela combustão da sustância através de cigarros. Fumar 
cigarros à base de tabaco é o mesmo que aspirar mais de 4.700 
substancias tóxicas e se o nível de dependência é alto e o padrão 
de consumo é diário e elevado a ajuda de grupos terapêuticos de 
tratamento para cessação do uso é bem oportuna.

 A Rede SUS disponibiliza para as pessoas que necessitam 
de ajuda para cessação do uso de fumo um tratamento comple-
to que inclui atendimentos médico e psiquiátrico, grupos tera-
pêuticos, goma de mascar e adesivos transdérmicos de nicotina, 
remédios e material informativo. Existem técnicas para cessar 
o uso de tabaco, mas o que precisa ficar bem claro é o desejo de 
parar! Os benefícios de parar de fumar podem ser alcançados ra-
pidamente. E as recaídas fazem parte do processo  de abandono 
definitivo. Persista, o mundo agradece! 

Tabagismo é um problema de saúde 
pública mundial!

economia

Novos cortes e expectativa 
por operações de crédito

Redução da Meta fiscal 
retrata quadro de dificuldade 

O ano de 2015 teve início 
com uma previsão de conten-
ção de despesas no valor de 
R$ 320 milhões, feita pelo 
Governo do Estado. Ao fim 
do Mutirão Fiscal de Pernam-
buco, no último dia 20, no 
entanto, o governador Paulo 
Câmara anunciou novo corte 
nos custos, de mais R$ 300 
milhões. De acordo com Câ-
mara, “é preciso se adequar 
aos novos tempos de PIB ne-
gativo no Brasil”. 

A meta de R$ 1 bilhão de 
investimentos no Estado, 
para este ano, será mantida. 
No entanto, a previsão é de 
que a frustração de cresci-
mento da receita própria che-
gará a R$ 1,1 bilhão, sendo R$ 
800 milhões oriundos da ar-
recadação de ICMS e R$ 300 
milhões do Fundo de Partici-
pação dos Estados (FPE). 

O núcleo de gestão do Go-
verno ficou de apresentar, até 
o final de julho, um mapea-
mento de custeio, revisão de 
contratos e serviços que po-
dem ser cortados. Paulo Câ-
mara também adiantou que 
nenhum serviço prestado pelo 

Estado será ampliado este 
ano. “Fomos arrastados pela 
conjuntura nacional”. 

O cenário político e econô-
mico desfavorável é um sinal 
de alerta que tem preocupado 
os gestores estaduais e mu-
nicipais. No 4º Encontro dos 
Governadores do Nordeste, re-
alizado no dia 17 de julho, em 
Teresina, no Piauí, o governa-
dor de Pernambuco pediu mais 
atenção do Governo Federal à 
região, lembrando que ela fez 
diferença na eleição da presi-

dente Dilma Rousseff. Paulo, 
então, ponderou ser importan-
te a liberação das Operações de 
Créditos. “Queremos iniciar 
esse processo que demora, 
pelo menos um ano. Seria 
um desembolso para 2016, 
mas nada avançou. Daqui a 
pouco, teremos que discutir o 
desembolso para 2017. E vai, 
de fato, sacrificar os investi-
mentos na região que precisa 
de emprego”, argumenta o 
chefe do Executivo pernam-
bucano. 

O Governo Federal anun-
ciou, no último dia 22, que, 
para conseguir fechar as contas 
de 2015, iria reduzir a meta do 
superávit primário deste ano 
para 8,747 bilhões, equivalen-
te a 0,15% do Produto Interno 
Bruto (PIB, soma das riquezas 
produzidas no Brasil). Original-
mente, a meta era de R$ 66,325 
bilhões (1,13% do PIB). Desse 
total, R$ 55,3 bilhões corres-
pondiam ao Governo Central 
(Tesouro Nacional, Previdência 
Social e Banco Central) e R$ 10 
bilhões para os governos locais.

As metas para 2016, 2017 
e 2018, que estavam em 2% 
do PIB, foram reduzidas para 

0,7%, no próximo ano, e 1,3% 
em 2017. A nova meta será dis-
tribuída da seguinte forma: a 
economia do Governo Central fi-
cará em R$ 5,8 bilhões (0,1% do 
PIB) e, para os Estado e municí-
pios em R$ 2,9 bilhões (0,05% 
do PIB). A necessidade dessa 
redução foi apresentada no Re-
latório de Avaliação de Receitas 
e Despesas, divulgado pelo Mi-
nistério do Planejamento. Esse 
documento, que é atualizado a 
cada dois meses, serve de refe-
rência aos parâmetros oficiais da 
economia e às previsões de ar-
recadação de gastos e cortes no 
Orçamento, servindo como base 
para a edição de um decreto com 

limites e gastos para cada mi-
nistério. Novo corte – Além da 
redução da meta fiscal, a equipe 
econômica do Governo Federal 
determinou um corte extra no 
Orçamento, deste ano, no valor 
de R$ 8,666 bilhões. Em maio, 
já havia sido anunciado corte de 
69,9 bilhões. De acordo com o 
ministro da Fazenda, Joaquim 
Levy, esse novo bloqueio das 
despesas não obrigatórias - to-
talizando R$ 79,4 bilhões, se 
somados aos cortes anunciado 
no mês de maio, de R$ 69,9 bi-
lhões – se dá pela frustração das 
expectativas com a baixa arreca-
dação diante das “incertezas em 
torno da economia”.

Além de reduzir o superávit primário – a economia feita para o pagamento da 
dívida pública – o Governo Federal anunciou novo corte de R$ 8,666 bilhões

Contigenciamento em Pernambuco chega a R$ 640 milhões.
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economia

III Exposertânia supera 
expectativa de público

Sertânia é considerada a Capital Nacional da Caprinocultura, atraindo pecuaristas e empresários 
de estados como São Paulo, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Mesmo com o cenário eco-
nômico desfavorável e sendo o 
momento marcado por uma das 
maiores estiagens da história, 
a III Exposertânia – 43ª Expo-
sição Nordestina Especializada 
em Caprinos e Ovinos, realizada 
no Parque de Exposição Profes-
sor Renato Moraes, superou as 
expectativas, de acordo com o 
prefeito de Sertânia, Guga Lins. 
“Recebemos, nesses três dias 
(24 a 26 de julho) de exposição, 
mais de 30 mil pessoas. O mo-
vimento econômico não deu-se 
apenas em relação a projeção de 
negócios, o potencial turístico da 
cidade também foi beneficiado. 

Os hotéis e pousadas, bares e 
restaurantes garantiram a renda 
para os trabalhadores formais e 
informais”, avalia o gestor. Ser-
tânia é considerada a Capital 
Nacional da Caprinocultura, 
atraindo pecuaristas e empresá-
rios de estados como São Paulo, 
Bahia, Paraíba, Rio Grande do 
Norte e Ceará, além dos criado-
res de Serra Talhada, Afogados 
da Ingazeira e outros municí-
pios pernambucanos. O evento, 
que tem como objetivo fomen-
tar raças com melhor qualidade 
genética, recebeu mais de mil 
animais das raças Boer, Anglo-
nubiana, Saanen, Toggenburg, 
Santa Inês e Dorper. Inclusi-
ve, para esta terceira edição da 

Exporsertânia, a estrutura teve 
que ser ampliada – foi preciso 
construir mais duas baias com-
plementares e espaços maiores 
para os expositores. Além do 
passeio do voo panorâmico de 
helicóptero pela cidade, os visi-
tantes puderam conferir os sho-
ws de artistas nacionais como a 
cantora sertaneja Paula Fernan-
des, que teve público recorde 
em sua apresentação, e locais, a 
exemplo da banda Amigos Ser-
tanejos e Gabriel Diniz. Tam-
bém foram promovidos, nesta 
edição, os concursos de Leitei-
ro, Campeonato de Peso e Jul-
gamento Morfológico das Ra-
ças, com premiação total de R$ 
60.000,00. E todos criadores só 

puderam participar mediante a 
apresentação a GTA (Guia de 
Trânsito Animal). Ficou proi-
bida a entrada de animais com 
sintomas de CAE e micoplasmo-
se. Na noite de abertura da III 
Exposertânia, a solenidade con-

tou com a presença do senador 
Humberto Costa, do deputado 
federal Zeca Cavalcanti, do pre-
sidente da Amupe José Patriota, 
do presidente do Cimpajeú Deva 
Pessoa e outros representantes 
da sociedade civil.

