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No Araripe, setor gesseiro 
procura se reinventar
para superar desaceleração 
da economia
Pág. 7
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

João Torres

Parece surreal, mas, 
o tempo urge, e na 

velocidade de quem 
disputa uma competição, 
chegamos ao mês setembro. 
Conhecido como mês das flo-
res, ele dá adeus ao inverno e 
traz boas vindas à primave-
ra. É o mês em que as flores 
aparecem, desabrocham. In-
dependentemente de todos 
esses fenômenos naturais, de 
um jeito ou de outro, o tem-
po nos impõe o seu ritmo. E  
nesse ritmo,  trazemos aos 
caríssimos leitores mais uma 
edição do Jornal do Sertão. 
Damos foco à obra da Trans-
posição do Rio São Francisco 
como mais um alento na vida 
do sertanejo. Obra conside-
rada de extrema importância 
para o semi-árido. Apesar do 
atraso no prazo de entrega 
do projeto, previsto inicial-
mente para 2012, e adiado 
para 2014, agora com nova 
promessa de conclusão.  Em 
visita à obra no último dia 
(21), a presidente Dilma 
Rousseff garantiu que tudo 
estará em plena operação 
no final de 2016, ou início 
de 2017. “Tudo é grandioso 
nesse projeto. O presidente 
Lula queria muito inaugurar 
essa obra. Eu assumi com ele 
o compromisso de que iría-
mos inaugurar juntos. E nós 
iremos inaugurá-la no final 
de 2016”. Prometeu a presi-
dente. Com a desaceleração 
da economia, o Polo Gesseiro 
do  Sertão do Araripe procu-
ra se reinventar com novas 
alternativas para superar às 
adversidades do momento. 
O faturamento anual do Polo 
Gesseiro é da ordem de R$ 
1.4 bilhão, conforme dados 
do Sindusgesso. São gerados 
13.9 mil empregos diretos e 
70 mil indiretos, resultan-
tes da atuação de 42 minas 
de gipsita, 174 indústrias de 
calcinação e cerca de 750 in-
dústrias de pré-moldados. 
Em alerta diante dos cortes, 
anunciados pelo governo 
do estado, os municípios se 
unem para lançar licitação 
conjunta como forma de re-
duzir custos. Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS A EXPECTATIVA TEM DUAS FACES

Lemos nos noticiários 
que a Previdência Social 
sofreu um novo impacto, e 
a mudança de regras deveu-
-se à influência da “expecta-
tiva de vida”, em suas novas 
avaliações. A expectativa 
de vida é uma só, calculada 
pelo sério órgão do IBGE. 
Os cálculos previdenciários 
são feitos em bases técnicas 
levando em conta o tempo 
de contribuição e a idade do 
contribuinte. Não é toma lá 
dá cá. A Previdência Social 
é um direito e, desta forma, 
deverá ser aplicado e distri-

buído com fundamentos que 
não balancem as estruturas 
sociais. O órgão previdenci-
ário mantém um serviço téc-
nico de atuária. É ele que es-
tabelece as regras exatas que 
a matemática fornece. É pelo 
comparativo da idade e tem-
po de contribuição do contri-
buinte que conclui seus parâ-
metros. É aí que a expectativa 
de vida vai exercer a sua in-
fluência, pois é sabido que 
quanto mais tempo de vida 
usufrui o contribuinte, mais 
tempo o órgão da Previdên-
cia pagará as mensalidades 

devidas. O beneficiário rece-
be seus proventos até morrer 
e, ainda deixa para a família 
uma pensão vitalícia. A expec-
tativa de vida, então, se esten-
de também à família. Quem 
está de fora pensa que expec-
tativa é uma só: A esperan-
çamos com uma boa notícia, 
momentos agradáveis, enlaces 
felizes, chegadas promissoras, 
e outros mais. São fatores de 
felicidade que enriquecem 
a expectativa que gostamos. 
Franca positividade. A que-
remos sempre. Porém, ambas 
respondem ao nosso convívio 

social e são produtos do 
grau de civilização em que 
nos situamos: promovem 
momentos de emoção e des-
pertam a responsabilidade 
técnica de sobrevivência; 
enchem de alegria o coração 
e acumulam deveres quan-
to à manutenção do plano 
previdenciário. Só o nosso 
tirocínio, movido pela inte-
ligência e sensatez, nos faz 
distingui-las e usufruir dos 
benefícios. Saúde e longa 
vida para todos.
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O Governo Federal voltou 
atrás e decidiu que não irá 
mais dividir a primeira parce-
la do 13º salário dos aposen-
tados e pensionistas. O adian-
tamento integral começará a 
ser efetivado a partir do dia 
24 de setembro e segue até o 
dia sete de outubro. No total, 
serão pagos cerca de R$ 16 bi-
lhões. Os depósitos começam 
no dia 24 para os segurados 

Nos dias 28 e 29 de no-
vembro, o município de Pe-
trolândia sediará a I Mostra 
Científica, Cultural e Artísti-
ca (MOCCAPE). Participam 
escolas que possuem proje-
tos e práticas pedagógicas 
inovadores nas categorias 
Científica, Cultural e Artísti-
ca com base no tema: “Água, 
um bem infinito”. Participam 
da feira científica, estudan-
tes e professores do Ensino 

O Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrá-
ria (Incra) e a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil 
(RFB) iniciaram a integração 
das bases de dados fundiária e 
tributária das propriedades e 
posses no País para a implan-
tação do Cadastro Nacional 
de Imóveis Rurais. Logo após 
apresentar a Declaração do 
Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural, do exercício 

O Governo do Estado lançou 
um edital para a contratação da 
empresa que será responsável 
pela construção de uma barra-
gem no município de São Bento 
do Una. O investimento está or-
çado em R$ 50 milhões e os re-
cursos estão garantidos através 
do convênio com o Ministério da 
Integração Nacional, via Progra-
ma PAC Prevenção-Seca. A bar-
ragem será construída numa área 

Setembro
Aposentados recebem 1ª parcela integral

Petrolândia
Feira científica promove debate sobre a água

São Bento do Una
Investimento de R$ 50 milhões em barragem

Áreas rurais
Proprietários devem atualizar cadastros 

que recebem até um salário 
mínimo e possuem cartão com 
final 1, descontando-se o dígi-
to. Os segurados que recebem 
acima do mínimo terão seus 
benefícios creditados a partir 
do dia 1º de outubro. O extrato 
mensal de pagamento estará 
disponível para consultas na 
página do Ministério da Previ-
dência Social na internet, após 
o início dos depósitos.

de 2015, que vai até o dia 30 
de setembro, os proprietários 
e possuidores de áreas rurais 
serão comunicados sobre o 
prazo e obrigatoriedade de 
atualizar o cadastro de sua 
propriedade ou de vincular 
o código do imóvel do Incra 
com o correspondente na 
Receita Federal para a inte-
gração cadastral. O cadastro 
Rural esta disponível no site 
www.cadastrorural.gov.br

Fundamental, Ensino Médio/
Técnico, tanto de escolas pú-
blicas quando de particulares 
do Sertão do Submédio do 
São Francisco. As três equipes 
que tiverem melhor classifi-
cação receberão uma viagem 
como prêmio – as opções ain-
da estão sendo definidas, mas 
entre os destinos estão o Mu-
seu de Xingó (SE), a Serra do 
Catimbau (PE) e a Hidrelétri-
ca de Paulo Afonso (BA).

de 250 hectares ao longo da bacia 
do Rio Una e terá capacidade de 
acumular 18 milhões de metros 
cúbicos, o que irá beneficiar 91,6 
mil habitantes não só de São Ben-
to do Una, como de Cachoeirinha 
e Capoeiras. O equipamento tam-
bém vai garantir a sustentabilida-
de hídrica para a atividade econô-
mica da região, que é considerada 
a maior produtora de aves e ovos 
do Norte e Nordeste.
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Política

Transposição: estação de bombeamento 
entregue e prazo para 2017

Água deve levar oito meses 
para chegar às casas

A presidente Dilma Rousseff 
esteve em Pernambuco, no mu-
nicípio de Cabrobó, no último 
dia 21 de agosto, para inaugurar 
a primeira Estação de Bombe-
amento (EBI-1) do Eixo Norte 
do Projeto de Integração do Rio 
São Francisco. Durante a ceri-
mônia, a presidente acionou, 
simbolicamente, a motobomba 
que permitirá elevar a água de 
um reservatório para a altura de 
36 metros, abastecendo a barra-
gem, localizada no município de 
Terra Nova, passando por qua-
tro aquedutos e pelo reservató-
rio de Tucutú.

Apesar dos atrasos no prazo 
de entrega do projeto – previs-
to, inicialmente, para 2012, e 
adiado para 2014 – a presidente 

Dilma garantiu que tudo esta-
rá em plena operação no final 
de 2016 ou início de 2017. “O 
presidente Lula queria muito 
inaugurar essa obra. Eu assumi 
com ele o compromisso de que 
nós iríamos inaugurar juntos. E 
nós iremos inaugurá-la no final 
de 2016”, prometeu. O Ministé-
rio da Integração informou que 
77,8% das obras estão concluí-
das e mais três estações de bom-
beamento devem ser entregues 
até janeiro do próximo ano. 

O investimento, que levará 
água a 12 milhões de pessoas, 
em 390 municípios dos estados 
do Ceará, Paraíba, Rio Grande 
do Norte e Pernambuco, tam-
bém teve o valor duplicado ao 
longo dos anos, passando de 
R$ 4,5 bilhões para cerca de R$ 
8,2 bilhões. “Esse canal do Eixo 

Segundo o Ministério da Integração, 77,8% das obras estão concluídas e mais três estações de bombeamento devem ser entregues 
até janeiro de 2016 
Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Norte vai permitir armazenar 
água nos canais e nos reserva-
tórios que vão ficando prontos. 
Armazenar água garante que, 
nos momentos em que houver 
seca, nós possamos fornecer 
água para a população, tanto 
para acabar com a sede da po-

pulação quanto para dar água 
aos animais e às plantações”, 
defendeu. A chefe do Executi-
vo não pôde deixar abordar as 
dificuldades políticas e econô-
micas que seu governo tem en-
frentado, mas manteve o tom 
de otimismo. “Nós não vamos 

apertar o cinto nos programas 
que são essenciais para este 
País seguir em frente, progra-
mas sociais e iniciativas como 
essa daqui”, afirmou a petista, 
se referindo a programas como 
o Bolsa Família e o Mais Médi-
cos. A cerimônia contou com 
a presença de parlamentares, 
lideranças políticas e minis-
tros como, o de Integração 
Nacional, Gilberto Occhi, o de 
Desenvolvimento Econômico 
Indústria e Comércio Exte-
rior, Armando Monteiro Neto 
(PTB), com os senadores Hum-
berto Costa (PT) e Fernando 
Bezerra Coelho (PSB), com o 
superintendente da Sudene, 
João Paulo (PT), o governador 
Paulo Câmara, e o prefeito de 
Cabrobó, Auricélio Menezes 
(ambos do PSB).

A despeito da inauguração 
da Estação de Bombeamento 
(EBI-1), a água só chegará às 
famílias daqui a oito meses. 
Ainda será necessário construir 
os sistemas de distribuição 
para que as casas, localizadas 
na área de influência da Trans-
posição, sejam abastecidas.O 
governador Paulo Câmara, 
assinou um convênio com o 
Ministério da Integração Na-

cional para a construção de 
52 sistemas de abastecimento 
de água, divido em três etapas 
de conclusão, após o início das 
obras: 8, 16 e 24 meses. O in-
vestimento será de R$ 136,7 
milhões com recursos do Esta-
do e da União e beneficiará 40 
mil moradores. 

