
Sertão de Pernambuco -  De 01 a 15 de Dezembro de 2015 Ano IX - Número 125

EstiagemTome Conta

marketing@jornaldosertaope.com.br
redacao@jornaldosertaope.com.br

Comercial
81 3052.2719
81 99927.6863

Aedes Aegypti

Na aridez da economia,
Sertão dá bons resultados
Pág. 6

Prefeitos temem paralisar
serviços básicos de Saúde devido a 
atrasos nos repasses do SUS

Serra Talhada é primeiro lugar do Estado em 
transparência da gestão pública, segundo 
abordagem da Controladoria-Geral da União 

Reconhecimento da profissão 
de artesão fortalece segmento e 
proporciona linha de crédito especial

Após reunião com a presidente 
Dilma, governadores do Nordeste 
aguardam autorização para 
operações de crédito

TCE desenvolve Portal de 
livre acesso ao cidadão, que 
lista gastos e receitas dos 
orgãos públicos

Situação de emergência
é decretada no Estado após 
ser confirmada relação
entre Zika e microcefalia

CONQUISTE mais clientes 
anunciando AQUI!

Política > Pág. 3

Saúde > Pág. 14 Tecnologia > Pág. 13 Política > Pág. 3

Semiárido > Pág. 7 Cultura > Pág. 10



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão - De 01 a 15 de Dezembro de 2015 / Edição 1252

Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

O tempo passa á uma 
velocidade quase que 

imperceptível exigin-
do rapidez e flexibilidade na 
condução dos negócios. A 
internet chegou prometen-
do precisão e velocidade às 
ações implementadas pelas 
empresas na  expectativa de 
otimização do tempo.  Esse 
processo  circunstanciou ao 
homem  acompanhar  o rit-
mo de resposta das máquinas. 
E nesse ritmo já estamos no 
mês de dezembro. Época de 
reflexão, avaliação e projeção 
para a nova jornada. Este tem 
sido um ano atípico em que a 
falta de ingestão política vem 
contaminando a economia de 
forma negativa. Nesta edição 
o Jornal do Sertão traz uma 
matéria econômica mos-
trando que se por um lado a 
recessão econômica tem exi-
gido cautela, por outro, 2015 
tem sido um ano para ousar, 
recorrer à criatividade e à co-
ragem de investir. Em Serra 
Talhada, grandes empresas 
fizeram apostas na instalação 
e ampliação de seus empre-
endimentos para atender as 
demandas do município e da 
região. Em Arcoverde, no úl-
timo dia 23, o Sesc comemo-
rou seus 45 de atividades com 
a realização do (Fórum de 
Debates de Arcoverde), onde 
a economista Tânia Bacelar 
falou sobre o atual cenário 
econômico do Sertão do Mo-
xotó. O grande homenageado 
da noite foi o Professor Josias 
Albuquerque (Presidente do 
Sistema Fecomércio), que re-
cebeu das mãos da prefeita 
Madalena Britto o título de 
cidadão arcoverdense pela 
grande contribuição dada ao 
município.  Uma boa notícia 
para os serra-talhadenses é 
que o município de Serra Ta-
lhada alcançou nota máxima 
no índice nacional da Escala 
Brasil Transparente (EBT) – 
metodologia usada para me-
dir a transparência pública em 
estados e municípios brasilei-
ros. Convidamos você a entrar 
e receber os cumprimentos de 
Papai Noel em nome de todos 
nós que  fazemos o Jornal do 
Sertão.  Boa Leitura!
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Ataliba Gonçalves

Agricultores do Sertão têm 
pedido a revogação do decreto 
41.546/15, que cria o Refúgio de 
Vida Silvestre Tatu Bola (RVS), 
uma área de proteção, onde qual-
quer desmatamento passará a ser 
crime ambiental e o uso se dará 
por meio da consulta ao plano 
de manejo.  O RVS engloba áreas 
dos municípios de Petrolina, La-
goa Grande e Santa Maria da Boa 
Vista. Desde que foi instituído, o 

O município de Arcoverde 
tem intensificado as ações no 
combate ao mosquito transmis-
sor da dengue e da febre chi-
kungunya. Há previsão de que 
o carro fumacê deverá passar 
por todos os bairros da cida-
de, priorizando a aqueles que 
possuem um foco maior da do-
ença. “Já estamos trabalhando 
para combater o mosquito que 
transmite a Chikungunya, desde 

O desvio do tráfego da 
BR 407, no entorno do 
Juá Garden Shopping, foi 
concluído e está liberado. 
A obra visa à demolição 
da ponte que está sobre o 
Riacho J. Freitas para que 
uma nova, e já duplicada, 
via seja construída. Essas 
intervenções fazem parte 
da duplicação da BR 407, 
que integram o conjunto 

Com objetivo de capacitar 
a comunidade para atuar no 
processamento e na conserva-
ção de alimentos e de formar 
profissionais qualificados, foi 
inaugurada, em Petrolina, no 
dia 18 de novembro, a Escola 
de Alimentos. O espaço ofe-
recerá cursos de: confeitaria, 
fabricação de alimentação al-
ternativa, fabricação de bolos e 
tortas, de panetones, de naked 

Meio Ambiente
Agricultores criticam área de proteção

Arcoverde
Intensifica-se o combate à dengue

Juazeiro
Desvio da BR 407 liberado para acesso

Petrolina
Escola de Alimentos é inaugurada

RVS tem sido alvo de reclama-
ções dos sertanejos, que alegam 
não terem sido consultados. A 
restrição à realização de ativida-
des de rotina, como a criação de 
caprinos, também causou revol-
ta. Ainda este mês, será encami-
nhada, à Assembleia Legislativa, 
uma proposta sobre a revogação 
do RVS e a criação de uma Área 
de Proteção Ambiental (APA), 
que permita maior flexibilização.