Mais de 30 mil pessoas circularam nos três dias de exposição
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Dárcio Rabélo
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

@darciorabelo.com.br
facebook.com/PORTALDARCIORABELO

@darciorabelo

SIM Luzia e Marcos em seu belo nupcial ELEGANTES Neemias e Socorro esbanjaram elegância em recente nupcial.
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CASAL Sebastião e Sandra entre os padrinhos elegantes do 
casamento de Luzia e Marcos.

VOO A cantora Paula Fernandes foi recebida no Aeroporto de 
Arcoverde pelo administrador Carlos Lopes.

PROJETO  Dra. Liana Ventura, diretora da Fundação Altino 
Ventura com Daniele da One Sight durante ação que atendeu 

alunos carentes do Sertão.

FESTIVAL DE CINEMA 
DE TRIUNFO
Amantes do cinema e 
moradores do sertão do 
Pajeú vão mergulhar 
num intenso circuito de 
exibições, debates e oficinas 
audiovisuais. É que começa 
já na próxima semana, 3 
de agosto, a 8ª edição de 
um dos mais charmosos 
e admirados festivais de 
cinema brasileiro, o Festival 
de Cinema de Triunfo. 
Trinta e quatro filmes, de 
onze estados brasileiros, 
vão integrar as mostras 
competitivas e concorrer 
a uma premiação total de 
40 mil reais. Até o sábado, 
8 de agosto, o evento vai 
ocupar um dos mais belos 
cinemas de rua do estado, 
o Cine Theatro Guarany, 
e homenagear duas 
personalidades que tanto 
contribuíram para os atuais 
prestígio e êxito do cinema 
pernambucano: Fernando 
Monteiro e Kátia Mesel.

É OURO
A pentatleta Yane Marques 
– medalhista olímpica em 
Londres-2012 e medalha 
de ouro nos Jogos pan-
americanos 2015 – chegou 
a Afogados da Ingazeira 
e foi recebida com uma 
grande festa. Yane seguiu 
em carro aberto do Corpo de 
Bombeiros percorrerendo as 
principais ruas de Afogados 
da Ingazeira.

TESOURA  Risoleide Araújo comemorou idade nova com 
um jantar em seu salão ao lado de amigos e clientes.

EXPOSERTÂNIA
Mais de 30 mil pessoas cantaram e se emocionaram 
durante o show da musa sertaneja Paula Fernandes, 
neste domingo (26), último dia da III Exposertânia - 
43a Exposição Nordestina Especializada em Caprinos e 
Ovinos, que teve inicio no dia 22, no Parque de Exposição 
Professor Renato Moares.
Desde cedo, os fãs começaram a chegar vindos vários 
municípios de Pernambuco, da Paraíba e vários outros 
estados brasileiros, mostrando o carinho conquistado 
pela cantora mineira. Durante a apresentação, o público 
interagiu com a artista cantando os seus grandes sucessos.
O que se viu foi muita emoção, choro, romantismo e 
o delírio de uma multidão que não parava de cantar e 
festejar um dos maiores shows musicais já registrado em 
todo o interior de Pernambuco.
Antes do show da cantora mineira, subiram ao palco as 
bandas Forró Patchoulli e Brasas do Forró. Quem fechou a 
noite/madrugada de shows da III Exposertânia, foi Harry 
Estigado.

O SIM DE LUZIA E MARCOS
Os casais  Julia Barbosa e Manoel Dias, Lourdes Alves 
Pinto e Sebastião Coimbra Pinto uniram suas famílias 
através do enlace dos seus filhos, Luzia e Marcos. A 
belíssima cerimônia aconteceu, no Persone Recepções 
e, após o ato religioso, os noivos circularam pelas mesas 
recebendo os cumprimentos em meio a um requintado 
coquetel seguido de jantar. A decoração foi deslumbrante. 
Samuel Lins assinou o cerimonial, com alta qualidade de 
sempre. A parte musical Júnior Saigon e banda completou 
a festa.

SHOW
O promoter Lagartão vai realizar dia 08 de agosto mais um 
grande evento em Arcoverde. O show Forró das Antigas vai 
reunir em uma única noite no Esporte Clube de Arcoverde 
as bandas Baby Som e Cavalo de Pau.

O ANIVERSÁRIO DE 
MARIA ANTÔNIA
O casal de empreendedores 
arcoverdenses Cesar e Talita 
Bezerra comemoraram o 
aniversário de cinco aninhos 
da filha Maria Antônia. A 
decoração era toda em tom 
rosa, com docinhos deliciosos, 
muito fofo!. Estiveram por lá, 
familiares e amigos próximos.
 A animação ficou por conta 
de uma equipe de palhaços 
que brincou com a criançada. 
O casal Cesar e Talita estava 
felicíssimos. Detalhe para a 
mesa de chocolate, a vovó Ida 
Antunes fez o maior sucesso 
servido seu chocolate quente. 
Nosso site esteve presente 
e fez um registro muito 
especial, confere:

FIG
Resultado de uma parceria entre as secretarias estaduais de Cultura, via Fundarpe, e de Educação, por intermédio da Gerência 
Regional de Educação do Agreste Meridional, escolas da Rede Pública Estadual receberam visitas ilustres durante a 25ª 
edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG). É o projeto Artistas nas Escolas, que levou parte da grade musical do FIG, 
como Fafá de Belém, Joanna, Silvério Pessoa, Tiê, Quinteto Violado e a escritora Luzilá Gonçalves para uma interação com a 
comunidade escolar da região. Todos eles foram ciceroneados pelo gestor da GRE, Paulo Lins.



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão - 01 de Agosto a 15 de 2015 / Edição 11712

Reunindo 600 marcas, Supermix aquece 
economia com geração de negócios

Com uma estrutura de 68 
estandes, a 10ª edição da Su-
per Mix – Feira das Indústrias, 
Atacadistas, Distribuidores e 
Supermercadistas de Pernam-
buco, realizada no Polo Ca-
ruaru, nos dias 22, 23 e 24 de 
julho, reuniu 600 marcas dos 
segmentos de limpeza domés-
tica, bebidas, alimentos, cos-
méticos, material escolar e de 
escritório, produtos naturais, 
pescados, suprimentos de in-
formática e perfumaria. Circu-
laram pelo evento, oito mil vi-
sitantes de diversas localidades 
do Norte e Nordeste.

Além da geração de ne-
gócios, os participantes da 
Super Mix tiveram oportuni-
dade de aperfeiçoar as prá-
ticas profissionais por meio 
das palestras, oficinas e cur-
sos gratuitos, promovidos 
pelo Sebrae. Entre os temas 
abordados, nas quinze pales-
tras realizadas com foco em 
gestão, estiveram: conselho 
fiscal, marketing e finanças. 
“Unimos negócios, relacio-
namento e qualificação pro-
fissional em um único even-

Tri-D registra crescimento de 25% nas vendas, em relação à edição da feira de 2014
Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br to”, afirma o presidente da 

Associação Pernambucana 
de Atacadista e Distribuido-
res (Aspa), responsável pela 
Super Mix, José Luiz Torres. 
Para o gerente comercial da 
Ondunorte, Filipe Pontes, 
a Super Mix “provou mais 
uma vez que é um modelo 
que funciona”. Ele prosse-
gue: “Essa é a oportunidade 
que temos de nos aproximar 
do nosso público, tanto o 
atacadista quanto o varejis-
ta. É uma feira que alavanca 
negócios e consegue aquecer 
a economia no Estado. Nós 
consideramos a edição deste 
ano muito positiva”. Ainda de 
acordo com o gerente comer-
cial da Ondunorte,  -  empre-
sa que possui uma trajetória 
de 48 anos produzindo 120 
mil toneladas de papéis higi-
ênicos, guardanapos, toalhas 
de papel e caixas para emba-
lagens por ano –  a projeção 
de negócios, nesta edição, foi 
de R$ 350 mil.

Não houve receio de que 
o arrocho financeiro, vivido 
em todo o País, atrapalhasse a 
prospecção de negócios entre 
os fornecedores e parceiros. 

O diretor comercial da Tri-D, 
marca de limpeza que faz par-
te do grupo Labortecne, Feli-
pe Coelho, afirmou que esta 
edição teve um crescimento 
de 25% nas vendas em relação 
ao ano passado. “Essa feira já 
está consolidada e por isso os 
resultados são sempre positi-
vos. Nosso balanço foi de R$ 
200 mil em negócios projeta-
dos e R$ 120 mil de vendas di-
retas. A Super Mix criou uma 
agenda muito positiva diante 
desse cenário de dificulda-
des”, declarou Pontes. 