A Secretaria de Reforma 
Agrária será responsável pela 
implantação de 42 sistemas 

nos municípios de Floresta, 
Cabrobó, Parnamirim, Ver-
dejante, Betânia, Custódia, 
Salgueiro, Sertânia, Terra 
Nova e Mirandiba. Os outros 
dez sistemas serão executa-
dos pela Compesa, que vai 
atender 28 mil pessoas de 65 
comunidades de Petrolândia, 
Betânia, Floresta, Cabrobó, 
Custódia, Salgueiro, Sertânia 
e Verdejante. 

Governador Paulo Câmara ressalta que a questão hídrica tem sido um 
dos pleitos mais reivindicados pelos governadores do Nordeste
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Dilma Rousseff inaugura primeira estação do Eixo Norte em Cabrobó. 
Obra atende 390 municípios
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Foco no Norte e Nordeste 
para recuperar popularidade

Manifestações contestam impeachment

Sertão EsportivoPolíticas
Públicas

 Silvia Bezerra De Melo
 Assistente Social, especialista em                             

        Ciência Política.

Apesar da polêmica em torno do assunto, pode-se dizer que o 
Brasil está caminhando para descriminalização do uso de subs-
tâncias psicoativas. O que representa um grande avanço para a 
política sobre drogas!  

Diferentemente do que se pensa, no senso comum, descrimi-
nalizar não é liberar ou legalizar. Quando uma conduta é descri-
minalizada ela apenas deixa de ser crime. Descriminalizar não 
quer dizer consumo liberado ou liberação da venda e do uso em 
locais públicos. Descriminalizar é afirmar que os problemas rela-
cionados aos transtornos mentais e comportamentais devidos ao 
uso de drogas são efetivamente um problema de saúde pública e 
não um problema de polícia.

A Lei 11.343/06, a Lei de Drogas, define como crime no Art. 
28. “Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou 
trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas (...)” esse enten-
dimento equivocado de tratar o usuário como criminoso pode 
ser mudado no segundo semestre de 2015. Quando o Supremo 
Tribunal Federal (STF) irá votar o Recurso Extraordinário (RE 
635659) que trata da inconstitucionalidade do artigo da Lei em 
questão. 

 Segundo o ministro Gilmar Mendes do STF, relator do Re-
curso, a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas fere 
o direito constitucional à personalidade; estigmatiza o usuário 
e comprometem as medidas de prevenção e redução de danos; 
pune desproporcionalmente o usuário e não se mostra capaz de 
combater o uso de drogas no território. O que nos faz acreditar 
que, num futuro bem próximo, poderemos afirmar com base na 
Constituição Federal, a lei suprema, que no Brasil não é crime 
usar drogas. 

 A política de repressão praticada no Brasil, há mais de trinta 
anos, não minimizou o número de apreensões de drogas ilícitas 
e de prisões de usuários. Sabe-se que modelo repressivo acarreta 
mais violência e segregação do usuário do que soluções de trata-
mento de recuperação do uso de drogas. As opiniões se dividem 
com relação a descriminalização porque descriminalizar não de-
sorganiza as facções criminosas e seus faturamentos milionários, 
não é uma solução para a multiplicidade de problemas relacio-
nados. Precisa-se de coragem e clareza para propor regulamen-
tar (medida mais abrangente) o uso e a venda direcionada com 
recursos revertidos para promoção de saúde e cidadania. Mas 
descriminalizar já é um grande passo contra a maior “droga” do 
mundo: a hipocrisia!

Criminalizar o porte de drogas para 
consumo próprio é inconstitucional?

Política

Em busca da recuperação 
de sua popularidade, princi-
palmente no Norte e Nordeste, 
onde viu despencar a aprovação 
de sua gestão, a presidente Dil-
ma Rousseff passou a circular 
por essas regiões, num esforço 
de implementar uma agenda 
positiva. Não à toa, antes de 
passar por Pernambuco, no 
último dia 21 de agosto, para 
inaugurar a primeira estação 
de bombeamento do Eixo Nor-
te da Transposição do Rio São 
Francisco, a presidente esteve 
em Roraima, no Maranhão e 
na Bahia. No primeiro Estado, 
entregou unidades habitacio-
nais dos Residenciais Pérola VI 
e VII e Ajuricaba e, no segundo, 
também fez entregas de uni-
dades habitacionais do Minha 
Casa, Minha Vida. Na Bahia, a 
presidente protagonizou edição 
do Dialoga Brasil, agenda que 
também foi levada por ela, no 
último dia 28 de agosto, ao Ce-
ará, onde ela também promo-
veu reunião com governadores 
do Nordeste, além de encontro 
com empresários. O Dialoga 
Brasil - nova ferramenta digital 
do Governo Federal que pro-
move a discussão sobre imple-
mentação de políticas públicas 
em diversas áreas como Saúde, 
Educação, Cultura e Combate à 
Pobreza - também foi coman-

dado pela presidente em sua 
passagem, recente, pelo Recife, 
após o ato da Transposição em 
Cabrobó. No encontro fechado, 
realizado na casa de recepções 
Blue Angel, no bairro da Mada-
lena, Zona Norte do Recife, Dil-
ma Rousseff foi recebida de for-
ma calorosa por simpatizantes 
e integrantes de movimentos 
sociais com gritos de “Não vai 
ter golpe”, em referência aos pe-
didos de impeachment nos últi-
mos protestos contra seu gover-
no. Momentos antes deste en-
contro, a chefe do Executivo se 
reuniu, a portas fechadas, com 
um grupo de empresários na 
Federação das Indústrias do Es-
tado de Pernambuco (FIEPE), 
onde também pediu paciência 
para enfrentar essa fase da eco-
nomia. Segundo o ministro de 
Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Armando 

Monteiro Neto, presente na 
reunião, a presidente Dilma de-
fendeu, aos convidados, o “ajus-
te do orçamento para equilibrar 
as finanças do País, e assim po-
der recuperar os investimentos 
e buscar o crescimento”. Foram 
discutidos ainda pontos como o 
preço do gás para a indústria no 
Brasil, a crise hídrica, ações na 
área de energia e a situação do 
setor sucroalcooleiro. Para Ar-
mando, o encontro foi positivo: 
“Ela (Dilma Rousseff) conside-
ra muito necessário manter um 
contato direto com setores da 
sociedade para poder dialogar, 
trocar ideias, ouvir manifesta-
ções, propostas e críticas. Não 
são os governos apenas que 
promovem o desenvolvimento. 
O desenvolvimento quem faz 
são os agentes econômicos: os 
trabalhadores, os empresários”, 
afirmou. 

Presidente pede, aos empresários pernambucanos, paciência nesse 
momento de ajustes no orçamento do País
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Novas manifestações foram 
realizadas em 25 estados e no 
Distrito Federal, mas, desta 
vez, em apoio ao governo da 
presidente Dilma Rousseff. Os 
protestos ocorreram no último 
dia 20 de agosto, e foram re-
gistrados em 39 cidades, com 
73 mil participantes, de acordo 
com dados divulgados pela Po-
lícia Militar. A movimentação, 
organizada pela Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT), 
reuniu militantes petistas e de 
outros partidos ligados à es-
querda, estudantes, represen-
tantes do MST e entidades civis 
contrários ao impeachment da 
presidente. De acordo com os 
organizadores da marcha, reali-

zada no Recife, foram cinco mil 
manifestantes que caminharam 
pela Avenida Conde da Boa 
Vista. “Estamos na rua para di-
zer que o Brasil é maior do que 
qualquer crise. Para enfrentá-
-la, nós temos que continuar do 
lado que sempre tivemos, sem 
deixar que este ciclo seja inter-
rompido por quem nunca teve 
compromisso com o povo”, pre-
gou a deputada estadual pelo 
PT, Teresa Leitão. Outros polí-
ticos marcaram presença, como 
o ex-prefeito do Recife, João da 
Costa (PT), o atual vice-prefeito, 
Luciano Siqueira e a deputada 
federal Luciana Santos (am-
bos do PCdoB). Em Petrolina, 
a concentração começou por 

volta das 9h, na Praça do Bam-
buzinho, percorreu a Rua Souza 
Filho, a Avenida Dom Vital e 
terminou no Mercado Turístico, 
no Centro da cidade, por volta 
das 11h40. Em Caruaru, tam-
bém houve manifestação com 
a participação de partidos, or-
ganizações sociais, como MST, 
Levante Popular da Juventude 
e Sindicato dos Trabalhadores 
da Construção Civil (Sintracon).

Os manifestantes também 
pediram a saída do presidente 
da Câmara Federal, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ). O ajuste fis-
cal, implementado pelo Governo 
Federal, e a situação econômica 
que o País enfrenta também fo-
ram alvos de críticas. 
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Participação das mulheres 
ainda é pequena nas cortes

Autuações da receita 
aumentam no 1º semestre

Manifestação contra Mcdonald's 

10 anos da mostra mundo Árabe 

Ao participar do segundo 
Seminário Internacional Vio-
lência de Gênero e Feminicí-
dio, realizado no último dia 20 
de agosto, a vice-presidente 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministra Cármen Lúcia 
afirmou que a magistratura 
brasileira é um dos órgãos da 
sociedade que carregam carga 
de preconceito grande contra 
a mulher.
 “A maioria, hoje, de tribunais, 
inclusive, tribunais superiores 
e, principalmente, estaduais é 
composta de homens. Enfim, 
nós vivemos em uma sociedade 
em que esta luta é para que a 
gente tenha, realmente, a igual-
dade entre homens e mulheres. 
Isso em todos os meios, e não é 
só no Poder Judiciário. E digo 
também no Poder Judiciário, 

Números divulgados pelo 
Fisco mostram que as au-
tuações da Receita Federal 
aumentaram 39,71% no pri-
meiro semestre de 2015, na 
comparação com o mesmo 
período de 2014. Isso sig-
nifica dizer que as dívidas 
dos contribuintes lançadas, 
referentes a impostos, mul-
tas e juros, chegaram a R$ 
75,13 bilhões entre janeiro 
e junho. No mesmo período 
do ano passado, o valor fi-
cou em R$ 53,7 bilhões. No 
período, a indústria é o des-
taque, com R$ 19,36 bilhões 
em autos de infração, com 
crescimento de 5% ante ao 
mesmo período de 2014. Em 
seguida, vem o setor finan-

Trabalhadores e sindicalis-
tas realizaram uma manifesta-
ção contra as condições de tra-
balho na rede de lanchonetes 
McDonald's, no último dia 20 
de agosto, em Brasília e em São 
Paulo. Representantes de 20 pa-
íses, engajados no movimento 
global pelo respeito aos direitos 
trabalhistas nas lojas da marca, 
também estiveram no ato. Eles 
participaram de audiência públi-
ca, no Senado, sobre os direitos 
dos funcionários da empresa. Os 
manifestantes se concentraram 
em frente à Torre de TV, na re-
gião central de Brasília, e na Ave-
nida Paulista, principal via de São 
Paulo, onde caminharam até uma 
lanchonete McDonald's. Muitos 
estavam vestidos como palhaço 
Ronald Mc'Donalds, símbolo da 

que é responsável por acabar 
com isso”, pregou. Ainda de 
acordo com a ministra, é preci-
so dar visibilidade ao problema 
do preconceito. O Seminário 
foi organizado pelo Fórum Per-

manente de Violência Domés-
tica, Familiar e de Gênero da 
Escola da Magistratura do Es-
tado do Rio de Janeiro (Emerj), 
no Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJRJ). (Abr)

ceiro com R$ 16,42 bilhões. 
Valor 61,3% maior do que 
no mesmo período de 2014, 
quando ficou em R$ 10,18 
bilhões. Destaque ainda para 
o comércio com infrações de 
R$ 10,94 bilhões, com alta 
de 120,3%, e para servi-
ços com R$ 10,09 bilhões e 
alta de 114,2%. “A fiscaliza-
ção da Receita mais do que 
nunca continua tendo aten-
ção prioritária nos grandes 
contribuintes. Não temos 
dificuldades nenhuma em 
identificar ações praticadas 
por grandes contribuintes, 
como planejamento tributá-
rio”, afirmou o subsecretário 
de Fiscalização da Receita, 
Iágaro Martins. (ABr)