outubro e, agora, fortaleceremos 
ainda mais as ações”, declarou 
Isaac Alison, membro do depar-
tamento de Epidemiologia da 
Secretaria Estadual de Saúde. A 
Prefeitura tem o apoio hoje de 
dois carros fumacê e conta com 
três bombas postais, que são uti-
lizadas pelos próprios agentes, e 
também reforça a importância 
da população no combate ao 
foco do Aedes aegypti 

de obras da Travessia Ur-
bana, que compreende o 
trecho entre a Ponte Pre-
sidente Dutra e a entrada 
do Distrito Industrial. São 
cerca de 10 km de extensão 
e o investimento está or-
çado em R$ 76,6 milhões, 
o que inclui novas pistas e 
viadutos que vão melhorar 
a mobilidade na cidade de 
Juazeiro. 

cakes e de produtos derivados 
de frutas, de ovos de páscoa, 
panificação e confeitaria diet/
light. A carga horária varia de 
20h a 100h de aulas e a meta 
é qualificar 800 pessoas em 
um ano. O espaço foi idealiza-
do pela prefeitura de Petrolina 
através da secretaria-executiva 
de Juventude e Qualificação 
Profissional em parceria com o 
SENAI. 

Observatório JS OTIMISMO, PESSIMISMO E REALIDADE

“Seja a mu-
dança que você 

quer ver no 
mundo”, afirmou 

Mahatma Gandhi. Ele, as-
sim como Jesus Cristo, o 
maior de todos os líderes 
da humanidade, e outros 
menos expressivos, mas 
nem por isso menos im-
portantes, foram seres ilu-
minados que realmente 
mudaram o mundo. Mas, 
consideremos que existem 
vários “mundos” e quando 
a gente se refere a “querer 
mudar o mundo” obvia-

mente, pela nossa represen-
tatividade não nos referimos 
ao planeta, e sim ao nosso 
“universo particular” que 
pode ser o Estado, a cida-
de, a comunidade, o Lar ou 
outro lugar onde estejamos 
inseridos. Para sermos os 
responsáveis por mudanças, 
é necessário ter uma visão 
realista do que acontece ao 
nosso redor, identificando 
o importante a mudar, sem 
otimismos fantasiosos, so-
nhadores, poéticos ou pessi-
mistas. Vi na TV uma senho-
ra afirmando: “Estou pronta 

para me mudar, não acredi-
to em poder resistir a tanta 
agressão da cidade grande”. 
Aí, surge a pergunta: Mudar-
-se por isso? Por que não 
trabalhar, lutar para ajudar 
a neutralizar essa situação? 
E um jornal local cita o oti-
mismo de uma médica que 
me pareceu extremamente 
voltada às coisas lindas que 
a vida oferece. Na ótica da 
senhora pessimista as gran-
des metrópoles estão prestes 
a se tornarem um caos, a tal 
ponto que ela quer ir embo-
ra. Já na ótica da médica, o 

mundo ainda é “quase” 
um paraíso e nós podemos 
melhorá-lo. Na percepção 
da realista, basta ter aces-
so ao noticiário, ir e vir por 
aí, e vamos sentir que nem 
tudo é um caos e nem um 
paraíso, mas “a realidade 
de novos tempos”. Cabe a 
cada um de nós imitarmos 
um “Gandhi” e evitar que, 
futuramente, o caos se 
instale dentro de nós mes-
mos... E aí sim, não tere-
mos mais volta.
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Estados ficaram de apresentar seus planos de trabalho. Governo pode liberar 
até R$ 200 milhões, mas presidente condicionou ajuda à aprovação da CPMF

Parcelamento em repasses 
do SUS acende sinal amarelo

Convocados a Brasília 
pela presidente Dilma Rous-
seff, no último dia 19 de no-
vembro, os governadores 
do Nordeste esperam que 
o Governo Federal autorize 
operações de crédito para fi-
nanciamento de obras hídri-
cas e de convivência com a 
estiagem. O montante que o 
Planalto pode liberar é de até 
R$ 200 milhões, mas os Es-
tados ficaram de apresentar 
seus planos de trabalho.

Caberá ao Ministro de Pla-
nejamento, Nelson Barbosa, 
avaliar quais intervenções 
terão  prioridades. "É muito 
importante que seja aprovado 
o plano emergencial que nós 
apresentamos de já utilizar o 
que está feito na Adutora do 

Agreste, a partir de água que 
viria da Mata Sul, através das 
barragens já construídas.", de-
fendeu o governador Paulo Câ-
mara.

O fato de as operações de 
crédito serem direcionadas 
apenas às obras emergenciais 
foi considerado insuficiente 
pelo presidente da Associação 
Municipalista de Pernambuco 
(Amupe), José Patriota. Diante 
das dificuldades que os muni-
cípios enfrentam, eram espe-
rados investimentos em ações 
permanentes. “A impressão 
que nos dá é de que essa reu-
nião não foi resolutiva. Nós te-
mos obras estruturadoras que 
precisam ter mais celeridade 
como a Adutora do Agreste, a 
Transposição do São Francis-
co, que vem se arrastando. As 
ações emergenciais ajudam, 

mas a fonte da água tem sido 
um problema”, criticou Patrio-
ta. A sinalização da presidente 
Dilma tem como contraparti-
da o apoio dos gestores à apro-
vação do CPMF no Congresso 
Nacional. Sobre esse ponto, 
Patriota voltou a afirmar que 
os prefeitos apoiam a medida, 
desde que os 0,38% da alí-
quota do CPMF seja dividido 
em 0,20% para a União e 18% 
entre estados e municípios. 
Também participaram da au-
diência com a presidente Dil-
ma Rousseff, os governadores 
do Ceará, Camilo Santana; da 
Paraíba, Ricardo Coutinho; 
do Rio Grande do Norte em 
exercício, Ezequiel Ferreira; 
os ministros do Planejamento, 
Nelson Barbosa; das Cidades, 
Gilberto Occhi; e da Casa Civil, 
Jaques Wagner.