Varejistas visitantes e 
vendedores das empresas 
expositoras participaram de 
sorteios durante os três dias 
do evento. O prêmio para os 
sorteados foi um final de se-
mana com acompanhante no 
15º Encontro Aspa, marcado 
para novembro deste ano, no 
Enotel Resort, em Porto de 
Galinhas. Além de campanhas 
promocionais, alguns exposi-
tores realizaram sorteios es-
pecíficos para os clientes que 
visitaram seus estandes. 

“A Super Mix traz resultados 
positivos, principalmente, 
porque viabiliza um contato 
direto com clientes e par-
ceiros, onde discutimos o 
que é possível melhorar na 
fabricação e distribuição de 
produtos aos pontos de ven-
da”, destacou o executivo 

da Vitarella, Thiago Bezer-
ra.  “A Super Mix cumpriu 
mais uma vez o seu papel 
de elevar a competitividade 
das empresas que compõem 
a cadeia de abastecimento 
em Pernambuco” celebrou 
o presidente da Aspa, Luiz 
Torres.

Promovida pela Aspa, a Super Mix recebeu oito mil visitantes que circularam pelos 68 estandes da exposição

Os profissionais e empresários receberam assistência sobre como 
atender as preferências dos consumidores que frequentaram a feira

Caruaru é mais uma vez sede da Super Mix por ser considerada uma ci-
dade estratégica, que concentra um polo industrial importante no Estado
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Bio Extratus reúne 
blogueiras e hairstylist

Em parceria com o Se-
brae, a marca de cosméticos 
Bio Extratus transformou a 
Supermix no palco do lança-
mento da nova linha Spécia-
liste Matizante. A aplicação 
de produtos, análises capi-
lares e um Spa das mãos, 
com a linha voltada para a 
pele, Botica Lavanda, atraiu 
a atenção. A Bio Extratus 
promoveu ainda palestra 
com o tema: “Gestão Mo-
derna para Salão de Bele-
za”, além de um bate-papo 
sobre moda e internet com 
a participação de bloguei-
ras e youtubers da região, 
que ficaram responsáveis 
por comentar as peças apre-
sentadas em desfile, reali-
zado, especialmente, para 
o evento. A hairstylist Neiva 

Pena comandou workshop. A 
blogueira Dady Parra consi-
derou a iniciativa, de reunir 
as produtoras de conteúdo, 
bastante inovadora. “A mar-
ca Bio Extratus pôde conver-
sar com o seu público-alvo, e 
ela está de parabéns por essa 
iniciativa”, afirmou. 

Para o gerente geral da 
distribuidora Cosmética Na-
tural, a participação, este 
ano, foi muito satisfatória. 
“Estamos muito satisfeitos 
com os resultados obtidos 
nessa edição. Conseguimos 
promover uma interação 
com o consumidor final, es-
tabelecer parcerias e fechar 
novos negócios. Com nossa 
equipe comprometida e o es-
forço de todos, alcançamos 
bons resultados”, afirmou. Quem passou pelo espaço da Bio Extratus pôde conhecer e testar as novidades da marca

economia

vendas@jornaldosertaope.com.brANUNCIE CONOSCO:
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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

O café é uma das bebidas 
mais apreciadas no mundo! 
A cafeína é o seu componen-
te mais conhecido, mas o po-
tássio, zinco, magnésio, ferro 
e vitaminas do complexo B 
também estão presentes, em-
bora em pequenas quantida-
des. Uma hora ele faz bem, 
outra hora faz mal… Afinal, 
mocinho ou vilão?

Benefícios do café
• Auxilia no combate às do-
enças cardiovasculares (re-
duz o colesterol e previne a 
oxidação do LDL-c);
• Estimula a memória, me-
lhora o raciocínio, proporcio-
na efeitos antidepressivos e 
reduz o risco de Parkinson e 
Alzheimer;
• Protege contra o diabetes 
tipo 2 e alguns tipos de cân-
cer;
• Desenvolve ação antioxi-
dante, prevenindo o envelhe-
cimento;
• A cafeína aumenta a termo-
gênese e a oxidação de gor-
duras, ou seja, ajuda a ema-
grecer!

Malefícios do café
• O kahweol e cafestol, pre-
sentes no café, podem elevar o 
colesterol e o LDL-c. Usar fil-
tro de pano ou papel impede a 
passagem dessas substâncias;

Café: mocinho ou vilão?
• A cafeína é um estimulante 
que em excesso, pode causar 
insônia, taquicardia, agravar 
a hipertensão arterial e cau-
sar dependência. 
• O seu consumo pode preju-
dicar a absorção de algumas 
vitaminas e minerais como 
ferro, ácido fólico, cálcio, e 
assim acelerar a osteoporose. 
• O café é um irritante da mu-
cosa gástrica, podendo agra-
var os sintomas de gastrite, 
refluxo e úlcera péptica;
• O uso abusivo do café por 
gestantes pode prejudicar a 
formação do feto.

Pode ou não pode tomar 
café?

Pode, caso não tenha con-
traindicação. Deve ser consu-
mido pelo menos 30 minutos 
após as refeições, para evitar 
prejuízos na absorção de vi-
taminas e minerais. Prefira o 
coado, respeitando o limite 
de 4 xícaras/dia, consumido 
puro, com pouco açúcar ou 
adoçante natural. Com mo-
deração, o café pode sim ser 
um grande aliado à saúde!

“Passei três voltas 
pensando: Vou ficar 
com esse ouro”

Com a vantagem de um 
segundo, pernambucana 
Yane Marques conquistou a 
medalha de ouro no Penta-
tlon Moderno do Pan Ameri-
cano 2015, em Toronto. Na-
tural do município de Afo-
gados da Ingazeira, também 
garantiu uma vaga nas Olim-
píadas de 2016, que serão 
realizadas no Rio de Janeiro. 
Yane terminou a competição 
com 1.348 pontos, à frente 
da mexicana Tamara Vega, 
que finalizou com 1.347 pon-
tos. A brasileira tinha con-
quistado a prata em Guada-
lajara (2011) e ouro no Rio 
de Janeiro, em 2007.

Todas as provas foram 
marcadas pela superação. O 
cansaço era evidente, mas a 
atleta pernambucana não se 
deixou abater. Apesar de ter 

esPortes

Pódio - Pentatleta pernambucana Yane Marques venceu por uma diferença de um segundo, a mexicana Tamara 
Vega, que ficou em segundo lugar.

seguido com uma boa van-
tagem na prova de esgrima, 
com 279 pontos, e na prova 
de natação, 200 metros es-
tilo livre, Yane não se saiu 
tão bem no hipismo, no qual 
ficou em décimo lugar, e no 
combinado (tiro e corrida), 
no qual levou a nona colo-
cação. “Passei as três voltas 
da corrida pensando: Eu vou 
ficar com esse ouro. Vi que 
ela (Tamara) queria muito 
me passar, mas eu queria o 
ouro muito mais que ela. Eu 
cheguei quase morta”, co-
mentou a campeã brasileira, 
em entrevista após a compe-
tição. 

O Brasil concluiu o Pan 
Americano 2015 com a ter-
ceira colocação no ranking 
de medalhas, atrás apenas 
dos Estados Unidos e do Ca-

nadá. Foram conquistadas 
141 medalhas – sendo 41 ou-
ros, 40 pratas e 60 bronzes. 
Outros atletas pernambuca-
nos também foram destaque 
no Pan. Na ala feminina, as 
atletas Samira Rocha (han-
dball), Bárbara Michelline 
(futebol) e Etiene Medeiros 
(natação, 100 metros cos-
tas) trouxeram a medalha 
de ouro para casa. Quem 
também subiu ao pódio 
com o ouro foi Bruno San-
tana (handball) e JP Batista 
(basquete); Conquistaram as 
medalhas de prata: João Ra-
fael e Jaqueline (vôlei), Eri-
ca Sena (marcha Atlética), 
Joana Maranhão (natação) 
e Keila Costa (salto triplo); 
Rômulo (futebol) e Jaque-
line Teles (rugby) ficaram 
com o bronze.
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Sertão EsportivoProgramação
neurolinguística

Por Jussara Pereira

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

A metáfora é uma manei-
ra indireta de comunicação 
através de uma história ou 
figura de retórica. Ela pode 
revelar a cultura de uma 
empresa ou os pensamentos 
íntimos de uma pessoa. Ela 
também pode envolver uma 
comparação ou a compara-
ção dos padrões de um pro-
blema para oferecer soluções 
ou sugestões. Na PNL, a me-
táfora inclui comparações 
de semelhanças, parábolas 
e alegorias e pode ajudar a 
melhorar sua comunicação.