A mostra Mundo Árabe de 
Cinema comemora dez anos, 
este ano, celebrando o diálogo 
da sétima arte com a literatura, 
a música e o teatro. A maior edi-
ção da mostra apresentará mais 
de 30 filmes sobre o universo 
árabe, em quase 100 exibições e 
com 20 atividades paralelas en-
tre debates, exposição fotográfi-
ca e shows. O evento ocorre em 
São Paulo, no Rio de Janeiro, 
em Belo Horizonte e em Vitória 
até o dia 12 de setembro. “Os 
países árabes têm uma histó-
ria muito rica e de longa tradi-
ção cinematográfica dentro de 
diferentes modelos, como é o 

caso do Egito, que já tem uma 
indústria cinematográfica mais 
consolidada”, comenta o cura-
dor da mostra, Geraldo Adriano 
Godoy. Um dos destaques do 
evento é a exibição, pela primei-
ra vez na história da mostra, são 

produções do Iêmen: Indigna-
ção não tem muros, que concor-
reu ao Oscar no ano passado na 
categoria curta e apresenta as 
revoltas populares naquele País, 
em março de 2011, é uma delas. 
(ABr)

O Brasil é o décimo sexto País a ter lei específica do feminicídio. Tema 
ainda é novo para a sociedade

A programação, que inclui mais de 30 filmes sobre o universo árabe, 
pode ser encontrada no site www.icarabe.org.br
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rede fast-food. O movimento faz 
parte da campanha global #Se-
mDireitosNãoÉLegal. No Brasil, 
a empresa emprega mais de 40 
mil pessoas e já tinham iniciado 
uma mobilização desde março, 
quando foi aberta uma ação civil 
pública para cobrar da empresa 
os acúmulos de funções. Entre as 
reivindicações estão o acúmulo 
de função, sem a devida remune-
ração, o não pagamento de horas 
extras e do adicional de insalubri-
dade, além da aplicação de jorna-
da móvel variável. Os sindicatos 
alegam que a última prática faz 
com que os trabalhadores rece-
bam apenas pelas horas traba-
lhadas, resultando, muitas vezes, 
em pagamentos abaixo do salário 
mínimo, o que não é permitido 
pela legislação brasileira. (ABr)
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Brasil e Alemanha juntos 
no combate à fome

Renúncia e novas 
eleições na Grécia

Conflito entre polícia e 
refugiados na Macedônia

Polêmica prisão de 
Guantánamo será fechada

O Brasil e a Alemanha assi-
naram uma declaração conjun-
ta, no último dia 20 de agosto, 
para fortalecer o combate à 
fome no mundo e fazer valer o 
direito à alimentação. O docu-
mento assinado pelos ministros 
do Desenvolvimento Agrário, 
Patrus Ananias, e da Alimenta-
ção e Agricultura da Alemanha, 
Christian Schmidt, reforça a de-
terminação dos dois países em 

Após o reestabelecimen-
to das relações diplomáticas 
entre os Estados Unidos e 
Cuba, o secretário norte-
-americano de Defesa, Aston 
Carter, anunciou que, até o 
fim do mandato do presiden-
te Barack Obama, a prisão 
de Guantánamo, localizada 
em território cubano, será 
fechada. O governo america-
no, inclusive, tem avaliado 

As eleições na Grécia, pre-
vistas para ocorrer em 20 de se-
tembro, podem ser antecipadas 
graças ao anúncio de renúncia 
do primeiro-ministro, Alexis 
Tspira, ao cargo. A decisão foi 
tomada a partir da difícil situa-
ção política e econômica que o 
País enfrenta, quando quase um 
terço dos membros do Syriza 
votou contra o pacote de ajuda, 
ou se absteve. Isso fez com que 
o primeiro-ministro perdesse a 
maioria no Parlamento, já que 
o acordo só foi aprovado com 
o apoio da oposição. O anúncio 
do primeiro-ministro deu-se 

promover métodos de produ-
ção sustentáveis, investimentos 
responsáveis na agricultura e 
acesso justo e seguro a recursos 
naturais como terras, florestas e 
bancos de pesca. De acordo com 
o ministro alemão, o Brasil, já é 
tido como exemplo na imple-
mentação de políticas públicas 
e sociais, por ter saído do mapa 
da fome da Organização das 
Nações Unidas (ONU). (ABr)

após o recebimento dos pri-
meiros 13 bilhões de euros do 
terceiro pacote de ajuda, apro-
vado na semana passada pelos 
credores e pelos ministros de 
Finanças europeus. Com os re-
cursos, Atenas pôde liquidar a 
dívida de mais de três bilhões 
de euros com o Banco Central 
Europeu. Cerca de sete bilhões 
de euros ainda devem ser usa-
dos para pagar o empréstimo 
de emergência, acertado em 
julho, para que o País pudesse 
cumprir os prazos de outras 
dívidas com o FMI e o Banco 
Europeu. (ABr)

as prisões militares de Fort 
Leavenworth, no Kansas, e 
Navy Brig, em Carleston, na 
Carolina do Sul, para abrigar 
os 116 presos que devem ser 
transferidos. O fechamen-
to da prisão, inaugurada em 
janeiro de 2002, depois dos 
atentados de 11 de setembro, 
além de ser um dos pontos 
reivindicados pelo gover-
no de Cuba, tem pesado nos 

custos e é visto como “muni-
ção para grupos extremistas 
como o Estado Islâmico”. 
“A nossa responsabilidade é 
apresentar um plano a eles 
(do Congresso) para que uma 
decisão possa ser tomada de 
forma responsável”, infor-
mou Carter, referindo-se à 
possível resistência por parte 
dos Republicanos no Con-
gresso. (ABr)

A Polícia da Macedônia e 
os refugiados que tentavam 
atravessar a fronteira com a 
Grécia entraram em conflito. 
Bombas de efeito moral foram 
lançadas contra cerca de dois 
mil imigrantes, em sua maio-
ria refugiados, bloqueados em 
Eidomeni, fronteira do sul da 
Antiga República Iugoslávia da 
Macedônia. Houve dois feridos, 
segundo a agência de notícias 
grega "AMNA", que foram leva-
dos para o hospital de Polykas-
tro, em território grego. Desde o 
último dia 19 de agosto, grupos 
de mulheres, homens e crianças 
resistem às altas temperaturas 

sem ter um local para se alojar 
nem acesso a serviços básicos, 
já que a entrada da fronteira 
esta bloqueada. Nessa região, 

trabalham apenas voluntários 
de ONGs que fornecem comida 
e assistência médica básica, a 
esses refugiados. (EFE).

Vinte combatentes do Afeganistão, considerados terroristas pelo governo dos EUA, foram presos na ilha

Mais de 40 mil imigrantes ilegais chegaram à Macedônia nos dois 
últimos meses

Brasil e Alemanha têm agenda comum, incluindo cooperativas familiares, 
agroecologia e direito à alimentação
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Josias Inojosa: “Nós temos que 
buscar um mercado mais factível”
Presidente do Sindusgesso alerta para o impacto, no Polo Gesseiro, da 
crise, que atinge construção civil, e vê exportações como alternativa
Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Para superar a desacelera-
ção da economia, as empresas 
do Polo Gesseiro do Araripe 
vão precisar “se reinventar”. 
É o que projeta o presidente, 
em exercício, do Sindicato da 
Indústria do Gesso do Estado 
de Pernambuco (Sindusges-
so), Josias Inojosa de Olivei-
ra Filho. Segundo ele, a reto-
mada do crescimento do se-
tor é esperada, apenas, para 
o segundo semestre de 2016.
Tal projeção tem a ver com 
as dificuldades econômicas 
que vêm sendo enfrentadas, 
desde 2014, pela construção 
civil, responsável por 85% da 
demanda da produção ges-
seira. “Quando há crise na 
construção civil, isso, inevi-
tavelmente, gera impacto di-
reto na produção do polo ges-
seiro. Tanto que, entre 2011 e 
2012, quando o mercado es-
tava aquecido, a indústria do 
gesso investiu maciçamente 
em sua ampliação”, explica 
o dirigente do sindicato. Ele 
prossegue: “Foram 60 no-
vas empresas de calcinação, 
sem contar com as de pré-
-moldados (blocos e placas). 
Como faltava material no 
mercado, nossa projeção de 
manter o crescimento era de 
10 anos”, explica o dirigente 
do sindicato. Com a retração 
da economia, no entanto, a 
“oferta de produto tem sido 
maior que a capacidade de 
compra”, detalha Josias. O 
faturamento anual do Polo 
Gesseiro é da ordem de R$ 

Josias prevê que 60 a 70 empresas podem fechar, até o fim do ano, devido 
à redução da demanda

1,4 bilhão, conforme dados 
do Sindusgesso. São gerados 
13,9 mil empregos diretos e 
70 mil indiretos, resultan-
tes da atuação de 42 minas 
de gipsita, 174 indústrias de 
calcinação e cerca de 750 in-
dústrias de pré-moldados. O 
Polo Gesseiro compreende os 
seguintes municípios: Ara-
ripina, Bodocó, Cedro, Dor-
mentes, Exu, Granito, Ipubi, 
Moreilândia, Ouricuri, Par-
namirim, Santa Cruz, San-
ta Filomena, Serrita, Terra 
Nova e Trindade. 

 A grande queixa do setor 
diz respeito aos altos custos 
para manter as empresas e o 
quadro de funcionários. “De 
setembro de 2014 a maio de 
2015, houve um aumento 
de energia das empresas do 
polo de 50,9%, sem falar no 
aumento de combustível e do 
custo da mão de obra, devido 
o aumento do salário míni-

mo e à convenção coletiva, 
que foi de 8,3%, reajuste que 
não foi repassado para o va-
lor final”, enumera Inojosa. 
Na análise de Josias, além de 
diminuir o custo com as des-
pesas, as empresas do setor 
gesseiro precisam inovar no 
processo de produção para 
ofertar novos tipos de pro-
dutos . Ele sugere o investi-
mento em tecnologias mais 
avançadas. Com o dólar a R$ 
3,55, o mercado de exporta-
ções se tornou outra opção 
para o Polo – de acordo com 
a pesquisa do Banco Central, 
o Brasil avançou US$ 4,4 bi-
lhões para US$ 5 bilhões no 
saldo total de exportações. 
“Nós temos que buscar um 
mercado mais factível e a ex-
portação é um caminho para 
nossa indústria. Não estamos 
e nem devemos ficar para-
dos”, conclui o presidente do 
Sindusgesso.

Foco na sustentabilidade 
para eliminar  resíduos

O Polo Gesseiro do Ara-
ripe é o maior do Brasil, res-
pondendo por mais de 30% 
das reservas gipsita do País 
e por 97% do gesso consu-
mido no território brasileiro. 
“A importância desse polo é 
muito grande. O gesso puro e 
de qualidade sai de Pernam-
buco, sai do Sertão do Arari-
pe”, afirmou o presidente do 
Sindusgesso, Josias Inojosa 
Filho. 