“Existe a possibilidade de 
suspendermos os atendimen-
tos básicos a população”. A 
afirmativa, em tom de preo-
cupação, é do presidente da 
Associação Municipalista de 
Pernambuco (AMUPE) e pre-
feito de Afogados da Ingazeira, 
José Patriota. Isso porque o 
Ministério da Saúde e o Fun-
do Nacional de Saúde (FNS), 
informou através de um co-
municado que alguns blocos 
e ações do Sistema Único de 
Saúde (SUS) terão seus repas-
ses feitos de forma parcelada.

De acordo com o Ministé-
rio, em dezembro, serão pagos 
50% do Teto do bloco de Média 
e Alta Complexidade (MAC), 
os recursos relativos ao 13º dos 
Agentes Comunitários de Saú-
de. A segunda parcela deve ser 
creditada no dia dois de janei-
ro de 2016. Na ocasião, serão 
pagos 50% do restante do Teto 
MAC, e o Fundo de Ações Estra-
tégicas e Compensação (FAEC), 
pertencente a MAC. Os gesto-

res que já criticam a queda de 
repasses por parte do Governo 
Federal, agora estão preocupa-
dos em manter os serviços bási-
cos de Saúde. “O município de 
Afogados da Ingazeira recebe 
R$ 134 mil, com os parcela-
mentos e atrasos a situação 
fica muito mais difícil, ainda 
mais porque esse pagamento 
em duas parcelas inclui o blo-
co de Média e Alta Comple-
xidade Hospitalar”, afirmou 
Patriota. O prefeito de Sertâ-
nia, Guga Lins, até o décimo 
terceiro e o salário dos funcio-
nários de Saúde vão terminar 
ficando comprometidos.“O 
Hospital Regional de Sertâ-
nia gera uma folha de R$ 250 
mil e nós só recebemos R$ 116 
mil, imagine como tem sido 
difícil manter complementar 
a folha e honrar com nossos 
compromissos. Mesmo assim 
não vamos suspender ne-
nhum serviço, pois a popula-
ção não pode ser penalizada”, 
declarou. 

Governadores tentam, com Dilma, 
obter recursos para combater seca

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Guga Lins: “Até o 13º e o salário dos funcionários termina comprometido”

Divulgação

Estado também apresentará sugestões de financiamentos que estimulem geração de postos de trabalho
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De acordo com o Mapa 
da Violência de 2015, 40 mil 
brasileiros morrem, a cada 
ano, vítimas de arma de fogo. 
O número é alarmante, mas, 
após a implementação do 
Estatuto do Desarmamento, 
mais de 110 mil vidas são fo-
ram poupadas. Em Pernam-
buco, foram contabilizadas 
10 mil salvas devido ao De-
sarmamento e às ações do 
Pacto Pela Vida. Empenha-
do na manutenção do Esta-
tuto e disposto a combater 
sua flexibilização, prevista 
em proposta que tramita no 
Congresso Nacional, o gover-
nador de Pernambuco, Paulo 
Câmara, reuniu, no Palá-
cio das Princesas, no último 
dia 23, o ministro da Justi-

ça, José Eduardo Cardozo, 
o presidente do Congresso 
Nacional, Renan Calheiros e 
o secretário de Segurança do 
Rio de Janeiro, José Mariano 
Beltrame, além de deputados 
e senadores. “Pernambuco, 
diante do desafio que é fazer 
segurança pública no Brasil, 
sabe que a flexibilização do 
Estatuto do Desarmamento 
precisa ser combatida incan-
savelmente”, argumentou o 
governador. O ato suprapar-
tidário reuniu ainda especia-
listas em segurança pública e 
representantes da sociedade 
civil. O presidente do Sena-
do, Renan Calheiros (PMDB-
-AL), disse não admitir que 
o projeto passe pela Casa 
Alta."A mobilização social vai 

influir diretamente, tanto na 
Câmara, quanto no Senado. A 
flexibilização é um retrocesso 
e o parlamento não pode se 
associar com esses mercado-
res de vida", argumentou. Já 
o ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, enal-
teceu a chance de diálogo 
contra o recuo nas políticas 
públicas contra a violência. 
"Armas não são instrumen-
tos de defesa. Armas são 
instrumentos de ataque e 
a possibilidade de sermos 
atingidos por elas é muito 

Ministro da Justiça, presidente do Congresso,  secretário 
de Segurança e parlamentares reuniram-se, no Campo 
das Princesas, em ato suprapartidário

PE sai na frente em 
defesa do desarmamento

Tramitação e risco
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Ato suprapartidário foi a favor da manutenção do Estatuto do Desarmamento

maior", resumiu o ministro. 
O secretário de Segurança 
Pública no Rio de Janeiro, 
José Mariano Beltrame, 
defendeu não só a manu-
tenção do Estatuto, como a 
aplicação de uma pena mais 
dura para quem faz uso de 
armas de fogo. "O cidadão 
comum não quer andar ar-
mado. Ele tem vergonha de 
ter que portar uma arma. 
Ele pode dizer que não tem 
segurança. Então, vamos 
canalizar os esforços para 
melhorar", declarou.

A flexibilização do Estatuto 
do Desarmamento já foi apro-
vada em Comissão Especial 
na Câmara dos Deputados, no 
último dia 27 de outubro. Pela 
proposta, a idade mínima para 
que um cidadão possa com-
prar armas de fogo passaria de 
25 para 21 anos. Outro ponto  
acrescentado é que deputados e 
senadores poderão andar arma-
dos e pessoas que respondem 
inquérito policial ou processo 
criminal poderão ter posse e 
porte de arma de fogo. 

Para o deputado federal 
Raul Jungmann, um dos res-
ponsáveis pela criação do Es-
tatuto do Desarmamento, “não 
será uma luta fácil” barrar a 
aprovação destas alterações. 
“A indústria de armas é quem 
financia muitos políticos e, em 
troca, pede que se desfigure as 
proibições do Desarmamento”, 
criticou. Caberá ao presidente 
da Casa, Eduardo Cunha, que é 
favorável a aprovação, colocar a 
matéria em pauta.
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Sertão EsportivoPolíticas
Públicas

 Silvia Bezerra De Melo
 Assistente Social, especialista em                             

        Ciência Política.

Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra 
as Mulheres é uma campanha mundial que foi iniciada em 
1991, nos Estados Unidos pelo Centro de Liderança Global 
de Mulheres (CWGL), com objetivo de denunciar a violên-
cia contra Mulher no mundo e promover informações pela 
erradicação da violência de gênero. Atualmente a campanha 
16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulhe-
res acontece em 159 países e o Brasil faz parte desde grupo 
desde 2003. 

O período dos 16 Dias da campanha, é iniciado em 25 de 
novembro – Dia Internacional de Eliminação da Violência 
contra as Mulheres com término no dia 10 de dezembro – 
Dia Internacional dos Direitos Humanos. Que no Brasil foi 
antecipada, tendo seu início no dia 20 de novembro - Dia da 
Consciência Negra.

A campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Vio-
lência contra as Mulheres da ONU Mulher no Brasil, traz 
o slogan “Torne o Mundo Laranja”. E revela que no Mapa 
da Violência 2015, o Brasil assumiu a 5ª posição no ranking 
mundial de Feminicídio. Com uma taxa de 4,8 assassinatos 
por cada 100 mil mulheres. E um aumento de 54% no assas-
sinato de mulheres negras, em 10 anos.

O Brasil vem aperfeiçoando seu ordenamento jurídico 
e foi o 160º país a tipificar o Feminicídio no mundo. A lei 
13.104/15 alterou o Código Penal Brasileiro incluindo o Fe-
minicídio como mais uma modalidade de homicídio qualifi-
cado, homicídio de mulheres por razão de gênero. Trazendo 
para a conduta do agressor agravantes que aumentaram a 
punibilidade do ato. Mas também, limitações quando não 
possibilita a tutela e inclusão das transexuais femininas no 
tipo penal referido, alijando do processo as pessoas que tro-
caram de sexo, mas são mulheres, subjetivamente, desde o 
nascimento.

O marco legal a Lei 11.340/06, a Lei Maria da Penha, dis-
põe sobre os mecanismos para coibir a violência doméstica, 
e elenca no seu art. 23, as medidas protetivas de urgência 
à ofendida que apoiam a quebra das barreiras do silêncio e 
ultrapassam as fronteiras da denúncia do agressor. Garan-
tindo   proteção legal às vítimas que estão em situação de 
violência através dos equipamentos públicos implementa-
dos no país. A violência contra a Mulher é uma epidemia 
mundial que exige comprometimento global e o Brasil res-
peitando leis e tratados internacionais que fortalecem os Di-
reitos Humanos da Mulheres, mobiliza profissionais de saú-
de, homens, gays, idosos, lésbicas, todas as pessoas, todos 
os movimentos, todas as políticas públicas, justiça, polícia 
judiciária, universidades, escolas, para transformar para-
digmas e buscar fazer como regra a cultura de paz. Pernam-
buco lembrou da campanha?

Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim 
da Violência contra as Mulheres 

começa mais cedo no Brasil!

Após oito horas de votação 
em todo o Estado, o advoga-
do Ronnie Duarte foi eleito o 
presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – seccional 
Pernambuco (OAB-PE) para 
o triênio 2016-2018. Duar-
te, à frente da chapa “A Or-
dem Avança”, que tem como 
vice-presidente o conselhei-
ro federal Leonardo Accioly, 
recebeu 6.899 votos. Eles 
disputaram contra Jefferson 
Lemos Calaça, da chapa “É 

Ronnie Duarte é o novo 
presidente eleito da OAB-PE

Josias  Albuquerque recebe título e 
anuncia nova escola do Sesc em Arcoverde

Suas propostas incluem o plano estadual de valorização dos advogados no interior e 
a ampliação dos cursos de capacitação oferecidos pela seccional pernambucana

hora de Mudar”, que recebeu 
5.679 votos, e Emerson Davis 
Leônidas, da chapa “Sim para 
nova Ordem”, que obteve 635 
votos. A votação em todo o 
Estado ocorreu por meio de 
urnas eletrônicas, cedidas 
pelo Tribunal Regional Elei-
toral (TRE-PE). 

Além da diretoria da OAB-
-PE, foram eleitos os conse-
lheiros seccionais e federais; 
os dirigentes da Caixa de As-
sistência dos Advogados de 

Pernambuco (CAAPE) e das 
25 Subseccionais. Ronnie era 
o candidato da situação e re-
cebeu apoio dos ex-presiden-
tes da OAB-PE, Jayme Asfora 
e Henrique Mariano. Forma-
do pela Universidade Católi-
ca de Pernambuco e mestre 
em Ciências Jurídicas pela 
Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Lisboa, Ronnie 
Duarte é presidente da Caixa 
de Assistência dos Advoga-
dos de Pernambuco e tam-
bém atua no escritório Eliah, 
Duarte & Trindade Advoga-
dos Associados. Suas propos-
tas incluem o plano estadual 
de valorização dos advoga-
dos no interior do Estado, 
a ampliação dos cursos de 
capacitação oferecidos pela 
seccional pernambucana, a 
intensificação do monitora-
mento dos casos da violência 
contra a categoria, a igualda-
de nas condições de ascensão 
para advogadas e descontos 
de até 25% em todos os ser-
viços prestados pela OAB aos 
jovens advogados.

Presidente do Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac Per-
nambuco, Josias Albuquerque 
anunciou que o Sesc abrirá 
uma nova escola em Arcover-
de, apesar das dificuldades 
econômicas que marcaram 
2015 e da perda de receitas.  
“Nós priorizamos a Educação 
e a capacitação profissional. 
Por isso vamos abrir uma nova 
escola na cidade. Vamos abrir, 
agora, em dezembro, o proces-
so de licitação”, afirmou. 