Compreender a metá-
fora de uma pessoa pode 
fornecer insights dos pen-
samentos íntimos deles, das 
memórias, crenças e valores 
e lhe proporcionar a oportu-
nidade de ajudar.

As metáforas passam 
informações indiretamen-
te para alguém, é uma co-
municação com a mente 
inconsciente. Uma história 
interessante ignora qual-
quer bloqueio ou resistência 
consciente e se intromete na 
mente inconsciente, onde 
dispara uma busca incons-

Artigo: Metáfora
ciente por significado, re-
cursos e aprendizados. É por 
isso que as fábulas podem 
ter um impacto tão grande 
nas crianças. A metáfora é 
uma maneira muito interes-
sante e usada para se comu-
nicar com alguém em transe.

Metáforas podem ser 
desenvolvidas para um pú-
blico (por exemplo, uma 
apresentação), ou para uma 
pessoa especifica. Enquanto 
ouve a metáfora, a sua men-
te inconsciente irá procurar 
significado e aprendizados 
apropriados para você.

Para se criar uma metá-
fora é preciso acompanhar 
primeiro a experiência atual 
do sujeito ao usar a mesma 
sequência estratégica, sis-
temas representacionais e 
submodalidades do seu es-
tado presente. O conteúdo 
não precisa ser o mesmo, 
aliás, quanto mais diferente 
e interessante, melhor. Pre-
cisa ser uma transição suave 
para o estado desejado que 
terá sua própria sequência 
de passos e sistemas repre-
sentacionais.

AESA oferece novo 
curso de Psicologia

Aprovado no mês de ju-
nho, pelo Conselho Estadual 
de Educação de Pernambuco, 
o curso de graduação em Psi-
cologia terá início no mês de 
setembro. As inscrições para 
o vestibular estão abertas até 
o dia 18 de agosto, são ofere-
cidas 50 vagas, sendo 5% de-
las destinadas à portadores 
de necessidades especiais. Os 
interessados devem se ins-
crever no site da Autarquia 
de Ensino Superior de Arcor-
verde, www.aesa-cesa.br ou 

mesmo na tesouraria da ins-
tituição e efetuar o pagamen-
to da taxa de R$ 40,00.

O candidato deverá pro-
curar o seu cartão de inscri-
ção na tesouraria da AESA, 
nos dias 22 de agosto (sába-
do) no horário das 14h às 17h 
e 23 de agosto (domingo) no 
horário das 8h às 11h.

As provas serão aplicadas 
no prédio da AESA no dia 23 
de agosto, com início às 13h e 
término às 17h e compor-se-á 
da matérias do núcleo comum 

obrigatório do Ensino Médio, 
sendo elas redação, língua 
portuguesa, língua estrangeira 
(inglês), biologia, matemática, 
química, física, história, geo-
grafia e atualidades. O curso 
terá aulas no período diurno, 
com mensalidades no valor de 
R$ 500,00 e início em setem-
bro. Outras informações estão 
disponíveis no edital do vesti-
bular, no site www.aesa-cesa.
br; através do e-mail vestibu-
laraesa@aesa-cesa.br ou pelo 
telefone (87) 3821-3247.

vendas@jornaldosertaope.com.br
ANUNCIE CONOSCO
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Sertão Esportivo
Cultura

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

Nota de referência da ima-
gem: Tereza de Benguela

 A data foi criada em 25 
de julho de 1992, durante 
o I Encontro de Mulheres 
Afro-Latino-Americanas e 
Afro-caribenhas, em Santo 
Domingos, República Domi-
nicana, como marco interna-
cional da luta e da resistência 
da mulher negra. 

No Brasil, a data tam-
bém homenageia Tereza de 
Benguela, que foi uma im-
portante líder quilombola no 
século 18. Ela chegou a ser 
chamada de rainha, quando, 
após a morte de seu marido, 
José Piolho, que chefiava o 
quilombo do Quariterê, em 
Mato Grosso, passou a co-
mandar a estrutura política, 
administrativa e econômica 
do quilombo.

A Pré-Marcha de Mulhe-
res Negras 2015 Contra o 
Racismo e a Violência e Pelo 
Bem Viver reuniu hoje (26), 
na Praia de Copacabana, no 
Rio de Janeiro, centenas de 
representantes e simpatizan-
tes da causa, como encerra-
mento das comemorações do 
Dia da Mulher Negra Latino-
-Americana e Caribenha. O 
evento é preparatório à mar-
cha nacional, que ocorrerá no 
dia 18 de novembro, em Bra-
sília. Uma das organizadoras 
do encontro Clátia Vieira 

explicou que a finalidade é 
pregar a equidade de direitos 
e a inclusão social. “A gen-
te precisa ir para a rua para 
dizer que do jeito que está 
não dá para ficar”, destacou. 
Ela espera que até novem-
bro, os negros famosos das 
artes brasileiras incorporem 
a ideia e participem da mar-
cha que luta pelo respeito da 
mulher negra. A mobilização 
visa a tirar a invisibilidade 
das mulheres negras que, se-
gundo índices oficiais, são as 
que mais morrem no país e 
recebem os menores salários, 
inclusive em relação a mu-
lheres brancas e a homens 
negros. Essa é uma injustiça 
tamanha. Inês Teixeira, sa-
biamente diz que, "Quando 
colocamos os nossos torsos 
e nossos fios de contas, sa-
bemos o quanto o racismo é 
cruel conosco. Somos solidá-
rias com o bem viver de todas 
as mulheres.”

O Jornal do Sertão se so-
lidariza com a causa. 

Dia 25 de julho 
Dia da Mulher Negra 

cultura

Festival de Cinema de Triunfo 
traz debates e oficinas

O Cineteatro Guarany se-
dia, de 3 a 8 de agosto, a 8º edi-
ção do Festival de Cinema de 
Triunfo. Este ano, as mostras 
competitivas vão contar com 34 
filmes, de 11 estados brasilei-
ros, que disputam a premiação 
total de R$ 40 mil. Os homena-
geados são os pernambucanos: 
Fernando Monteiro, escritor 
e cineasta, um dos principais 
nomes da “Geração 65”, e Kátia 
Meses, artista gráfica, arquite-
ta e a primeira mulher cineasta 
de Pernambuco a participar de 
um festival de cinema nacio-
nal – a II jornada de Cinema 
da Bahia, em 1973. Além das 
exibições, o circuito de cinema 
também contará com debates 
e oficinas audiovisuais gra-
tuitas. Na grade: “Mídias Mó-
veis”, com Marlom Meirelles; 
“Elaboração de Projetos para 

o Funcultura do ponto de vista 
da Produção Executiva” e Dire-
ção para Documentários”, com 
Marcelo Pedroso. Haverá ain-
da o já tradicional minicurso 
de “Crítica de Cinema”, do qual 
estudantes e professores da 
rede pública saem para compor 
o Júri Popular do festival. Seis 

filmes disputam a categoria 
Curta-metragem dos Sertões, 
dez filmes concorrem em Cur-
ta-metragem Pernambuco, e 
na mostra de Longa-metragem 
Nacional 13 filmes serão exibi-
dos, entre eles, “Permanência”, 
ficção do pernambucano Leo-
nardo Lacca.