Os impactos ambientais 
da atividade gesseira, no en-
tanto, também são amplos. 
Além da diminuição signifi-
cativa no bioma da caatinga 
- principal fonte energética 
para o processo de calcinação 
do gesso - a indústria tam-
bém é responsável pela po-
luição do ar e das águas. 

Para amenizar estes im-
pactos, o Sindusgesso, em 

parceria com Sebrae e com 
o Ministério Público de Per-
nambuco (MPPE), tem traba-
lhado no fomento da susten-
tabilidade. “Nós temos, hoje, 
na maioria das empresas um 
programa de gerenciamen-
to de resíduos sólidos dos 
processos produtivos. Nossa 
meta é eliminar a palavra re-
síduo”, adverte Josias. 

Mesmo as empresas que 
não aderiram às iniciativas 
promovidas pelo Sindicato, 
tem demonstrado sensibili-
dade sobre o tema e buscado 
trabalhar para minimizar os 
danos causados pelas ativi-
dades do gesso. “Também 
estamos trabalhando com a 
questão da energia renová-
vel, através da energia eólica 
e usando biocombustível só-
lido”, complementa o presi-
dente.
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Práticas sustentáveis na produção do gesso estão sendo adotadas para 
minimizar a degradação no Sertão do Araripe
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ANUNCIE CONOSCO
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Reforma administrativa 
prevê corte de 10 ministérios

Ao reconhecer que demorou 
a perceber a dimensão da crise 
na economia que o País enfren-
ta, a presidente Dilma Rousseff 
autorizou, no último dia 23 de 
agosto, medidas para conter 
gastos e reduzir de 39 ministé-
rios para 29 pastas até o fim de 
setembro. “Eu fico pensando o 
que podia ser. em ter demorado 
tanto para perceber que a situ-
ação poderia ser mais grave do 
que imaginávamos. E, portanto, 
tivéssemos que ter começado a 
fazer uma reflexão antes”, pon-
derou a presidente, em entre-
vista a jornalistas dos jornais O 

Globo, Estadão e Folha de São 
Paulo, no Palácio do Planalto. 
“Queremos melhorar a gestão, 
detectar, em quais pontos, há 
sobreposição de função”, expli-
cou Dilma. A reforma adminis-
trativa também prevê cortes em 
estruturas internas de órgãos e 
autarquias, com a diminuição 
dos cargos comissionados, que, 
hoje, chegam a 22 mil, além do 
aperfeiçoamento de contratos 
da União com prestadoras de 
serviços de limpeza e trans-
porte. Segundo o ministro de 
Planejamento, Nelson Barbosa, 
não haverá prejuízo no anda-

mento dos programas sociais 
bancados pelo Governo. “Nosso 
objetivo é chegar a uma meta 
de dez [ministérios]. Existem 
várias propostas possíveis para 
atingir essa meta. Precisamos 
ouvir todos os envolvidos, não 
tem nenhum ministério, ini-
cialmente, apontado para ser 
extinto”, afirmou Barbosa. 
Uma das propostas que tem 
sido avaliada pelo Governo é 
cortar o Ministério de Direi-
tos Humanos, Relações Ins-
titucionais, Aviação Civil, 
Portos e Assuntos Estraté-
gicos. No caso do Ministério 

Prefeituras se unem para 
conseguir barganhar preços

O novo contingenciamento, 
anunciado pelo Governo do Es-
tado, no último dia 24 de agos-
to – de R$ 920 bilhões até o fim 
deste ano - deixou os gestores 
municipais em estado de aler-
ta. Em fevereiro, o corte pre-
visto, inicialmente, era de R$ 
320 bilhões. O agravamento da 
crise gerou necessidade de re-
duzir mais R$ 600 milhões em 
gastos. As administrações que 
já encontravam dificuldades 
para equilibrar as contas, devi-
do à queda no repasse federal e 
na arrecadação própria, agora, 
temem cortar serviços básicos 
– que funcionam em convê-
nio com o Estado. A prefeita 
do município de São Bento do 

Prefeita de São Bento do Una afirma que municípios já vivenciam a 
crise econômica desde o final de 2013

Em alerta diante dos cortes, anunciados pelo governador, municípios se 
unem para lançar licitação conjunta
Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br Una e secretária da Mulher da 

Associação Municipalista de 
Pernambuco (AMUPE), Débo-
ra Almeida, afirmou que, desde 
2013, as prefeituras passaram 
a ter maior dificuldade em fe-
char as contas no azul. Recor-
riam, desde então, segundo 
ela, justamente ao Executivo 
Estadual para pedir socorro. 
“Alguns serviços de saúde, por 
exemplo, nós estamos encami-
nhando à rede estadual para 
que as demandas possam ser 
supridas. Com os cortes, es-
ses e outros serviços devem 
diminuir e, com certeza, irá 
nos prejudicar”, lamentou. Ela 
informa que o presidente da 
AMUPE, José Patriota, se reu-
nirá, nos próximos dias, com 
a Secretaria de Planejamento 

e Gestão para discutir o que 
pode ser feito diante do aperto. 
“Nós também estamos buscan-
do firmar parcerias, através de 
consórcios com outras cida-
des. Doze municípios, entre 
eles Pesqueira, Bezerros, Mo-
reno, Afogados da Ingazeira, 
se reuniram para lançar uma 
licitação comum para adquirir 
medicamentos com um custo 
menor”, relata

O Governo do Estado ainda 
não detalhou quais áreas serão 
atingidas pelos cortes, mas o  
secretário estadual da Fazenda, 
Márcio Stefanni, explica que 
“há possibilidade de diminui-
ção e readequação dos serviços 
prestados à população, manten-
do sempre os mais essenciais 
(Saúde, Educação e Seguran-

ça), como vem sendo feito até 
agora”. Ele justificou a decisão, 
tomada pelo governador Paulo 
Câmara, após a reunião com 
todo o secretariado. Citou a 
frustração na arrecadação da 
receita do Estado e a queda dos 
repasses do Governo Federal – 
dos R$ 420 milhões de Fundo 
de Participação dos Estados 
(FPE), esperados para agosto, 
estima-se que só R$ 360 mi-
lhões serão repassados, equiva-
lendo a R$ 60 milhões a menos 
nos cofres do Estado. No en-

tanto, conforme apresentado 
no balanço do primeiro qua-
drimestre, em junho, a meta de 
investimentos de R$ 1 bilhão 
para 2015 – já resultado da re-
dução nos R$ 3 bilhões que se-
riam investidos inicialmente – 
será mantida. “Apresentamos, 
ao conjunto do secretariado, 
as medidas necessárias para 
que terminemos o ano. Isso, na 
prática, significa adequar as re-
ceitas às despesas. O Estado só 
pode gastar aquilo que arreca-
da”, resume Stefanni.
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da Pesca e Aquicultura, há 
chance de ser incorporado 
a outra pasta. A reforma 
administrativa vem, justa-
mente, no momento em que 

a proposta de lei orçamen-
tária e o Plano Plurianual 
– que traça os gastos do go-
verno de 2016 e 2019 – está 
sendo elaborado.

Presidente Dilma Rousseff: “Vamos passar os ministérios a limpo”
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Unilever investe R$ 600 milhões 
em nova unidade na Mata Sul 

Afogados inaugura 
Sala do Empreendedor

As obras tem previsão de início em setembro. Expectativa é de geração de 
600 empregos diretos e 1,5 mil indiretos
Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Com investimento de mais 
de R$ 600 milhões, a Unilever 
instalará nova fábrica de alimen-
tos e um centro de distribuição 
para o Nordeste, no município 
de Escada, na Mata Sul de Per-
nambuco. O presidente mundial 
da companhia, Paul Polman, 
anunciou, no último dia 19 de 
agosto, a instalação da nova 
planta – a quinta da Unilever no 
Estado. As obras tem previsão de 
início em setembro. Expectativa 
é de geração de 600 empregos 
diretos e 1,5 mil indiretos. Ainda 
de acordo com o cronograma, a 
fábrica deverá ser inaugurada 
entre o final de 2017 ou início de 
2018. "Iniciamos os entendi-
mentos ainda como secretário 
da Fazenda e, agora, vamos 

De acordo com o estudo Glo-
bal Entrepreneurship Monitor 
(GEM), os micronegócios con-
tribuem com 20% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro e 
representam 99% das empresas 
de serviços, gerando 60% dos 
empregos formais no País. Dado 
esse potencial, é necessário que 
os pequenos empreendedores 
tenham um suporte para ter 
acesso às informações sobre for-
malização da empresa, e, princi-
palmente, capacitação sobre os 
temas relacionados aos negó-
cios. Focado nisso, o Sebrae, por 
meio da Prefeitura de Afogados 
da Ingazeira, inaugurou no úl-
timo dia 16 de agosto, a Sala do 
Empreendedor. 

Ela vai funcionar no primei-
ro andar da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e vai contar 
com “agentes de desenvolvi-
mento, técnicos da Prefeitura 
e do Sebrae, que vão auxiliar 
na formalização dos pequenos 

A companhia atua nas áreas de cuidados pessoais alimentos, limpeza, bebidas de 
soja, sorvetes e alimentação fora do lar, totalizando 700 produtos de 25 marcas
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começar uma grande obra, que 
gerará emprego e renda, no 
município de Escada e na Mata 
Sul, numa visão de desenvol-
vimento sustentável", relatou 
o governador de Pernambuco, 
Paulo Câmara, que esteve, em 
Aguaí, em São Paulo, para as-
sinar o termo de compromisso 

do empreendimento. A Unile-
ver atua no Brasil, há 86 anos, 
e possui 15 fábricas pelo País. 
Em Pernambuco elas ficam 
em Igarassu (PE); Jaboatão 
dos Guararapes (PE); duas em 
Suape (Ipojuca); uma em Ga-
ranhuns (PE), totalizando dez 
complexos industriais.

negócios e dos microempreen-
dedores individuais”, explica 
o prefeito José Patriota. Para 
o superintendente estadual do 
Sebrae, José Oswaldo Barro, a 
presença do Sebrae faz parte de 
uma série de ações que a insti-
tuição vem realizando para dar 
suporte e incentivar os pequenos 
empreendedores. Com o espaço 
físico, pequenos empreendedo-
res poderão participar de cursos 
de aperfeiçoamento e palestras 
que já fazem parte do calendário 
de atividades do Sebrae.
“Agora, vamos poder identificar 
quais são as demandas no muni-
cípio, seja para o Sebrae ou para 
outros órgãos”, afirmou José 
Oswaldo. Há uma Lei, sendo 
avaliada pela Câmara Municipal 
de Afogados da Ingazeira, que 
visa a implantar um sistema de 
compras públicas que permitem 
a participação dos pequenos co-
merciantes na venda de produ-
tos e serviços à Prefeitura.
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Dárcio Rabélo
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

@darciorabelo.com.br
facebook.com/PORTALDARCIORABELO

@darciorabelo

TRIUNFO NA TELINHA

O diretor pernambucano Hilton Lacerda chega ao Recife dia 20 de 
setembro para começar a preparação da sua nova série, que estreia 
no Canal Brasil em 2016. As gravações de Conto que vejo acontecerão 
em outubro, em Triunfo, que na trama ganhará o nome de Desterro. 
A série é uma adaptação de cinco contos de autores nordestinos: 
Hermilo Borba Filho, Ronaldo Correia de Brito, José Carlos Viana, 
Sidney Rocha e do próprio Hilton.