O anúncio foi feito, no últi-
mo dia 23 de novembro, duran-
te a solenidade na qual ele foi 
agraciado com o Título de Cida-
dão Arcoverdense. “Fiquei mui-
to honrado com a homenagem, 
pois minha história, em Arco-
verde, é muito antiga. Tenho 
uma relação muito estreita com 

as pessoas desta cidade, primei-
ro como secretário de Educa-
ção, depois como presidente do 
Sesc”, comentou o homenagea-
do. A vereadora Célia Cardoso, 
autora do projeto, explicou que 
a honraria serve como reconhe-
cimento pelos serviços prestados 
por Albuquerque ao município. 

Para a prefeita Madalena Britto, 
a homenagem foi “mais do que 
merecida”. “Josias trabalha com 
garra e determinação. Sempre 
olhou com bons olhos por nossa 
cidade e hoje, é mais do que me-
recido estar sendo reconhecido 
como filho também de Arcover-
de”, elogiou a gestora.

Chapa A Ordem Avança,  do candidato vitorioso, recebeu 6.899 votos

Josias foi homenageado por iniciativa da vereadora Célia Cardoso

O
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Economia

Incentivo fiscal é atrativo

Se por um lado a recessão 
econômica tem exigido cautela, 
por outro, 2015 tem sido o ano 
para ousar, recorrer à criativida-
de e à coragem de investir. Em 
Serra Talhada, grandes empresas 
fizeram apostas na instalação e 
ampliação de seus empreendi-
mentos para atender as deman-
das da cidade e da região. Outras 
comemoram os bons resultados 
do ano. Esses empreendimentos 
sinalizam que, mesmo em tempo 
de aridez na economia, há muito 
terreno fértil e o que colher. Dão 
exemplo disso: a fábrica da cerve-
ja Itaipava, a Premocil, especiali-
zada em materiais de construção, 

e o Shopping Serra Talhada, que 
está em obras e tem sua conclu-
são programada para o final de 
2017. Ao longo de 2015, a fábrica 
e o centro de distribuição da cer-
vejaria Itaipava, inaugurada em 
2014, tiveram superadas as ex-
pectativas projetadas para 2015. 
De acordo com o gerente-geral 
da unidade de Serra Talhada, 
Genilson Marinho Leal, a escolha 
do município se deu pela localiza-
ção estratégica. “A Itaipava tem 
unidades em Caruaru, Petrolina, 
Garanhuns, Recife, Itapissuma e 
Carpina, mas, aqui, nosso cres-
cimento tem sido muito melhor 
que em outras áreas, estamos 
tendo que ampliar o número de 
caminhões para se adequar às 

demandas”, explicou. Para se ter 
uma ideia do retorno positivo, 
foi estabelecida uma meta de 12 
meses para que cervejaria pu-
desse recuperar o investimento. 
“A evolução tem sido muito boa 
e já batemos R$ 2 milhões/mês 
acima da meta que tínhamos es-
tabelecido”, relatou Leal. Cresci-
mento também tem sido a meta 
da Premocil, especializada no 
setor de produção de materiais 
de construção. A empresa, que 
antes comercializava apenas blo-
cos, britas e pré-moldados, tam-
bém incorporou os materiais de 
acabamento. No último dia 26 de 
novembro, os sócios Julio César 
Xavier e Francisco Terto, inau-
guraram a central de concreto da 
Premocil. “As empresas que fi-
cam pensando apenas nessa crise 
econômica, terminam cruzando 
os braços e não fazem nada. Nós 
preferimos ir por um caminho 
diferente: otimizar nosso setor 
produtivo, oferecer preços atra-
tivos sem baixar a qualidade”, 
ressalta Julio César. Para ele, o 
fato de Serra Talhada estar locali-
zada entre 19 cidades, e com isso, 
poder ofertar produtos a um pú-
blico de 550 mil habitantes, tem 
sido uma vantagem importante 
para a região.

Além do benefício da loca-
lização geográfica estratégica – 
Serra, por exemplo, é passagem 
comercial - investir no Sertão 
do Estado também acarreta 
vantagens em relação à tribu-
tação. Com sede no Recife, há 
cinco anos, a Alfa International, 
“única estação de corte e dobra 
de armação de aço independen-
te de Pernambuco”, segundo o 
diretor Sérgio Falci, inaugurou 
sua filial em Serra Talhada re-
centemente. “Uma das vanta-
gens de se investir nessa região 
é o incentivo fiscal. O Prodepe 
(Programa de Desenvolvimento 
de Pernambuco, que oferece be-
nefícios e reduções tributárias) 
para quem investe no Sertão 
é de 95%, enquanto na Região 
Metropolitana do Recife, o per-
centual é de 75%”, explica Falci.
“Toda parte de produção veio 
para Serra Talhada e envia-

Empreendimentos encontram 
“terreno fértil” no Sertão do Pajeú

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Itaipava fatura mais em Serra, Premocil amplia negócios e Shopping está em obras

Faturamento da Itaipava superou a meta estabelecida para o período 
de um ano, chegando a R$ 2 milhões/mês a mais do planejado

mos, daqui, para a sede em 
Recife. Investimos R$ 2,5 mi-
lhões, mas, até 30 de janeiro de 
2016, tocaremos nosso projeto 
de ampliação, passando nossa 
estrutura para uma área de 2 
mil m² e gerando 85 empregos 
diretos”, ressalta Falci. Para o 
presidente do Shopping Serra 
Talhada, Murilo Duque, antes 
de enxergar as oportunidades 
da região, foi feito um estudo de 
mercado prévio para a instala-
ção do empreendimento. “Nes-
se estudo, nós descobrimos 
que haveria possibilidade de 
trazer um shopping para Serra 
Talhada. Uma das empresas 
investidoras do shopping tem 
70 anos de mercado e já passou 
por diversos momentos difíceis, 
e superou todos. Então, nós es-
peramos que até o final de 2017, 
esse momento de crise já tenha 
passado”, comentou Duque.
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Passagem comercial, Serra Talhada tem localização estratégica
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SEmiárido