Festival, que integra o calendário cinematográfico nacional, recebeu 273 
inscrições, superando a edição anterior
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Fliporto homenageia o 
poeta Fernando Pessoa
Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

A Festa Literária Internacio-
nal de Pernambuco, a Fliporto, 
divulgou sua pré-programação 
para a 11º edição, que acontecerá 
de 12 a 15 de novembro, no Colé-
gio São Bento, na histórica cida-
de de Olinda. Neste ano, a festa 
homenageia o poeta português 
Fernando Pessoa e tem como 
assunto principal: a língua. No 
Congresso Literário, coordena-
do pelo jornalista Mario Helio, 

De 12 a 15 de novembro, Festa literária celebra a língua 
portuguesa em Olinda

sete nomes já foram confirma-
dos, entre eles, o português Mi-
guel Sousa Tavares; o cronista, 
poeta e professor, Arnaldo Sarai-
va – pesquisador da vida e obra 
de Pessoa. Outro nome confir-
mado é do espanhol romancista 
Javier Cercas, atual colunista do 
jornal El País. A Fliporto 2015 
também receberá o responsá-
vel pela edição de muitos livros 
do homenageado, a exemplo da 
obra “Desassossego”, o escritor 
Richard Zenith. O americano é 

um dos grandes promotores da 
literatura lusófona no mundo 
anglo-saxônico. A atriz, cantora 
e poeta Elisa Lucina será uma 
das representantes brasileiras. 
Ela lançou, recententemente, a 
obra “Fernando Pessoa, o Cava-
liro de Nada”, na qual descreve 
a vida do poeta. A feira também 
contará com espaços voltados 
para o público infanto-juvenil e 
áreas de cinema e gastronomia. 
A programação definitiva será 
divulgada no mês de outubro.
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EMCENA leva espetáculos 
gratuitos a Lagoa Grande
Projeto de difusão cultural utiliza container adaptado e transfomado 
em palco para apresentação de espetáculos e shows.

A companhia Abaréteatro 
e a Associação Abaré Arte em 
Cena aportarão no município 
de Lagoa Grande, nos dias 8 
e 9 de agosto, com o projeto 
EMCENA Brasil – Circuito 
Paulista e Circuito Nacional. 
Com objetivo de oferecer, 
gratuitamente, em parceria 
com a secretaria Municipal 
de Educação, diversas ativi-
dades artísticas à população, 
a programação conta com as 
apresentações de espetácu-
los de teatro, circo, música, 
oficinas, mamulengos, conta-
ções de histórias, exposições 
itinerantes, além de sessões 
de curtas-metragens. 

As apresentações, no dia 
8, tem início, às 16h, com 
Contação de Histórias: “Uma 
história bela do gato e da 
panela”. Tem Oficina de do-
braduras Cia. Mão Livre e, 
às 18h, a programação será 
voltada para o teatro infantil: 
Cirandadas e Flores. Depois, 
haverá uma sessão de cinema 
com o Cine Curta Brasil. Às 
20h, o Teatro de Mamulengos 
apresentará a “Folia no Ter-
reiro de seu Man´Paracu”, e 
às 21h, a peça para adultos 
“A Vila dus Bisurdo, da Cia 
Abaréteatro, fecha as ativida-
des do dia. No domingo, as 
apresentações vão começar 

no mesmo horário, às 16h, 
com a contação de histórias 
“Brasileirices”; seguido da 
Oficina de canto e encan-
to da Cia. Abaréteatro. Às 
18h, as crianças vão poder 
conferir a peça “Boi Vira-
mundo”. Os shows musi-
cais com atrações locais 
serão realizados, às 19h, e 
a programação se encerra 
com o espetáculo de circo 
“Magia de circo Los Circo 
Los”. A companhia Abaré-
teatro criou esse projeto, 
em 2007, e conta com mais 
de 50 pessoas para levar a 
ação em diversas cidades 
pelo Brasil. 

8 de Agosto - 16h

Contação de Histórias

Uma História Bela do Gato e 
da Panela

Oficina de Dobraduras

Cia. Mão livre

18h

Teatro para Crianças

Ciranda das Flores

Cia. Abaréteatro

19h

Sessão de Cinema

Cine Curta Brasil

20h

Teatro de Mamulengos

A folia no Terreiro de Seu 
Mané Pacaru

Mamulengo da Folia

21h

Teatro para Adultos

A Vila dus Bisurdo

Cia. Abaréteatro

9 de Agosto - 16h

Contação de Histórias

Brasileirices

Oficina de Canto e Encanto

Cia. Anima lenda

18h

Teatro para Crianças

Boi Viramundo

Cia. Abaréteatro

19h

Shows musicais

Convidado Local

20h

Espetáculo de Circo

Magia do Circo

Los Circo Los

Lagoa Grande -PE
Praça Hermes Amorim 

Centro
08 e 09 de Agosto Das 16h 

Às 22h
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Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

Ao decidir pela propositura da ação executiva, o credor deve-
rá ter bastante acuidade no que tange à adoção de algumas me-
didas anteriores ao exercício de seu direito, para que não venha 
a ser judicialmente preterido em benefício do devedor, quando 
da cobrança judicial fundada nas mais comuns cambiais conhe-
cidas, mais precisamente a duplicata, a nota promissória e o che-
que.No caso de duplicata, vale inicialmente comentar, que sendo 
um título causal, a mesma deve, sempre e necessariamente, cor-
responder a uma de compra e venda mercantil ou a prestação de 
certos serviços, já que não pode haver sua extração senão oriunda 
de uma transação comercial equivalente. Realizada a venda de 
uma mercadoria, venda essa que logicamente deve ser devida-
mente formalizada através da emissão da competente Nota Fis-
cal, o vendedor poderá dela extrair o respectivo título de crédito, 
ou seja, a duplicata, que sendo aceita e assinada pelo comprador 
se serve sozinha como prova de dívida, podendo, inclusive, ser 
judicialmente executada de per si, independentemente de outros 
documentos quaisquer.    

Acontece que, no nosso dia-a-dia tão dinâmico e agitado, é 
muitíssimo comum o não encaminhamento pelo vendedor da 
duplicata extraída ao comprador, para que seja assinada, ou, 
muitas vezes, quando encaminhada, aquele não diligencia a sua 
devolução, ficando o título sem o aceite cambial. Dessarte, acaso 
haja o inadimplemento de duplicata que não conste a assinatu-
ra do comprador (aceite), faz-se imprescindível para o manejo 
da ação executiva que a cártula seja protestada, bem como seja 
apresentado ao Juiz o comprovante da entrega da mercadoria, 
constante do rodapé da Nota Fiscal emitida, o qual deverá es-
tar assinado. Sem essas 02 (duas) providências prévias não será 
possível a propositura da execução judicial, que é a mais céleres, 
devendo o credor se valer da ação monitória ou da ação de co-
brança, conforme a peculiaridade de cada caso.

Já a nota promissória – que é uma promessa de pagamento 
feita pelo devedor ao credor – não é necessário o seu protesto 
para o exercício do direito da ação executiva. Mas, não raramen-
te, vemos que ao ser aforada execução com base em tal cambial, 
o detentor do crédito muitas vezes apresenta o título apenas pre-
enchido parcialmente, como por exemplo sem constar a data de 
vencimento ou o local de sua emissãoevite posteriores questiona-
mentos judiciais sobre a sua validade jurídica.

Por fim, em relação ao cheque, a sua simples devolução pela 
câmara de compensação da instituição bancária supre a neces-
sidade do protesto do título, nos moldes legais. Mas, acaso não 
tenha sido apresentado para depósito junto ao banco, aí, sim, 
faz-se mister o protesto do citado título de crédito. Alertamos, 
apenas, nesse particular, que o prazo prescricional à propositura 
de ação executiva fundada em cheque é sobremaneira exígua, ou 
seja, de apenas 06 (seis) meses, a partir do término do prazo para 
sua apresentação junto ao banco, ou seja, de 30 (trinta) dias para 
cheques da praça e 60 (sessenta) para cheques de outra praça 
distinta do credor.

Dos cuidados prévios à propositura 
da ação executiva fundada nas 

mais comuns cambiais

tecnologia

Campus Party Recife 
reúne 60 mil visitantes 

Recife adere à rede de 
cidades inteligentes

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Com mais de 300 horas de 
conteúdo, a quarta edição da 
Campus Party Recife, realiza-
da no Centro de Convenções, 
de 23 a 26 de julho, em uma 
área de 27 mil m², registrou 
a participação de aproxima-
damente 60 mil visitantes, 
durante os quatro dias, mo-
vimento considerado satis-
fatório pela organização do 
evento. A CPR Recife contou 
com quatro mil campusei-
ros de todo o Brasil – sendo 
2.500 acampados na arena do 
Cecon –, que participaram de 
250 atividades e 224 palestras 
sobre tecnologia, criatividade, 
inovação, ciência, empreen-
dedorismo e entretenimento 
digital. A maioria dos inscri-
tos procurou a área de Desen-
volvimento (20.5%); seguida 
de Games (16.8%); Empre-
endedorismo (14.9%); e Se-
gurança e Redes (7.6%). Para 
dar conta da produção de con-
teúdo, o evento teve, em sua 
estrutura, a instalação de 39 
mil metros de cabos de rede, 
20 mil metros de fibra ótica e 
a velocidade da internet foi de 
20 gigabytes. 