ROGAI POR NÓS O Bispo de Pesqueira, Dom José Luiz 
Ferreira Salles ao lado do Padre Adilson Simões recebendo 
a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida no 
Santuário Nacional em Aparecida.

O COLUNISTA Dr. Antonio Faria e sua esposa Marília em Pipeline no Hawai durante 
férias em julho
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CLICK Romilson e Carla casal de muitos amigos sempre 
esbanjando simpatia em nossos eventos sociais.

ELEGANCIA O renomado ortopedista Eduardo Arcoverde e 
sua Evilasia sempre bela.

EMPREENDEDORES Edinildo e Sthael Gomes Barbosa 
brindando com os filhos a noite de sucesso de inauguração da 

Bentec em Arcoverde.

FERIADO COM AS 
COLEGUINHAS

Dia 10 de setembro, 
véspera do aniversário 
de Arcoverde tem show 
arrasa quarteirão com 
as coleguinhas Simone e 
Simaria. Patrick Produções 
prepara grande estrutura 
no Parque de Exposições 
para receber muita gente. 
Uma ala VIP vai rolar open 
bar e muita badalação.

PADROEIRA

A primeira noite da Festa 
de Nossa Senhora da 
Penha, em Serra Talhada 
foi marcada por emoção e 
fé.  A tradicional Procissão 
da Bandeira arrastou uma 
multidão, que também 
participou da missa e da 
abertura das festividades 
do palco Cultura Viva. 
Quem animou o público 
na noite de ontem foi a 
cantora Celione David 
e os Filhos de David, 
que apresentaram um 
belíssimo show sacro.
O prefeito Luciano 
Duque recebeu a esposa 
(Dona Zita) e a filha 
(Penha Oliveira) do ex-
prefeito Tião Oliveira, 
homenageado da Festa de 
Setembro 2015.

SERRA TALHADA O prefeito Luciano Duque e Karina, com 
Zita e Maria da Penha Andrada esposa e filha do ex-prefeito 

Tião Oliveira, homenageado da Festa de Setembro 2015.

CRISE SOCIAL

A crise econômica que tem afetado o país tem deixando 
muitos eventos sociais em Arcoverde vazios, salvos em 
muitos casos por pessoas de outras cidades. Por aqui, as 
pessoas tem circulado pouco para gastar menos. Fato!

DEFENSORIA

O Defensor Público 
Geral, Manoel Jerônimo, 
inaugurou em clima de festa 
a nova sede do Núcleo de 
Afogados da Ingazeira. O 
Núcleo, que possuiu 3 salas 
de atendimento, recepção, 
situa-se na Rua Padre Luiz 
Gonzaga Campos Goes, 
nº 579, Bairro Manoel 
Valadares, Afogados da 
Ingazeira-PE.

SHOWROOM DA BENTEC 

A cidade de Arcoverde ganhou uma franquia da Bentec – móveis planejados.  O evento bastante prestigiado contou com 
personalidades e formadores de opinião, além de autoridades da cidade.
O showroom estava de um bom gosto impressionante. Vale à pena conferir esse novo conceito de Móveis Pensados.
A Bentec, sua loja de móveis planejados com altíssimo grau de qualidade, fica localizada na Avenida José Bonifácio, São 
Cristóvão, 1787. Os empresários Edinildo e Sthael Gomes Barbosa serão os franqueados para Arcoverde e região.
Com mais de 100 lojas presentes em todo o país,  a Bentec prioriza o design e o conforto de seus clientes.

ELEIÇÕES 2016

Uma das maiores lideranças políticas de Buíque, o ex-
prefeito Arquimedes Guedes Valença (PTB) confirmou 
que não será candidato a prefeito nas eleições de 2016.
Conhecedor da política desse município do Agreste, 
tendo administrado por três vezes, Arquimedes afirmou 
que vai apoiar os empresários Sérgio Freire e Fernando 
Agente.
Para Arquimedes Guedes Valença, Buíque precisa  
inovar e dar oportunidade a pessoas novas na política.

AMIGOS José Marcondes e Dyego Girão  marcando 
presença na festa da Bentec.
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Presidente da Ordem já encaminhou solicitação, pedindo providências em relação 
aos acúmulos de processos em São Bento do Una e Araripina

OAB aponta congestionamento 
em comarcas do interior

Comarcas no interior do 
Estado têm encontrado di-
ficuldades para despachar 
processos devido à falta de 
juízes titulares. Ciente da de-
manda, a Ordem dos Advo-
gados do Brasil – seccional 
Pernambuco (OAB-PE) tem 
feito cobranças ao Tribunal 

de Justiça de Pernambuco 
(TJPE) para que medidas se-
jam tomadas, visando a de-
safogar o congestionamento 
processual. Para se ter uma 
ideia, em São Bento do Una, 
na região do Agreste, são re-
gistrados, em média, 6.500 
processos, que ficam sob a 

responsabilidade de ape-
nas uma juíza, que também 
atende a comarca de Caetés. 
“O Judiciário vem passando 
por uma crise. Em um uni-
verso de 500 pessoas, nós 
temos 150 juízes a menos 
para atendê-las, ou seja, um 
déficit de 1/3 de magistrados. 

sEMiárido

E quem sofre com tudo isso é a 
população”, declarou o presi-
dente da OAB-PE, Pedro Henri-
que Reynaldo Alves, afirmando, 
ainda, que já encaminhou uma 
solicitação pedindo providên-
cias em relação aos acúmulos 
de processos em São Bento do 
Una e Araripina – onde 12 mil 
processos são registrados e tem 
apenas um juiz para despachar. 
Em cidades como Gravatá, Ou-
ricuri, Serra Talhada e Triun-
fo, a situação é a mesma. Para 
Pedro Henrique, a situação vai 
além da questão de logística. O 
Poder Judiciário não tem or-
çamento suficiente para suprir 
essa demanda, segundo ele. 
Há também uma disparidade 
no valor do repasse federativo 
em relação à procura. “A Jus-
tiça Federal detém muito mais 
recursos, mas a sobrecarga fica 
na esfera estadual que tem uma 
procura maior”, criticou.  Tam-
bém faltam promotores nessas 
cidades do interior de Pernam-
buco, de acordo com o presi-
dente da OAB-PE. “Tem cida-
des, no Sertão, em que há um 
promotor para atender outros 
quatro municípios”, alertou Al-
ves. O TJPE afirmou, por meio 
de nota, que não há comarcas 
sem a presença de juiz no Es-
tado. “O Estado conta com 449 
juízes em exercício, porém 
ainda há cerca de 200 cargos 
vagos. A atual gestão do Tribu-
nal tem tomado providências: 
em 2014, foram nomeados 61 
novos magistrados para atuar 
no 1º Grau de Jurisdição”, diz 
o comunicado. O Tribunal tam-
bém informou que está ocor-
rendo concurso com 50 vagas 
de juízes, que devem assumir as 
comarcas no início de 2016.

Segundo Pedro Henrique, a Justiça Federal detém muito mais recursos, 
mas a sobrecarga fica na esfera estadual que tem uma procura maior
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cultura

A mostra “Abelardo da 
Hora 90 anos: Vida e Arte” 
está em exposição até o 
dia 27 de setembro na Cai-
xa Cultural, no Bairro do 
Recife. Formada por 110 
obras do artista, a mostra 
celebra o seu legado com 
suas famosas esculturas 
de figuras femininas. 
Para o curador da expo-
sição, Renato Magalhães 
Gouveia, que conheceu 
Abelardo, em São Paulo, 
quando o pernambucano 
passou uma temporada 
naquele Estado, a edição 
da mostra no Recife traz 
acervo mais comple-
to do que nas outras 
cidades pelas quais 
passou, até pela facili-
dade do transporte. 

O publico poderá conferir 
22 desenhos a bico de pena, fei-
tos por Abelardo da Hora, além 
das peças em bronze Menino 
de Mocambo (1969) e A Fome 
e o Brado (1947), e obras como 
Meninos do Recife. Estarão ex-

A mostra, em homenagem ao artista pernambucano que morreu no ano passado, 
apresenta desenhos a bico de pena, peças em bronze e outras obras

Um pouco de cada coisa de Abelardo da Hora

postas ainda fotos da 
polêmica Torre de Ilu-

minação Cinética, insta-
lada na Praça da Torre, no 

Recife, em 1961, e destruída 
pelo regime militar em 1964. 

“A exposição tem um pouco 
de cada coisa que ele fez. Mais 
do que um escultor, acho que 
ele foi um educador. Por todo 

tempo, Abelardo se dedicou 
a trabalhar junto com outras 
pessoas, a ensinar também. 
Muitos artistas foram alunos 
e sentem uma grande admi-
ração por ele”, afirmou Rena-
to, em entrevista. 

Biografia
Nascido em São 

Lourenço da Mata, no 
ano de 1924, Abelardo 

Germano da Hora, foi escultor, 
gravador, ceramista, desenhista 
e professor. Seus trabalhos com 
a cerâmica tiveram início na dé-
cada de 1940 com vários traba-
lhos para o industrial Ricardo 
Brennand, quando explorou o 
tema das frutas e a cultura re-

gional. Por quase 10 anos, diri-
giu a Sociedade de Arte Moder-
na de Recife e também passou 
a realizar gravuras com temá-
tica social. Na década de 1960, 
foi fundador do Movimento de 
Cultura Popular, que integrou 
música, dança, teatro e artes 
plásticas. Em 1986, motivou a 
criação do Espaço de Esculturas 
Abelardo da Hora, pertencente 
à Prefeitura de Recife. O artista 
pernambucano faleceu, aos 90 
anos, no dia 23 de setembro de 
2014, de insuficiência cardior-
respiratória.
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A Fome e o Brado, 1947

Meninos do Recife, 1962 A paixão pela figura feminina foi retratada em diversas esculturas de mulheres

Mulher das Frutas , 1983
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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

A ansiedade e nervosismo 
frequente podem prejudicar 
a conquista e a manutenção 
de hábitos saudáveis. Sensa-
ção de aflição, impaciência e 
inquietação podem ser sinais 
de que a ansiedade está além 
do normal e precisa ser trata-
da! Procure ajuda profissio-
nal! Além dos tratamentos 
convencionais, alguns ali-
mentos apresentam amino-
ácidos, em especial o tripto-
fano, e vitaminas essenciais 
que atuam no combate à an-
siedade, aumentando a pro-
dução de serotonina, hormô-
nio que promove a sensação 
de bem-estar e relaxamento. 
Conheça alguns alimentos:

Ovos, banana, leite e 
derivados: excelentes fontes 
de tripofano, combatem a de-
pressão e aliviam a ansiedade;

Maçã: rica em fibras e 
carboidratos, também fornece 
vitaminas (A, B1, B2, B6, C) e 
minerais (zinco, magnésio e 
selênio) que relaxam e comba-
tem a ansiedade;

Mel: auxilia na maior pro-
dução de serotonina; 

Chocolate amargo: rico 
em flavonoides, antioxidante 
que melhora a produção de se-
rotonina;

Como controlar a ansiedade
Carboidratos: prove-

nientes dos cereais integrais 
(aveia, feijão, pão e arroz in-
tegral), fornecerem energia, 
disposição e bem-estar;

Espinafre: contém áci-
do fólico, uma vitamina anti-
depressiva natural;

Frutas cítricas: ricas 
em vitamina C que auxilia a 
reduzir a secreção de corti-
sol, hormônio da ansiedade e 
estresse, aumentando assim 
a sensação de tranquilidade.