UF Município

SC Águas Frias

SP Altinópolis

SC Apiúna

DF Brasília²

SC Correia Pinto

PR Curitiba²

SP Franca

SC Frei Rogério

SC Imbuia

MS Inocência

PB João Pessoa²

SP Limeira

PB Marcação

RJ Niterói

SC Papanduva

SC Presidente Getúlio

PE Recife²

RJ Resende

AC Rio Branco²

SC Salto Veloso

SC
São Miguel da Boa 
Vista

SP São Paulo²

PE São Vicente Ferrer

PE Serra Talhada

SP Tietê

SC Tunápolis

PB Uiraúna

SC Vargeão

SC Videira

As notas máximas da Escala Brasil Transparente

O município de Serra Ta-
lhada alcançou nota máxima no 
índice nacional da Escala Brasil 
Transparente (EBT) – metodo-
logia usada para medir a trans-
parência pública em estados 
e municípios brasileiros. Com 
esta nota, divulgada no dia 20 
de novembro, a cidade ocupa, 
hoje, junto às cidades de Recife 
e São Vicente Férrer, a primei-
ra posição no ranking estadual, 
e está entre os 29 municípios 
brasileiros que obtiveram nota 
máxima  em termos de trans-
parência pública. Para o pre-
feito de Serra Talhada, Luciano 
Duque, é importante ressaltar 
que a abordagem adotada pela 
Controladoria-Geral da União 
(CGU), responsável pela ava-
liação da EBT, é feita através 
de solicitações reais de acesso 

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Serra Talhada tem nota máxima 
em índice de transparência
Houve parcerias com as universidades e contratação de profissionais da área de TI

à informação sobre diversas 
áreas do governo. Outro dife-
rencial apontado por Duque é 
a “valorização da terra”, ou seja, 
o apoio dado pela prefeitura à 
mão de obra local para desen-
volver ferramentas tecnológicas 
capazes de tornar a população 
cada vez mais informada sobre 
o que acontece em sua adminis-

tração. “Nós fizemos parcerias 
com as universidades, contrata-
mos profissionais locais da área 
de TI e estamos sempre aperfei-
çoando nosso Portal da Trans-
parência. Para se ter uma ideia, 
quando abrimos um processo de 
licitação, todas as informações 
são disponibilizadas em tempo 
real no nosso portal”, realça o 

Luciano Duque: “Quando abrimos um processo de licitação, todas as infor-
mações são disponibilizadas em tempo real no nosso portal da transparência

prefeito. Estar em primeiro lu-
gar no ranking da Escala Brasil 
Transparente, segundo Luciano 
Duque, mostra o comprometi-
mento que a sua administração 
tem com a participação da popu-
lação. “Nosso compromisso com 

a transparência, com a publici-
dade e com o acesso à informa-
ção foram metas fixadas desde 
o início do Governo que, agora, 
recebe a chancela de um dos ór-
gãos mais respeitados do Brasil”, 
conclui.

D
iv

ul
ga

çã
o



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão - De 01 a 15 de Dezembro de 2015 / Edição 1258

SEmiárido

A agricultura familiar em 
Pernambuco receberá um 
investimento de US$ 40 mi-
lhões. O governador Paulo 
Câmara assinou, no último dia 
17 de novembro, o memoran-
do de intenções com o Fundo 
Internacional de Desenvolvi-
mento da Agricultura (Fida). A 
instituição, que é ligada à Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), assegura financiamen-
tos para o desenvolvimento 
de políticas públicas voltadas 
a atividades rurais. O projeto 
contemplará 40 municípios lo-
calizados na Zona da Mata e no 
Agreste. Na Mata, o foco da in-
tervenção será na produção de 
alimentos e na recuperação de 
nascentes. Já no Agreste, a pro-
posta é elevar a produção e qua-
lidade da caprinovinocultura. 
As ações financiadas pelo FIDA 

consistem em contribuir para 
o aumento da renda regional e 
melhorar a subsistência, princi-
palmente, através da promoção 
de saneamento hídrico. O fundo 
internacional apoia o desenvol-
vimento agrícola e gestão dos 
recursos naturais, além de atuar 
no incentivo à participação da 
população mais carente nos pro-
cessos de desenvolvimento. Para 

Governo destina R$ 40 mi 
à agricultura familiar

Exposição de animais 
movimenta R$ 30 milhões

Financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura (Fida) 
contemplará 40 municípios localizados na Zona da Mata e no Agreste

Roberto Pereira

Divulgação

Durante os oito dias - de 15 
a 22 de novembro - a 74ª Ex-
posição Nordestina de Animais 
e Produtos Derivados (ENAPD) 
recebeu mais de 250 mil visi-
tantes. Com mais de cinco mil 
animais em exposição – entre 
bovinos, caprinos, ovinos, su-
ínos, aves e peixes, não só de 
Pernambuco como de Minas 
Gerais, Pará, Maranhão, Bahia, 
Alagoas e Sergipe – a tradicional 
feira, que também é considerada 
um dos maiores eventos agro-
pecuários do Norte e Nordeste, 
movimentou R$ 30 milhões, 

o secretário de Agricultura, Nil-
ton Mota, é necessário cumprir o 
calendário de ações do primeiro 
semestre de 2016. E completa: 
“Para que, ao final do próximo 
ano, a gente possa assinar o con-
trato e iniciar os projetos, ações 
tão importantes para o produtor 
rural, principalmente, para os 
pequenos agricultores familia-
res", projetou o secretário.