Em sua quarta edição na capital pernambucana, o evento apresentou 
a 1ª edição do Maratonas de Negócios – com palestras, 
bate-papos, workshops e formação do SEBRAE

Entre as novidades deste 
ano, a Campus Party Recife 
trouxe a 1ª edição do Maratonas 
de Negócios. Os participantes 
contaram com palestras, bate-
-papos, workshops e formação 
do Sebrae. Também visando ao 
fomento da tecnologia, pelo se-
gundo ano consecutivo, a Star-
tups & Markers Camp aportou 
no Recife, mas, desta vez, cam-
puseiros e visitantes tiveram 
acesso à programação. Foram 
selecionadas 90 empresas que 
exerceram suas atividades du-
rante os quatro dias da Campus. 
No ano passado, 78% empresas 
afirmaram que, após terem 
participado do evento, tiveram 

uma maior visibilidade; 25% 
das startups informaram que 
obtiveram uma maior exposição 
através de sites, convite para 
palestras e download de seus 
aplicativos. O evento encerrou 
sua programação com um robô 
gigante dançando ao som do 
grupo de maracatu Tambores 
do Mundo. A Vivo promoveu a 
maratona de Internet das Coi-
sas, que premiou em primeiro 
lugar a Smart Helmet de Per-
nambuco, por criarem um ca-
pacete com monitoramento de 
choques para a geolocalização 
de profissionais em situações 
de contato físico como policiais 
e esportistas.

Desenvolvedores de diversas áreas como, Empreendedorismo Social, 
estiveram presentes na Campus.
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A edição 2015 da Campus 
Party Recife trouxe a temática 
das “Smart Cities”. Durante o 
evento, foi realizada a reunião 
da Rede Brasileira de Cidades 
Inteligente, promovida pelo 
Fórum Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da 
Frente Nacional de Prefeitos. 
O prefeito do Recife, Geraldo 
Julio, assinou um termo de 
adesão da capital a esta rede. 
Recife passa a integrá-la junto 
com outros nove municípios. 

O grupo busca captar recursos 
para projetos inovadores e in-
teligentes. O Banco Mundial 
e a União Europeia possuem 
linhas de créditos voltadas 
para as cidades que integram 
este grupo.  “A Campus Par-
ty é um dos maiores eventos 
da América Latina na área de 
tecnologia e acontece aqui no 
Recife. A Prefeitura se desta-
ca com o trabalho que é rea-
lizado com os alunos da rede 
municipal, com o concurso 

Hacker Cidadão, além de ou-
tras ações. É muito bom ter a 
Campus Party aqui e é muito 
bom ver o recifense envolvido 
nesse projeto”, destacou o pre-
feito. Entre as ações de desta-
que na CPR estiveram o pas-
seio virtual pelo Parque Capi-
baribe e Jardim Botânico, os 
projetos da maratona Hacker 
Cidadão e Transforma Recife, 
além da apresentação dos ro-
bôs humanoides NAO, usados 
nas aulas de robótica. 
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Senai oferece 
cursos online

WhatsApp permite marcar 
conversa como não lida

Através da plataforma de 
ensino online, o Serviço Na-
cional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai) está oferecen-
do 17 cursos totalmente gra-
tuitos. Os alunos que desejam 
impulsionar sua carreira de-
vem ficar atentos ao prazo das 
inscrições, que podem ser fei-
tas pelo site www.eadsenaies.
com.br. Todos os cursos pos-
suem certificado, mas o aluno 
só receberá o documento se 
obtiver 70% de aproveitamen-
to durante a carga horária. Se 
aprovado, o certificado será 
disponibilizado, via web, para 

a impressão. Os cursos dis-
poníveis são: Consumo Cons-
ciente de Energia; Cursos EAD 
para Funcionários; Desenho 
Arquitetônico; Educação Am-
biental; Empreendedorismo; 
Ética e Cidadania; Finanças 
Pessoais; Fundamentos de Lo-
gística; Higiene e Segurança; 
Legislação Trabalhista; Lógica 
de Programação; Metrologia; 
Noções Básicas de Mecânica 
Automotiva; Propriedade In-
telectual; Segurança do Traba-
lho; Sistema CRM – FINDES; 
e Tecnologia da Informação e 
Comunicação.

Depois da polêmica dos 
dois traços azuis indicando que 
o usuário leu a mensagem en-
viada, o WhatsApp, agora, per-
mite marcar as conversas como 
não lidas. A atualização per-
mite ainda silenciar contatos 
individuais. Antes, essa função 
só poderia ser aplicada em gru-
pos. Por enquanto, a atualiza-
ção está disponível apenas para 
a plataforma Android, mas só 
pelo site do aplicativo de men-
sagens. Em breve, a novidade 

chegará às lojas virtuais, mas 
não há previsão de uma versão 
para o sistema IOS. Para silen-
ciar as conversas individuais, 
basta clicar nos três pontinhos 
localizados no canto superior 
direto da tela e tocar em “Ver 
Contato”. No Campo de “No-
tificações” aparecerá a nova 
função “Silenciar” e as opções 
de tempo: oito horas, uma se-
mana ou um ano. 

Já para ativar as mensa-
gens como “não lidas”, o usu-

ário deve escolher a conver-
sa que deseja marcar e deve 
pressioná-la até aparecer 
a opção “Marcar como não 
lida”. Outra novidade são os 
toques e sons de notificações 
personalizados para cada 
contato. Basta abrir a conver-
sa, clicar nos três pontinhos 
no canto superior direito da 
tela e tocar em “Ver Contato”. 
Depois, ir em “Notificações 
personalizadas” e ativar a op-
ção e escolher os estilos.

O SENAI oferece cursos gratuitos a distância para a iniciação no mundo do 
trabalho e qualificação profissional para aqueles que já estão no mercado

Os dois traços azuis sinalizando quem leu as mensagens continuam
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Homenagem a Campos 
em clima de celebração
Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Morto em acidente aéreo, 
no dia 13 de agosto de 2014, 
o ex-governador de Pernam-
buco, Eduardo Campos, com-
pletaria 50 anos no dia 10 de 
agosto. Para marcar a data, o 
PSB Nacional e o de Pernam-
buco articularam várias ho-
menagens ao ex-presidente 
socialista. “Preparamos um 
grande ato político para ce-
lebrar o legado que Eduardo 
Campos deixou para o Es-
tado e para o País”, afirma o 
ex-secretário de Imprensa, 
Evaldo Costa, que lançou um 
livro com os discursos mais 
marcantes do ex-governador, 
durante os seus oito anos de 
gestão, intitulado “Eduardo 
Campos: discursos de 2007 a 
2014”.

As celebrações do aniver-
sário do socialista começam 
com um evento, na Arcádia 
do Paço Alfândega, no Bairro 
do Recife, às 10h, reunindo a 
Executiva Nacional, lideran-
ças políticas, militantes, fami-
liares e amigos. À noite, a fa-
mília Campos mantém a tra-
dição de ir à missa, na cidade 
de São Lourenço da Mata.

Na manhã do dia 11, a As-
sembleia Legislativa de Per-
nambuco (Alepe) realiza uma 
sessão solene em homenagem 
ao ex-governador. No dia se-
guinte, por iniciativa do depu-
tado federal Luiz Lauro Filho 
(PSB/SP), o tributo ao ex-
-presidente do PSB ocorre no 
Plenário Ulysses Guimarães, 
na Câmara dos Deputados, em 
Brasília, com a presença de fa-
miliares e lideranças políticas. 

“Sem dúvida, aqueles foram 
dias muito difíceis. O homem 
que carregava a esperança de 
um novo Brasil, que liderava 
uma campanha propositiva, 
contextualizada, ousada e 
progressista – como há muito 
não víamos – partiu de forma 
repentina, no momento mais 
inesperado. O Brasil passava 
a conhecer Eduardo Campos, 
sua forma de gestão, suas 
ideias, seu jeito, seu caráter, 
seus sonhos. Os brasileiros, 
por onde ele passava, passa-
vam a acreditar no futuro e 
compartilhavam seus sonhos 
de mudança. Ficamos todos 
órfãos”, declara o vice-presi-
dente nacional do PSB, Beto 
Albuquerque.

 Para o dia 13, a viúva 
Renata Campos e os cinco 
filhos programaram visita 

A pedido da família do ex-governador Eduardo Campos, as homenagens 
celebram o seu aniversário de 50 anos

A viúva Renata Campos sempre foi figura presente na vida política do 
ex-governador.