Peixe: fonte natural de 
triptofano que, em parceria 
com a vitamina B3 e o mag-
nésio produzem serotonina.

Além da alimentação, 
aprenda a relaxar, tente en-
contrar uma atividade que o 
faça desligar do mundo, faça 
orações (meditação, refle-
xão) e pratique atividade fí-
sica, pois hormônios que nos 
acalmam são liberados, como 
a endorfina e serotonina, e 
assim, podemos mandar a 
ansiedade para bem longe!

Mostra de cinema é novidade 
na Festa de Setembro
Exibições ocorrem até o dia quatro de setembro, no Espaço do CDP, com 
entrada gratuita

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

A 224ª Festa de Setembro 
de Serra Talhada, em home-
nagem à padroeira da cidade, 
Nossa Senhora da Penha, deve 
reunir, até o dia oito de setem-
bro, cerca de seis mil pessoas. 
Ao menos, esta é a expectativa 
do secretário de Cultura e Tu-
rismo, Anildomá Willans. Este 
ano, a festa também abriu es-
paço para o cinema. “Pela pri-
meira vez, a programação vai 
envolver outras formas de cul-
tura. Será realizada 1ª Mostra 
Setembro de Cinema de Serra 
Talhada. É uma preocupação da 
gestão mostrar não só a cultura 
musical, mas valorizar o audio-
visual”, informa o secretário.
Para o prefeito Luciano Duque, 
“a ideia é valorizar a produção 
cinematográfica de Serra Talha-
da, além dos nossos artesãos, 
entre outras artes que produ-
zimos aqui e estão servindo de 
influência para todo o Brasil”. A 
Mostra Setembro, realizada de 
31 de agosto até o dia quatro de 
setembro, no Espaço do CDP, 
às 15h, tem entrada gratuita. Na 
programação, estão os filmes: 
“O Gosto da Carne”, de Alvaro 
Severo; “Alpercata de Rabicho”, 
de Petrônio Lorena e “Papo 
Amarelo – O Primeiro Tiro”, da 
Fundação Cultural Cabras de 
Lampião. Os visitantes vão po-
der conferir a produção artesa-
nal de Serra Talhada através do 
Barracão do Artesanato.

cultura

Confira a Programação Cultural
 PALCO CULTURA VIVA – FESTA DE SETEMBRO

 PRAÇA SÉRGIO MAGALHÃES - 2015
 29/08  - Sábado; 
 21 h. Show Sacro, com Celione David – Filhos de Davi.

 30/08 – Domingo

 21 h. Final do FESTIVAL CANTANDO NA CONCHA
 Banda Retrô

 Dia 31 – Segunda feira
 21 h. Mistura Pernambucana
 Teatro de Bonecos: Burrinha da Saudade, de Vitória de Santo 
Antão;  Petrônio e as Criaturas

 01/09 - Terça feira
 21 h.Caravana Cultura Viva (Frevo, Hip Hop, Capoeira, 
Ciranda, Xaxado, Samba de Coco e esquete teatral).
 Cristaleira : Música e Poesia; Rai di Serrat

 02/08 Quarta feira

 21 h. U'Ast de Tua Lábia And The Honoris Causa
 Banda Doppamina;  Banda Kaêra

 03/09 - Quinta feira
 21 h. Maracatu Nação Império; Orquestra Sanfônica Zé 
Dantas;  Ítala e Brenda Carvalho

 04/09 - Sexta feira
 21 h. Balé Popular de Afogados da Ingazeira Bandavoou
 Roberta Aureliano e a Banda Fulô do Maracujá

 05/09 – Sábado
 21 h. Grupo de Xaxado Cabras de Lampião; Bia Marinho; 
Bira Marcolino; Lila

 06/09 – Domingo
 21 h. Filhos do Sol, de Iguaracy; Edilma Januário; Adilson 
Ramos

 07/08 - Segunda feira
 10:00 : America Livre
 16:00 : Samba de Raiz e Kkzinho
 21 h : Show ARAL – com Alexandre Revoredo, Adiel Luna e 
Rogério, de Garanhuns;  Assisão
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tEcnologia

Operadoras contra o WhatsAppJogo otimiza memória de 
pacientes com esquizofrenia Operadoras de telecomu-

nicações no Brasil pretendem 
entrar com uma ação judicial 
contra o aplicativo WhatsApp. 
De acordo com fontes da indús-
tria em entrevista à Reuters, as 
empresas vão apresentar, nos 
próximos dois meses, um do-
cumento com embasamentos 
econômicos e jurídicos contra o 
funcionamento do serviço de voz 
do aplicativo. A ideia é questio-
nar o fato de a oferta do serviço 
se dar por meio do número de 
telefone móvel do usuário e não 
através de um login específico, 

Cientistas da Universidade 
de Cambridge, na Grã Bretanha, 
desenvolveram um jogo de “trei-
no cerebral” para dispositivos 
eletrônicos, que visa a melhorar 
a memória de pacientes com es-
quizofrenia. Testes feitos com 
um pequeno grupo de pacien-
tes, que jogaram o “Wizard”, por 
quatro semanas, apontaram que 
houve melhorias na memória e 
no aprendizado deles. O game 
é desenhado para ajudar a cha-
mada da memória episódica – o 
tipo de memória necessária para 
lembrar onde você deixou suas 
chaves, algumas horas atrás, ou 
para lembrar, algumas horas de-
pois, onde você estacionou seu 
carro em um estacionamento 
com muitos andares. Este estu-
do, publicado no periódico "Phi-
losophical Transactions of the 
Royal Society B", descobriu que 
22 pacientes que jogaram o jogo 
da memória incorreram, signi-

ficativamente, em menos erros 
para tentar lembrar a localiza-
ção de diferentes testes de pa-
drões específicos."Precisamos 
de uma maneira de tratar os 
sintomas cognitivos da esqui-
zofrenia, como problemas com 

a memória episódica, mas o 
progresso em desenvolver um 
tratamento com medicamentos 
tem sido lento", afirmou Barba-
ra Sahakian, do departamento 
de psiquiatria da Universidade 
de Cambridge. (G1)

Análises dos pacientes que passaram a jogar o Wizard apontam que eles 
erraram menos em testes

A associação de operadoras, o Sinditelebrasil e representantes da Anatel 
preferiram não falar sobre o tema

Pe
ak

como é o caso de outros softwa-
res de conversas por voz, como 
o Skype, da Microsoft. O argu-
mento das operadoras é de que 
o número de celular é outorgado 
pela Anatel e as empresas de tele-
fonia pagam tributos para cada li-
nha autorizada, como as taxas do 
Fundo de Fiscalização das Tele-
comunicações (Fistel), o que não 
é feito pelo WhatsApp. De acordo 
com a consultoria especializada 
Teleco, as operadoras pagam R$ 
26 para a ativação de cada linha 
móvel e R$ 13 anuais de taxa de 
funcionamento.(G1)
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Sertão Esportivo
Cultura

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

Há quase 30 anos, no dia 29 de setembro de 1987, morreu 
de acidente de carro, o poeta  Zé Macolino. Mas seu legado 
musical o tornou imortal. Essa coluna, nesse mês de setem-
bro,  homenageia o autor de Cacimba Nova, (composição em 
parceria com Luiz Gonzaga).

Zé Macolino

Cacimba Nova

Fazenda Cacimba Nova
Foi bonito o teu passado
'Inda estás dando a prova
Pelo o que vejo ao teu lado
Um curral grande, pendido
Um carro velho, esquecido
Pelo sol todo encardido
Sozinho, sem paradeiro
Falta de juntas de boi
Que levantavam ao aboio
Obedecendo ao carreiro

Resistente casarão
Em ti as águas rolavam

Onde os vaqueiros brincavam
Em corridas de mourão
O touro velho berrando
No tronco do pau fungando
Os seus chifres amolando
Com o maior desespero
O heroísmo tamanho
Em defesa do rebanho
Fazendo medo a vaqueiro

Quem te vê sai suspirando
Lamentando cada instante
Vendo o tempo devorando
O teu passado brilhante
Mas rogo a Deus para um 

dia
Reinar-te ainda 
alegria
Paz, sossego e 
harmonia
Voltando a felici-
dade
Que um sentimen-
tal vaqueiro
Passando no seu 
terreiro
Solte um aboio de 
saudade
E,e,e,o,e....
E, boi....

Aeroporto funciona 100% com energia solar

Galaxy Note 5 Active chega em novembro

O primeiro aeroporto in-
ternacional do mundo a fun-
cionar 100% com energia so-
lar está localizado em Que-
rala, na Índia. No último dia 
21 de agosto, as operações 
do Aeroporto Internacional 
Cochin passaram a ser fei-
tas através do capturamento 
da energia do sol. Esse tipo 
de consumo vai poupar a 
emissão de 300 mil tonela-
das de carbono na atmosfe-
ra pelos próximos 25 anos, 
o que equivale ao plantio de 
três milhões de árvores, de 
acordo com a nota oficial da 
empresa que administra o 
aeroporto. Apesar de não ser 
o pioneiro no uso da energia 
solar, o aeroporto indiano é 
o primeiro a obter e consu-
mir toda sua energia de raios 

Operação vai poupar a emissão de 300 mil toneladas de carbono na 
atmosfera pelos próximos 25 anos, o que equivale ao plantio de três 
milhões de árvores

Além de um smart à prova d’água, a resistência a quedas e durabilidade 
também devem ser destaque
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solares. A demanda energé-
tica será atendida por 46.150 
painéis solares, instalados 
em uma área de 180 mil me-
tros quadrados. Os painéis 

serão capazes de gerar 12 
megawatts de potência, o su-
ficiente para abastecer todas 
as funções operacionais do 
aeroporto.

tEcnologia

Até novembro deste ano, a 
Samsung deverá lançar o Ga-
laxy Note 5 Active. Um dos di-
ferenciais desse novo modelo 
é a bateria de 4.100 mAh. Por 
enquanto, o Note 5 ainda está 
em fase de testes com uma 
operadora dos Estados Unidos. 
Ele também terá a mesma ro-
bustez dos outros smartphones 
da linha Active da Samsung. A 
certificação para a resistência 
contra infiltração de líquidos no 
foblet, por exemplo, será a IP68 
(em tese, resistente a submer-
são em 1,5 m de água por até 
30 minutos). Caso a companhia 
decida seguir o mesmo conceito 
empregado no Galaxy S6 Acti-
ve, além de um smart à prova 
d’água, a resistência a quedas 
e durabilidade também devem 
ser destaque. Caso isso se con-
cretize, o acabamento de vidro 
do modelo "comum" pode ser 
deixado de lado. (TechTudo)
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Sol será fonte de energia em Flores Ações sustentáveis têm 
incentivos do Estado

O Sertão do Pajeú terá dois 
parques solares em funciona-
mento, até abril de 2017, com 
investimentos de R$ 200 mi-
lhões, no município de Flores. 
Em operação, terá capacidade 
de produzir 80 mil MWH por 
ano – o suficiente para abaste-
cer 60 mil residências. O proje-
to é resultado do contrato assi-
nado, no último dia 17 de agos-
to, entre o Governo do Estado 
e o consórcio Kroma Energia e 
Cone Concierge – o segundo de 
fornecimento do primeiro leilão 
de energia solar, realizado em 
2013. O empreendimento vai 
gerar cerca de 350 empregos 
diretos, e, aproximadamente, 
750 indiretos. De acordo com 
o contrato, o consórcio garan-
te que vai utilizar 60% de con-
teúdo local para a montagem 
das usinas. Para a viabilização 

Consórcio garante utilização de 60% de conteúdo local para a montagem das usinas

do projeto, parte dos recursos 
será oriunda do BNDES, e outra 
parte será através de uma So-
ciedade de Propósito Específico 
(SPE). O prazo para a instalação 
das plantas solares é de 12 me-
ses. Inicialmente, o Governo do 
Estado vai comprar uma parte da 
energia solar que será gerada pe-
los parques, por meio da Agência 
de Desenvolvimento Econômico 
de Pernambuco (AD Diper), para 

os órgãos públicos, como o Centro 
de Convenções, por exemplo, con-
forme citou o secretário estadual 
de Desenvolvimento Econômico, 
Thiago Norões. A outra parte da 
energia deverá ser comercializa-
da no mercado livre de energia. O 
modelo, inclusive, já foi apresen-
tado para Fiat e a Unilever e, se-
gundo Norões, haverá posterior-
mente “um chamamento público 
com preços competitivos”. 