segundo a organização da Expo-
sição. Quem visitou o Parque de 
Exposições, no bairro do Cordei-
ro, também pode conferir leilões 
das raças de equinos: Manga 
Larga Machador, Quarto de Mi-
lha e Daint-horse.  Os bovinos 
foram representados pelas raças 
Nelore, Girolando, Guzerá e Sin-
di e os caprinos e ovinos pelas 
raças Boé, Santa Inês e Dorper. 
Além disso, a estrutura contou 
com mais de 100 estandes de 
vendas, que incluíram tratores, 
motocicletas e veículos em geral, 
também à venda. O aporte de US$ 40 milhões tem como foco a produção de alimentos e recu-

peração de nascentes, além de produção e qualidade da caprinovinocultura 

Desenvolvimento e melhoramento genético foi um dos atrativos desta edição
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Por acordo com MP, Samarco 
tem que pagar R$ 1 bilhão

França contra-ataca e EI ameaça

A Mineradora Samarco, 
empresa controlada pela Vale 
(privatizada no governo do ex-
-presidente Fernando Henrique 
Cardoso), e pela BHP Billiton, 
terá que pagar R$ 1 bilhão de 
caução socioambiental por 
conta do rompimento das duas 
barragens de rejeitos de mine-
ração na cidade de Mariana, 
em Minas Gerais, conforme de-
terminou o Ministério Público 
(MP) após fechar acordo com 
a empresa. De acordo com o 
MP, esse dinheiro será usado no 
custeio de medidas preventivas 
emergenciais, mitigatórias, re-
paradoras ou compensatórias 
mínimas. Por meio de nota, o 
promotor Carlos Eduardo Fer-
reira Pinto informou que os va-
lores necessários para as ações 
poderão ser maiores. “Porém, 
o termo estabelece uma garan-
tia jurídica concreta, que não 
existia, até então, de que os va-
lores iniciais emergenciais estão 
resguardados”. Ainda segun-
do o Ministério Público, quem 
vai gerir e aplicar os recursos 

em ações é a própria Samarco. 
Mas o termo estabelece que os 
gastos deverão ser auditados 
por empresa independente, 
escolhida pela promotoria.  O 
diretor executivo de finanças 
da Vale, Luciano Siani Pires, 
declarou que ainda não há 
conclusão sobre as causas do 
rompimento das barragens, 

que o laudo definitivo sobre o 
caso poderá levar meses, mas 
reforçou o comprometimento 
da empresa em ajudar as pes-
soas que perderam suas casas. 
As consequências do desastre 
ambiental são imensuráveis e 
irreversíveis. A lama, atingiu o 
Rio Doce e já tem prejudicado 
o Espírito Santo.

O Governo Federal responsabiliza a mineradora Samarco por danos am-
bientais, comprometimento da bacia hidrográfica e dano ao patrimônio 

Corpo de Bombeiros de MG

Após os ataques terroristas 
em Paris, que deixaram mais de 
400 pessoas feridas e cerca de 
129 mortos, a aviação francesa 
tem feito bombardeios ao prin-
cipal reduto do grupo extremis-
ta Estado Islâmico no Norte da 
Síria. Em resposta à tragédia, 
que ocorreu no dia 13 de no-
vembro, o bombardeio destruiu 
um centro de comando e outro 
de treinamento, de acordo com 
o Estado-Maior das Forças Ar-
madas da França. O ataque foi 
realizado por “dez aviões caça – 
Rafale e Mirage 2000 –, a partir 
dos Emirados Árabes Unidos e 
da Jordânia”. Eles lançaram 16 
bombas, numa missão seme-
lhante a que foi feita na madru-
gada do dia 15 de novembro.
"Estamos convencidos de que 
devemos continuar a atacar a 
organização na Síria. Vamos 
intensificar os ataques, vamos 
escolher alvos que façam o má-

ximo de estragos contra esse 
exército terrorista", informou 
o presidente francês François 
Hollande. O Reino Unido tam-
bém reforçou a necessidade de 
intensificar os ataques contra os 
grupos extremistas, aumentan-
do em 30% os fundos destina-
dos à luta contra o terrorismo. 

O primeiro ministro britânico 
David Cameron declarou total 
apoio à França. A França en-
viou ao Legislativo do país um 
projeto de lei para prolongar o 
estado de emergência por três 
meses e propostas de mudanças 
na Constituição para agir contra 
o terrorismo. 

O governo francês classificou os atentados parisienses de ato de guerra

Divulgação

Sertão Esportivo

Por David Haluli 
CREF Nº.: 04940-G/PE

Hoje em dia existem 
diversas metodologias que 
baseiam qualquer ativida-
de física proposto por um 
profissional de educação fí-
sica: treinamento de força, 
HIIT, HIT, PROTOCOLO 
DE TABATA, Treinamento 
Funcional, e cada um com 
sua particularidade.

Hoje falaremos do 
TREINAMENTO FUNCIO-
NAL, a tão cobiçada ativi-
dade física dinâmica e bas-
tante diferente dos exercí-
cios tradicionais. Mas será 
que ela funciona mesmo?

Funciona! 
O treinamento funcio-

nal é uma metodologia de 
ensino-aprendizagem da 
área fitness que estimula o 
corpo a trabalhar em con-
junto, alternando, ou até 
mesmo simultâneo, múscu-
los e articulações em prol 
de um único movimento. 
Pode ser utilizado para re-
abilitação de e estruturas 
músculos-esqueléticas, tais 
como lesões de coluna e jo-
elho. Mas normalmente é 
utilizado como um método 
de preparação física e con-
dicionamento físico, inte-
grando treinos musculares 

Treinamento funcional 
funciona?

Prof. David Haluli Sobrinho
- Graduado em Educação Física - 2011
- Especializando em Biomecânica e 
Cinesiologia
- Sócio-Diretor e Idealizador da Central 
de Cursos INERTIA
- Idealizador e Criador da GOALS - 
Sistema de Metas
Fone: (81) 9700-9735

e aeróbios, aumentando 
assim o gasto calórico e 
melhorando a aptidão do 
indidviduo.

O treinamento funcio-
nal é mais uma forma efi-
caz de alcance da qualida-
de de vida e bem-estar tão 
desejada por todos, além 
de levar ao emagrecimento 
e fortalecimento muscular, 
trazendo mais saúde a sua 
vida. 