Ex-governador ao lado dos filhos: João Campos, José Henrique, Pedro 
Campos e Maria Eduarda Campos. 

memória

ao túmulo de Eduardo Cam-
pos, no cemitério de Santo 
Amaro, em Recife, e, à noite, 
participam da missa de um 
ano de sua morte, na Igreja 
de Casa Forte. As homena-
gens continuam, no dia 14, 
no município de São Bento 
do Una, onde o governador 
Paulo Câmara (PSB) inaugu-
ra a  escola técnica Eduardo 
Campos. 

O, então, presidenciável 
estava cumprindo agenda de 
campanha, quando o jato em 
que viajava com mais seis 
tripulantes, entre eles, os 
assessores Pedro Valadares 
Neto,  Carlos Augusto Leal 
Filho (Percol), o fotográfo 
Alexandre Severo e Silva e o 
cinegrafista Marcelo de Oli-
veira Lyra, caiu em uma área 
residencial em Santos. 

Fo
to

: A
lu

is
io

 M
or

ei
ra

D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: A
lu

is
io

 M
or

ei
ra

Waldemar Borges
“Todas as homenagens ainda são pouco 
diante do que Eduardo Campos fez para 
Pernambuco. Ele dignificou a atividade 
política, fazendo dela uma construção 
de soluções para a população. Dentro 
desse entendimento, vimos Pernambuco 
dar um salto de qualidade nas áreas de 
Educação, Saúde, Segurança e na gera-
ção de empregos, algo que nunca antes 
tinha sido visto no Estado. Pernambuco 
saiu das cabeceiras das estatísticas ruins 
e, com Eduardo passou a liderar o País, 
em termos de práticas governamentais 
eficientes. Eduardo Campos entrou para 
a história com um dos maiores gover-
nadores e mais comprometidos com as 
classes populares menos favorecidas”.

Maurício Rands
“Essa data nos faz ter duas atitudes: a pri-
meira é lamentar e prestar solidariedade à 
família, mostrar o pesar de todos que estive-
ram juntos com Eduardo em sua trajetória. 
O segundo momento é o de reflexão do que 
ele representou na política do País. Eduardo 
viu o esgotamento político, esse “toma lá dá 
cá”, o cansaço dessa polarização e surgiu 
como um caminho para a renovação. Ele 
sempre teve uma visão muito lúcida de que 
esse modelo, que hoje administra o Brasil, 
não funciona. O que vemos é a má posição 
da política econômica e a falta de estratégias 
político-administrativas eficientes da pró-
pria presidente (Dilma Rousseff). Por isso 
ele atendeu a convocação de ser uma alter-
nativa, antevendo todas essas dificuldades”
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“As expectativas de ir para 
o segundo turno eram reais”

Entrevista: Milton Coelho

memória

Coordenador de Mobilização e Articulação Política da campanha presidencial de Eduardo 
Campos, Milton Coelho foi presidente estadual do PSB e integrou a gestão do ex-governador 
como secretário de Governo. Quando Campos faleceu, Milton recusou-se a seguir com Marina Sil-
va, retornou a Pernambuco e recolheu-se. Voltou ao “front” a convite de Paulo Câmara, de quem 
se tornou secretário de Administração. Entre muitas memórias, Milton relembra a confiança 
que Campos transmitia à equipe que rodou o País ao seu lado, realça o legado deixado, após 
oito anos à frente do Executivo de Pernambuco, e o lado família de Eduardo. Milton recorda 
que o período no Ministério da Ciência e Tecnologia foi determinante para que ele disputasse o 
Governo de Pernambuco, de onde partiu para o projeto presidencial. “Esse sentimento de perda 
é muito forte, e temos a responsabilidade de viver sob essa lacuna irreparável. Temos que con-
tinuar lutando por tudo que ele deixou e lutou também”, assinala.

JS – Que lembranças 
o senhor guarda do ritmo 
da campanha à Presidên-
cia da República? Eduar-
do demonstrava confian-
ça de que estaria no se-
gundo turno. 

Eduardo participou de to-
dos os momentos, etapas e ela-
boração de conteúdos na cam-
panha. Estávamos entrando 
no período de dois terços da 
corrida eleitoral, um momento 
decisivo para alinhar as estra-
tégias e afinar a agenda. Ainda 
tinha muito pela frente. A cada 
viagem que ele fazia, retorna-
va com entusiasmo e confian-
ça, as expectativas de ir para 
o segundo turno eram reais. 
Essa confiança era transmitida 
para sua equipe e nos unimos 
para apresentarmos um traba-
lho cada vez melhor.

JS –  Alguma última 
conversa com o ex-gover-
nador ficou marcada?

Nós sempre conversamos 
muito sobre a situação do 
País, sobre o desenvolvimen-
to da campanha. À medida 
que ele se tornava mais co-
nhecido, o grau de confiança 
aumentava, as demandas que 
exigiam sua presença tam-
bém cresciam. Esse era um 
indicativo de que estávamos 
no caminho certo. Sua última 
entrevista, ao Jornal Nacio-
nal, expressou, exatamente, 
essa condição, a qualidade 
de suas estratégias e projetos 
para o País. 

JS – Além do papel de 
gestor, ao administrar o 
Estado, o ex-governador 
sempre equilibrou o lado 
político e o lado família. 
Como era essa relação em 
meio a tantas obrigações?

Eu e Eduardo éramos 
amigos há muitos anos, co-
meçamos a trabalhar juntos 
muito cedo e ele sempre de-

monstrou ter, na família, o 
seu porto seguro. Trabalhar 
com política é uma atividade 
difícil que consome muito o 
lado emocional. E a família 
dele era esse referencial de 
segurança. Ele fazia questão 
de transmitir isso para as 
pessoas. 

JS – E o que mais cha-
mava atenção do lado polí-
tico de Eduardo Campos?

Eduardo tinha duas ca-
racterísticas incríveis: ser 
determinado e consciente de 
suas capacidades. Ele ante-
via as coisas, o que favore-
ceu o seu projeto de mudar o 
Brasil. Desde que assumiu o 
Ministério da Ciência e Tec-
nologia (no governo do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva) ele já demonstrava 
sua capacidade de análise do 
cenário nacional, seu desem-
penho foi muito além do que 
se esperava. Isso deu condi-

ções para que ele enfrentasse 
a campanha para governa-
dor. À medida que foi acumu-
lando experiências, Eduardo 
falou, antes que todo mundo, 
sobre as dificuldades que o 
Brasil poderia passar, se não 
mudasse a sua conjuntura 
político-econômica, se não 
houvesse uma modernização 
na forma de governar. Ele 
viu, antes de todos, que se as 
mudanças não viessem, nós 
levaríamos o “tombo” que 
passamos agora. Não houve 
rompimentos políticos com 
ninguém, Eduardo Campos 
apenas enxergou tudo isso 
e se angustiou, por isso foi 
atrás de um futuro melhor. 

 JS – Qual o legado 
que Eduardo Campos 
deixou, não só em Per-
nambuco, mas para o 
Brasil que pôde conhe-
cê-lo melhor durante a 
campanha?

O legado que Eduardo 
Campos deixou foi muito 
além dos avanços que pro-
moveu em Pernambuco. Ele 
difundiu esse sentimento de 
que o Brasil poderia fazer 
muito mais, poderia fazer 
melhor. Em sua última en-
trevista, no Jornal Nacional, 
ele conseguiu sintetizar tudo 
isso na frase: “Não vamos 
desistir do Brasil”. Ali, ele 
mostrou que, independen-
te de resultados, as pessoas 
não deveriam desistir de fa-
zer com que o País voltasse 
a crescer e se desenvolver. 
Essa confiança na mudança, 
que ele propôs que fosse fei-
ta, era um chamamento para 
o povo brasileiro caminhar 
junto, mostrar força. E isso 
foi replicado por vários di-
rigentes e políticos de vários 
partidos, que repetiram jun-
to com ele: Não vamos desis-
tir do Brasil.
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Rascunho do IR poupa 
tempo do contribuinte

Desemprego tem 
maior taxa desde 2010

Com objetivo de diminuir 
o número de contribuintes 
que deixam, para última hora, 
a declaração do Imposto de 
Renda, a Receita Federal vai 
disponibilizar, pela segunda 
vez, a ferramenta de preen-
chimento do rascunho da De-
claração do Imposto de Renda 
Pessoa Física 2016.