Como incentivo às prá-
ticas sustentáveis, o Gover-
no de Pernambuco estabe-
leceu, por meio de decreto 
42.066/2015, que as empre-
sas que adotem ações sus-
tentáveis terão prioridade na 
contratação de serviços e na 
aquisição de bens de consu-
mo. A medida foi publicada 
no Diário Oficial do Estado, 
no último dia 26 de agosto, e 
servirá como um incentivo à 
economia de água, energia e 
na redução da emissão de ga-
ses poluentes. 

A Secretaria de Adminis-
tração vai divulgar as espe-
cificações dos bens a serem 
adquiridos no cadastro de 
materiais e das contratações, 
conforme discriminado no 
decreto. Além dos órgãos da 
administração direta, a medi-
da inclui as empresas públi-
cas e de economia mista que 
recebem recursos estaduais. 

Outro ponto positivo do texto 
é o estímulo à contratação de 
mão de obra local.

Quando o serviço contra-
tado for a construção de um 
equipamento, a prioridade 
será para projetos que ofe-
reçam uma maior vida útil, 
atrelados ao baixo custo de 
manutenção. Outro critério 
estabelecido pelo decreto é a 
existência de ações compen-
satórias por parte da empre-
sa. Com as novas regras para 
a aquisição de bens e servi-
ços, espera-se que  haja um 
maior investimento em pro-
jetos de inclusão social, tra-
balhando ainda a proteção 
do meio ambiente.“Temos 
que investir no desenvolvi-
mento econômico para que 
ele esteja alinhado ao desen-
volvimento social e à preser-
vação do meio ambiente”, 
afirmou o governador Paulo 
Câmara.

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

MEio aMBiEntE

O município de Flores receberá dois parques de energia solar com 
capacidade de abastecimento de 60 mil residências
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Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

Ao decidir pela propositura da ação executiva, o credor deverá 
ter bastante acuidade no que tange à adoção de algumas medidas 
anteriores ao exercício de seu direito, para que não venha a ser 
judicialmente preterido em benefício do devedor, quando da co-
brança judicial fundada nas mais comuns cambiais conhecidas, 
mais precisamente a duplicata, a nota promissória e o cheque. 
No caso de duplicata, vale inicialmente comentar, que sendo um 
título causal, a mesma deve, sempre e necessariamente, corres-
ponder a uma de compra e venda mercantil ou a prestação de cer-
tos 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 devidamente 
formalizada através da emissão da competente Nota Fiscal, o ven-
dedor poderá dela extrair o respectivo título de crédito, ou seja, a 
duplicata, que sendo aceita e assinada pelo comprador se serve so-
zinha 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 agita-
do, 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 assinatura 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 estar 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 
cobrança, conforme a peculiaridade de cada caso.  Já a nota pro-
missória – 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 raramente, vemos que ao ser 
aforada execução com base em tal cambial, o detentor do crédito 
muitas vezes apresenta o título apenas preenchido parcialmente, 
como por exemplo sem constar a data de vencimento ou o local 
de sua emissão. 

Malgrado as calorosas discussões jurídicas, bem como a diver-
gência dos próprios julgados, muitas vezes opinando pela nulida-
de da execução e outras pela validade da cártula que não esteja 
apenas totalmente preenchida, entendemos que o credor não de-
verá ficar a mercê das filigranas e querelas jurídicas, sendo impor-
tante que o mesmo, antes de ingressar com a demanda judicial, 
preencha corretamente todos os campos da citada cártula, para 
que se evite posteriores questionamentos judiciais sobre a sua va-
lidade jurídica. Por fim, em relação ao cheque, a sua simples devo-
lução pela câmara de compensação da instituição bancária supre 
a necessidade 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.

Dos cuidados prévios à propositura da 
ação executiva fundada nas mais

comuns cambiais

Mapa da seca disponível online
Um sistema de acompa-

nhamento regular e periódico 
da situação da seca no Nor-
deste será disponibilizado, 
através de uma plataforma 
online, pela Agência Pernam-
bucana de Águas e Climas 
(APAC): o Mapa do Monitor 
de Secas. As informações so-
bre a situação de secas são 
apresentadas até o mês ante-
rior, com indicadores que re-
fletem o curto prazo (últimos 
três, quatro e seis meses) e o 
longo prazo (últimos 12,18 e 
24 meses) indicando a evolu-
ção da seca na região. 

No Brasil, o Monitor de 
Secas está sendo desenvolvi-

do em uma base piloto, com 
foco na região semiárida do 
País, por um amplo grupo 
de especialistas e institui-
ções brasileiras (entidades 
federais e estaduais, uni-
versidades e participação da 
sociedade civil). A iniciativa 
também conta com o apoio 
técnico e financeiro do Ban-
co Mundial e de parceiros 
internacionais, como a Co-
missão Nacional da Água do 
México (Conagua) e o Cen-
tro Nacional de Mitigação de 
Secas, dos Estados Unidos, 
além de instituições gover-
namentais e acadêmicas da 
Espanha. O objetivo é inte-

grar o conhecimento técni-
co e científico, já existente 
em diferentes instituições 
estaduais e federais, para 
alcançar um entendimento 
comum sobre as condições 
de seca, como: sua severida-
de, a evolução espacial e no 
tempo, e seus impactos so-
bre os diferentes setores en-
volvidos. O Monitor facilita 
a tradução das informações 
em ferramentas e produtos 
utilizáveis por instituições 
tomadoras de decisão e indi-
víduos, de modo a fortalecer 
os mecanismos de Monito-
ramento, Previsão e Alerta 
Precoce.

MEio aMBiEntE

vendas@jornaldosertaope.com.br
ANUNCIE CONOSCO

O Monitor de Secas poderá ser acessado através do site da APAC (www.apac.pe.gov.br)

D
iv

ul
ga

çã
o



Jornal do Sertão - De 01 a 15 de Setembro de 2015 / Edição 119  —  www.facebook.com/Jornaldosertao 19

Educação

Licínio Lustosa: “Não estamos pedindo para aumentar o programa, 
entendemos a situação financeira atual, mas queremos que o Governo 
mantenha os repasses”

Atrasos nos repasses do Proupe 
prejudicam funcionamento das autarquias
Em algumas autarquias, a verba do programa corresponde a até 70% da 
receita da instituição
Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Os repasses das verbas 
que custeiam o financia-
mento de bolsas parciais e 
integrais de Ensino Supe-
rior, referentes ao Programa 
Universidade para Todos 
em Pernambuco (PROUPE), 
continuam em atraso. O pa-
gamento, relativo ao mês de 
maio, foi quitado no dia 23 
de julho. No entanto, a men-
salidade de junho, que seria 
depositada na conta das 13 
autarquias do Estado na pri-
meira quinzena de agosto, 
conforme comunicado emiti-
do pela Secretaria de Ciência 
e Tecnologia (SECTEC), não 
foi transferida ainda. 

De acordo com a diretora 
da autarquia do município de 
Afogados da Ingazeira, So-
corro Dias, devido ao contin-
genciamento das despesas do 
Governo, a parcela referente 
a julho só seria paga após a 
SECTEC fazer um levanta-
mento do número de bolsis-
tas concluintes do primeiro 
semestre.  “A Secretaria que 
saber quanto o programa en-

xugou. Por isso está fazendo 
esse levantamento, junto a 
todas autarquias, para saber 
quantos bolsistas estão con-
cluindo os cursos e quando 
será realizado um novo ves-
tibular para darmos início ao 
segundo semestre”, explica 
Socorro.

 Mas, até o fechamen-
to desta edição, nem julho e 
nem agosto foram pagos. A 
mudança no cronograma dos 
pagamentos das autarquias 
municipais de ensino supe-
rior (que antes ocorria de for-
ma trimestral e agora passou 
a ser mensal) visa à melhor 
adequação do fluxo de caixa 
do Governo, de acordo com 
justificativa da secretaria. Se-
gundo Socorro, a Secretaria 
informa que “a situação já foi 
encaminhada ao Governo”. 

Para o presidente da As-
sociação das Instituições de 
Ensino Superior de Pernam-
buco (Assiespe), Licínio Lus-
tosa, são compreensíveis as 
dificuldades financeiras que 
o País enfrenta e que termi-
nam tendo reflexo no Estado, 
mas é importante priorizar 
os investimentos na área da 

Educação.  “A bolsa integral 
custa, em média, R$ 245, o 
que é, relativamente, baixo se 
comparado ao custo de outros 
alunos. Esse programa é mui-
to importante para fortalecer 
a Educação Superior, porque 
dá acesso às pessoas que não 
tem condições. Nós temos 
hoje quase dois mil alunos 
só no curso de matemática. 
E essa é uma graduação que 
tem formado poucos profis-
sionais”, realça Lustosa. 

São 22 mil alunos bene-
ficiados com os repasses do 
Proupe e o atraso no paga-
mento prejudica o funciona-
mento administrativo, já que 
professores e funcionários 
ficam sem receber os salá-
rios. A dependência das au-
tarquias do programa varia – 
tem unidade que tem 25% da 
receita vinculada ao Proupe, 
mas tem outras que chegam 
a ter 70%. Em algumas insti-
tuições, a maioria dos alunos 
são bolsistas e, por isso, a re-
ceita tem uma dependência 
maior desta verba. Desde a 
implementação do Proupe, 
até o primeiro semestre de 
2015, foram investidos R$ 

73,5 milhões e 12 mil bolsas 
foram concedidas até agora. 

A autarquia do municí-
pio de Afogados da Ingazei-
ra, por exemplo, possui 477 
alunos contemplados e ela 
recebe, por mês, cerca de R$ 
77 mil, mas 90% dos recur-
sos são para a folha de pa-
gamento, segundo a diretora 
Socorro Dias. “Nós estamos 
cumprindo com nossa função 
social. O PROUPE atende es-
tudantes que estão em situ-
ação vulnerável do ponto de 
vista financeiro”, declarou. 

Nacional
O deputado estadual Lu-

cas Ramos esteve em Brasília, 
junto com o presidente da As-
siespe, Licínio Lustosa, para 
discutir com o ministro da Se-

cretaria de Assuntos Estratégi-
cos, Mangabeira Unger, o for-
talecimento das autarquias de 
Ensino Superior e o apoio do 
Governo Federal. Na ocasião, 
ficou acordado que, no mês 
de setembro, o ministro virá a 
Pernambuco tratar da elabora-
ção de um projeto no mesmo 
formato do PROUPE, mas que 
incorpore não só as bolsas para 
licenciatura, como também 
para mestrado, doutorado e 
pós-mestrado dos professores. 
“Esse será um projeto feito a 
quatro mãos. Nós saímos da 
reunião muito animados. O 
slogan do Governo Federal é 
de priorizar a educação, e nós 
temos o PROUPE que trabalha 
justamente para democratizar 
a educação”, afirmou o parla-
mentar. 
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Por Karla Santos
Designer de Moda

Tendência em alerta para o verão: 
GRAFISMOS

O grafismo é uma mé-
todo usado na criação de 
imagens abstratas. Nesta 
arte pode-se utilizar dife-
rentes elementos para criar 
uma sensação gráfica na 
imagem, como a repetição 
de temas ou cores, ritmo de 
apresentação, equilíbrio e 
escala com composições ge-
ométricas.