O programa está já está 
disponível na página da Re-
ceita e, para dispositivos mó-
veis, nas lojas dos sistemas 
operacionais Android e Apple 

Store. “Da mesma forma que 
existe gerenciador financeiro, 
o aplicativo funciona quase 
como um gerenciador fiscal 
da pessoa física. Ao longo do 
ano, o contribuinte preenche o 
rascunho, poupando tempo na 
hora de fazer a declaração em 
março e abril”, explica o sub-
secretário de Arrecadação e 
Atendimento da Receita, Car-
los Roberto Occaso.

É necessário estar atento 
aos prazos: o rascunho só pode 
ser preenchido até o dia 28 de 

Cresceu o número de de-
sempregos na cidade do Reci-
fe, de acordo com a Pesquisa 
Mensal de Emprego (PME). 
Dados apontam que a capital 
pernambucana teve um au-
mento de 2,6 pontos percen-
tuais – se comparado o mês 
de junho deste ano ao mesmo 
período do ano passado – indo 
de 6,2% para 8,8%. Outras 
regiões metropolitanas pes-
quisadas mantiveram o índice 
de desemprego considerável 
estável em relação ao mês an-
terior. Salvador registrou au-
mento do desemprego de 9% 
para 11,4%, elevação de 2,4 
pontos percentuais. O desem-
prego em São Paulo passou de 
5,1% para 7,2%. Em Porto Ale-
gre, passou de 3,7% para 5,8%. 
No Rio de Janeiro, passou de 
3,2% para 5,2%. E, em Belo 

Horizonte, de 3,9% para 5,6%.
Segundo o Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o desemprego, em ju-
nho, no País teve sua maior taxa 
para o mês desde 2010, com 
6,9%. O número de trabalhado-
res com carteira assinada no se-
tor privado ficou em 11,5 milhões 
no mês passado. Na comparação 
com junho de 2014, houve queda 
de 2%. A PME também indicou 
que o rendimento médio real 
habitual do trabalhador subiu 
0,8% de maio para junho, fican-
do em R$ 2.149,10. Mas recuou 
2,9% em relação a junho do ano 
passado. Já a massa de rendi-
mento médio real habitual ficou 
estável, de maio para junho, R$ 
49,5 bilhões. Em relação a junho 
de 2014, a massa de rendimen-
to caiu, tendo ficado em 4,3%. 
(ABr)

fevereiro de 2016; a partir do 
dia 1º de março inicia o prazo 
para a entrega da declaração, e 
o rascunho não poderá mais ser 
atualizado. Uma das novidades 
para facilitar a declaração é que 
será permitida a transferência 
de dados do ano anterior para 
esse rascunho. Também será 
permitida a declaração de ren-
dimentos recebidos de pessoas 
físicas, com exigibilidade sus-
pensa e rendimentos isentos 
de lucro na alienação de bens. 
(Portal Brasil) 

Receita Federal libera rascunho do Imposto de Renda 2016.
Taxa de desemprego no mês de junho é maior que no mesmo período do 
ano passado. 
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Embaixadas reabertas 
nos EUA e em Cuba

Grécia tem aval 
para negociar

Tensão: ONU entre 
Israel e Palestina

Família de Jean Charles 
clama por justiça 

Após 54 anos, os Estados 
Unidos e Cuba oficializaram a 
reabertura de suas represen-
tações diplomáticas. Este foi 
mais um passo dado entre os 
dois países, após decidirem 
retomar o diálogo pelo fim do 
embargo econômico, comer-
cial e financeiro imposto pelos 
Estados Unidos, desde 1962. 

O ministro cubano de Rela-
ções Exteriores, Bruno Rodri-

guez, está pedindo a devolução 
de Guantánamo, a baía na cos-
ta cubana que os americanos 
arrendaram, em 1903, e trans-
formaram em uma base naval.

No entanto, o secretário 
de Estado dos Estados Uni-
dos, John Kerry, afirmou que 
a Casa Branca apoia o fim do 
embargo, mas a decisão cabe 
ao Congresso, que é controlado 
pela oposição republicana. Ele 

também disse que a devolução 
de Guantánamo não está nos 
planos. Na frente da embaixa-
da cubana, houve manifesta-
ções de apoio ao reatamento 
das relações e de protesto pelas 
violações dos direitos humanos 
em Cuba. Um homem espa-
lhou tinta vermelha na calçada, 
dizendo que o regime de Raul 
Castro derrama o sangue dos 
cidadãos do país. (ABr)

O parlamento grego apro-
vou o segundo pacote de re-
formas para que o País tenha 
condições de avançar nas 
negociações com os credores 
internacionais sobre a ajuda 
financeira de € 86 bilhões. 
No entanto, a aprovação não 
passou com facilidade e mais 
uma vez o primeiro-ministro, 
Alexis Tsipras, teve que contar 
com os votos da oposição para 
garantir o pacote. Foram 230 
votos favoráveis e 63 contrá-
rios. Além disso, 36 parlamen-
tares, pertencentes à base do 
Governo, disseram não ou se 
abstiveram de votar. 

O texto aprovado tem mais 
de 900 páginas e altera o códi-
go civil para acelerar o sistema 
Judiciário e regular o sanea-
mento dos bancos. “Fizemos 
escolhas difíceis e, agora, te-
mos que nos adaptar a esta si-

tuação”. Tsipras enfatizou, em 
seu pronunciamento, que dis-
corda de muitas das exigências 
dos credores internacionais, 
mas admite que as medidas 
são necessárias neste momen-
to. O resultado permite à Gré-
cia iniciar negociações formais 
com credores internacionais 
para efetivação de um progra-
ma de ajuda financeira que 
garanta empréstimos a Atenas 
no total de 86 bilhões de euros 
ao longo de três anos. Este é o 
terceiro programa de ajuda ao 
País desde 2010. Essa terceira 
tentativa de resgate à Grécia 
voltou a aquecer o mercado de 
investimentos. Um dia após a 
aprovação do pacote, as bolsas 
de Londres, Madrid, Milão, 
Paris e Frankfurt tiveram alta. 
Em nível cambial, o euro abriu 
em alta no mercado de divisas 
de Frankfurt. (ABr)

Vestidos com camisas 
pretas com a frase Justice for 
Jean (Justiça para Jean), fa-
miliares do brasileiro Jean 
Charles de Menezes, morto há 
10 anos, por engano, pela polí-
cia de Londres, colocaram flo-
res, acenderam velas e fizeram 
um minuto de silêncio na fren-
te do mosaico com a foto do 
brasileiro, na entrada da esta-
ção onde foi assassinado. Jean 
Charles foi baleado sete vezes na 
cabeça e uma no ombro na Esta-
ção Stocwell, em 22 de julho de 
2005, duas semanas depois dos 
ataques de sete de julho, quando 
quatro terroristas suicidas cau-
saram a morte de 52 pessoas em 
vários pontos do metrô da capi-
tal Londrina. 

No mês passado, a Corte 
Europeia de Direitos Huma-
nos passou a analisar o caso, 
já que, em 2009, o Ministério 
Público da Grã-Bretanha deci-
diu que nenhum policial seria 

acusado, por não haver provas 
suficientes de que qualquer 
crime tenha sido cometido 
pelos agentes, individualmen-
te, na morte de Jean Charles. 
(ABr)

A paz entre Israel e a Pales-
tina estaria cada vez mais difícil 
de acontecer. De acordo com 
Nickolay Mladenov, enviado da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) para o Oriente Médio, a 
solução de coexistência dos dois 
estados “está mais longe do que 
nunca”. “O apoio à solução dos 
dois estados, entre palestinos 
e israelenses, está diminuin-
do”, disse Mladenov perante 
o Conselho de Segurança, que 
promoveu um debate especial 
sobre a situação na região. Se-

gundo Mladenov, a situação foi 
agravada pelo “auge do extre-
mismo violento e do terrorismo 
na região”, que coloca em perigo 
tanto as aspirações palestinas de 
criação de um Estado quanto os 
desejos de segurança de Israel. 
“No atual clima de desconfian-
ça, a comunidade internacional 
deve trabalhar com israelenses 
e palestinos para criar as condi-
ções, regional e internacional-
mente, para regressar às nego-
ciações em um prazo de tempo 
razoável”, afirmou. (ABr)

Embaixadas em Washigton e Hava estão oficialmente abertas

Homenagem aos 10 anos da morte do brasileiro Jean Charles, em 
Londres. Via pacífica para a paz em Israel e Palestina está cada vez mais longe
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