Então quando o verão 
começa a se aproximar logo 
pensamos em usar aquelas 
velhas e conhecidas estam-
pas da estação, como: flori-
do e navy ( listrado, mixan-
do as cores azul marinho, 
branco e vermelho, fazendo 
apologia ao uniforme dos 
marinheiros), mas neste 
verão você pode ousar mais 
e investir nos grafismos de 

uma forma refrescante e 
alegre.

Como usar? Invista em 
uma cartela de cores cro-
máticas e intensas com ca-
madas de cores que possam 
formar grafismos ou pa-
drões não tão simétricos, 
que resulte em um efeito 
óptico.

Os grafismos também 
pode ser uma opção para 
reinventar o clássico PeB 
(preto e branco), para as mais 
minimalistas.

Estilistas como Juliana ja-
bour e lenny Niemayer, apos-
taram na tendência que em 
breve estará aparecendo em 
muitas vitrines, seja em ves-
tidos longos, biquínis, con-
juntinhos, a estampa é uma 
super aposta para o verão.

inforME

Tambaú investe cerca de R$ 1 milhão 
para otimizar produtividade

Durante convenção de ven-
das, realizada, recentemente, 
com representantes comerciais 
do Norte e Nordeste, o diretor 
executivo da Tambaú Alimen-
tos, Hugo Gonçalves, abriu o 
evento com boas notícias para 
os colaboradores: mesmo diante 
de um cenário de crise na eco-
nomia brasileira, o balanço dos 
primeiros meses de 2015 apon-
tou resultados positivos para a 
empresa, além do lançamento, 
no catálogo, de produtos e dos 
investimentos em infraestrutura 
e logística. Ainda segundo Gon-
çalves, esse ano haverá um olhar 
mais atento para a área de aten-
dimento e logística da empresa, 
com análise de custos e da me-
lhor forma de otimizar a produ-
tividade. Para isso, estão sendo 
investidos cerca de um milhão 
de reais em melhorias e máqui-
nas para a logística da Tambaú. 
Uma das aquisições mais recen-
tes da foi a da linha de sopro, 
que traz autonomia para que a 
indústria produza suas próprias 
embalagens na linha pet. A mar-
ca também está apostando em 
lançamentos para ganhar mais 

mercado. Na categoria Molhos, 
estão os novos: Molho de Alho 
com Ervas Finas e o Molho de 
Tomate com Ervas Finas. Além 
disso, a goiabada ganhou nova 
embalagem para o produto de 
600g.

Sobre a Tambaú Alimentos:
Criada há 52 anos, a Tambaú 

teve início com a produção de 
doces artesanais no município 
de Cústodia, Sertão de Pernam-
buco. Seu fundador, Gerson 
Gonçalves de Lima, era de famí-
lia humilde, mas sempre sonhou 
em se tornar um grande indus-
trial. Por isso, pouco a pouco, 
o processo artesanal foi dando 
lugar a uma indústria com ma-
quinários de última geração e 
profissionais capacitados no 
ramo de alimentos. Dedicação, 
responsabilidade, persistência e 
muitos investimentos em tecno-
logia foram os principais ingre-
dientes dessa receita de sucesso.

Hoje, sob a gestão dos filhos 
do fundador, Hugo, Iuri e Mau-
ra Gonçalves, a Tambaú produz 
cerca de 80 produtos, distribu-
ídos para os estados do Norte e 

Nordeste do País. Com mais de 
350 funcionários, se tornou uma 
das grandes empregadoras do 
Sertão do Moxotó, região serta-
neja do semi-árido nordestino. A 
preocupação com o suprimento 
de matéria-prima faz com que a 
Tambaú esteja sempre monito-
rando seus fornecedores, man-
tendo profissionais qualificados 
em suas plantações de frutas e 
tomates, apoiados sistematica-
mente por agrônomos designa-
dos pela empresa com o objetivo 
de examinar o seu plantio e seu 
manejo, como forma de garantir 
o padrão de qualidade Tambaú. 
No Vale do São Francisco, a 
Tambaú possui uma fazenda de 
300 hectares para o plantio irri-
gado de goiaba vermelha, incen-
tivando a região no agronegócio 
de fruticultura e trazendo, para 
a empresa, um forte diferencial 
competitivo. A empresa possui, 
no Recife, uma base onde fun-
ciona o departamento comer-
cial, marketing e suprimentos, 
além da fábrica em Custódia e 
da atuação de 37 representantes 
comerciais distribuídos nas re-
giões Norte e Nordeste.
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Cerca de 60% das mulheres não 
fizeram mamografia

Fruto pode diminuir os 
riscos de câncer

A Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS) apresentou 
números alarmantes sobre 
a saúde das mulheres. De 
acordo com o estudo, divul-
gado pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), cerca de 60% das 
mulheres brasileiras, en-
tre 50 e 69 anos de idade, 
não fizeram mamografia em 
2013. Os dados são relativos 
a mamografias feitas até dois 
anos antes da pesquisa e re-
velam que a realização do 
exame – para detectar cân-
cer de mama – foi mais fre-
quente entre mulheres bran-
cas (66,2%) do que pretas 
(54,2%) e pardas (52,9%) e, 
mais frequente, entre aquelas 
com ensino superior comple-
to (80,9%), do que entre mu-
lheres sem instrução ou com 
ensino fundamental comple-
to (50,9%).

O presidente da Sociedade 
Brasileira de Mastologia, Ru-
ffo de Freitas Junior, afirmou 
que o acesso ao exame melho-
rou muito no País, nos últimos 
anos, e que ele é de extrema 
importância na prevenção do 

câncer de mama. “Com o Pro-
grama Nacional de Mamogra-
fia funcionando na maioria 
das cidades, tenho certeza que 
nossos índices de mortalidade 
vão cair nos próximos anos”, 
disse Freitas. (ABr)

O câncer de mama é o segundo mais frequente em mulheres no Brasil e 
responde por 22% dos casos novos a cada ano

As folhas do guajiruzeiro são utilizadas para chás que ajudam na 
diminuição dos níveis de glicose no sangue
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O guajiru, fruto amazônico 
consumido em sucos e geleias, 
pode diminuir os riscos de cân-
cer. De acordo com pesquisa-
dores da Universidade de São 
Paulo (USP), de Ribeirão Pre-
to, as substâncias presentes no 
fruto tem um efeito anti-infla-
matório sobre a doença.

“Aqui no Brasil, realizamos 
ensaios em ratos e verificamos 
a integridade do DNA desses 
animais e descobrimos que o 

fruto do guajizeiro diminui os 
danos induzidos”, afirmou o 
pesquisador Vinicius de Pau-
la Venâncio, da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ri-
beirão (FCFRP). Os testes com 
o guajiru e a eficácia do fruto 
contra o câncer ainda estão em 
fases experimentais e precisam 
passar por testes clínicos antes 
de poder ser utilizado na pro-
dução de medicamentos, por 
exemplo. (G1)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO.

O Presidente da CERTRI – Cooperativa de Energia e Desenvolvimento de Triun-
fo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 23 do Estatuto Social, con-
voca os Delegados Seccionais, para se reunirem em Assembléia Geral  Ordinária a 
ser realizada no dia 19 de setembro de 2015, em sua sede social, sita à Rua Frei Ânge-
lo, nº. 61, centro, na cidade de Triunfo-PE, sendo a Assembleia Geral Extraordinária 
em 1ª. convocação às 9:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) do numero de 
Delegados Seccionais, em segunda convocação às 10:00 horas com a presença de 
metade mais 01 (hum) dos Delegados Seccionais ou ainda em terceira convocação 
às 11:00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados Seccionais, para 
deliberarem sobre as seguintes Ordem do Dia:

1 – Alteração do artigo 5º do Estatuto Social.
2 – Outros assuntos de interesse da sociedade não dependentes de  votação;
O número de associados nesta data é 3.898 (Treis Mil Oitocentos e Noventa e 

Oito) Associados, representados por 20 (Vinte) Delegados Seccionais.
Triunfo, 28 de agosto de 2015.

Antonio Orlando Braz de Sousa
Presidente - CERTRI.

Cooperativa de Energia e Desenvolvimento de Triunfo.
 Sede: Rua Frei Ângelo, 61 – Triunfo-PE  CEP – 56.870-000

Fone/Fax: (0xx87) 3846.1382  C.N.P.J. –  11.848.637/0001-59
E-mail. Certri_triunfo@hotmail.com

saúdE

Vacina contra dengue em reta 
final de testes

Aumento dos casos de 
HIV em Caruaru

A terceira fase de testes 
para a vacina contra a den-
gue, desenvolvida pelo Insti-
tuto Butantan, em São Paulo, 
já foi aprovada pela Comissão 
Técnica Nacional de Biosse-
gurança (CTBNBio), em Bra-
sília. O objetivo desta etapa é 
estudar a eficácia do produto 
em cerca de 17 mil pessoas, 
entre 2 e 59 anos. A previsão 

do Butantan é de que a últi-
ma rodada de testes comece 
em setembro deste ano, mas 
isso ainda depende de autori-
zação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
e da Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (Conep). A 
terceira fase deve durar cerca 
de um ano. Em abril, o insti-
tuto protocolou, na Anvisa, 

uma solicitação, ainda não 
respondida, para antecipar a 
fase final de testes. A vacina 
do Butantan é 100% brasi-
leira e usa diferentes tipos 
do vírus da dengue alterados 
geneticamente. As doses são 
tetravalentes, ou seja, têm 
potencial para proteger con-
tra os quatro tipos da doença 
com uma única dose. (ABr)

A cidade de Caruaru, 
apresentou, entre 2009 e 
2014, 456 novos casos de 
Aids. De acordo com a Secre-
taria de Saúde de Caruaru, 
este ano, já foram registra-
dos 61 novos casos, enquanto 
que, em 2009, foram 41 no-
tificações, 59, em 2010, 65 
em 2011, 90 em 2012, 90 em 
2013 e 111 registros no ano 
passado. O núcleo no muni-
cípio atende ainda a pacien-
tes vindos de outras localida-
des: houve 44 registros em 
pessoas vindas de Agrestina, 

Altinho, Cupira, Panelas, São 
Joaquim do Monte, Sairé, 
Bezerros, Sanharó, Barra de 
Guabiraba, Taquaritinga do 
Norte e São Caetano. Depois 
que são diagnosticadas com 
o vírus, as pessoas recebem 
um acompanhamento multi-
profissional com pediatras, 
infectologistas, enfermeiros, 
psicólogos e odontólogos. 
Também são realizados exa-
mes de rotina e aplicação de 
medicamentos antirretrovi-
ral e para infecções oportu-
nistas. (G1)

Se a eficácia da vacina for comprovada, ela seguirá para a Anvisa para registro comercial
Os diagnosticados soropositivos são encaminhados para tratamento no 
Centro de Saúde Amélia de Pontes (SAE) - antigo Lactário
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