Mas continuo dizendo: 
antes de qualquer ativida-
de física procure seu médi-
co, faça todos os exames e 
procure um profissional de 
educação física especialista 
em treinamento funcional, 
para poder existir uma pe-
riodização e metas para al-
cançar seu objetivo. 

Abraços a todos e até 
um próximo encontro.

Saúde & Fitness
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A Lei nº 13.180, que regu-
lamenta a profissão do artesão, 
foi sancionada pela presidente 
Dilma Rousseff, recentemen-
te, em outubro. No entanto, 
poucos artesãos sabem do que 
a matéria trata e a quais be-
nefícios terão direito, a partir 

de agora. A lei, que tramitava 
no Congresso Nacional desde 
2010, estabelece diretrizes para 
as políticas públicas de fomen-
to à profissão, além de instituir 
a carteira profissional para a 
categoria. Ela também autoriza 
o poder Executivo a dar apoio 
profissional aos artesãos, defi-
ne que seja criada uma Escola 

Técnica Federal de Artesanato, 
dedicada ao desenvolvimento 
de programas de formação e 
afirma que todo artesão deverá 
ser identificado pela Carteira 
Nacional do Artesão, válida em 
território nacional por, no mí-
nimo, um ano. Ela só poderá 
ser renovada mediante com-
provação de contribuições para 
a Previdência Social. 

Conhecido como “Biu dos 
Anjos” no município de Petro-
lina, o artista Gabriel Pereira 
Filho, afirma que a lei tem sido 
tema das rodas de conversas 
entre os profissionais deste 
segmento, mas que ainda não 
se sabe quais serão as mudan-
ças efetivas na prática. “Por um 
lado, essa lei vai ser boa, pois 
seremos mais reconhecidos. 
Várias empresas grandes vão 
poder contratar os artesãos e 

o salário poderá passar a ter 
uma base. Com certeza, vamos 
conseguir ampliar mais nosso 
mercado”, aposta Biu dos An-
jos. Um ponto negativo avaliado 
por ele, que trabalha confeccio-
nando esculturas de madeira no 
estilo barroco, é o aumento de 
impostos. “Vamos ter que pagar 
mais imposto e, nesse momento 
econômico difícil em que esta-
mos, isso não será nada bom”, 
avalia. A legislação define ainda 

que o artesanato deverá valori-
zar a identidade e a cultura na-
cional. Com isso, será destinada 
uma linha de crédito especial 
para que os profissionais pos-
sam financiar a comercialização 
da produção e a aquisição de 
matérias-primas e de equipa-
mentos. Será também necessá-
ria a criação de certificados de 
qualidade, que permitam agre-
gar valor ao produto e às técni-
cas artesanais.

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Legislação nova define linha 
de crédito especial para artesãos
A lei, que tramitava desde 2010, estabelece diretrizes para as políticas públicas 
de fomento à profissão, além de instituir a carteira profissional para a categoria

Biu dos Anjos acredita que com a regulamentação da profissão, a atividade pas-
sará a ser mais valorizada, mas teme os prejuízos com o aumento de impostos

Acervo Biu dos Anjos

Coordenadora Estadual do Programa de Artesanato 
Brasileiro, Ana Nadiege destaca pontos principais

• A regulamentação da profissão do artesão poderá definir 
melhor os direitos e deveres do artesão

• As políticas públicas serão melhores direcionadas e o 
imposto será igual para todos

• A carteira de trabalho dará oportunidade ao aumento de 
contribuição previdenciária

• O Governo do Estado aguarda a promulgação das medidas 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego para que as 
adaptações sejam feitas
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Dárcio Rabélo
darciorabelo@hotmail.com
87 9159.3661

@darciorabelo.com.br
facebook.com/PORTALDARCIORABELO

@darciorabelo

MÚSICA - O cantor e compositor arcoverdense Kleber Araújo, estará 
lançando seu terceiro trabalho musical. Intitulado de ‘Cinema Novo

Maria das Graças Melo - Empresária Graça Melo (GMCON) em 
convenção nacional das empresas de serviços contábeis -  Centro de 

Convenções. Recife - PE 

OAB ARCOVERDE - Wdson Pyerre e Flaviana Pacheco eleitos 
novos presidente e vice, respectivamente, para comandar a 

Subseção que abrange oito municípios

SIM - Tereza e Bruno Rocha ao lado dos pais dele Nena e Wilton 
Rocha em seu belo nupcial na cidade da Pedra

Sofrência
A sofrência do cantor Pablo poderá ser conferida de perto em 
Arcoverde. O baiano será a atração principal da Festa do Ano, 
na Arena Prime (na Avenida do Corredor), às 21h00, dia 11 de 
dezembro. As bandas Noda de Caju, e os cantores sertanejos 
Ycaro e Vitório estarão também no evento. O rei da sofrência 
trará para Arcoverde as músicas do novo álbum, 
Desculpe aí.Ingressos vão de R$ 25 (Pista) a R$50 (Área VIP).
Informações: 3822-4520.

Natal luz
Com milhares de pessoas presentes no centro da cidade, a terceira 
edição do Natal Luz de Garanhuns tem sido um sucesso enorme. 
Com o tema “O Mundo Encantado de Papai Noel”, o evento já iniciou 
conquistando todos os garanhuenses que tiveram o privilégio de 
presenciar as apresentações realizadas. A programação, e também 
ornamentação, estão maravilhosas. O Natal Luz deste ano contará com 
mais de 130 apresentações, que serão promovidas gratuitamente à 
população. O evento segue até o dia 31 de dezembro.
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cultura

Sertão Esportivo
Cultura

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

9º Edição do encontro das culturas 
populares e tradicionais 

em Serra Talhada

O e Encontro aconteceu na Estação do Forró, e como se é 
de praxe num evento que envolve culturas populares e tradi-
cionais, no cenário da festa houve manifestações de cabocli-
nhos, coco, maracatus, reisado e bumba meu boi

Pois as condições rudimentares de vida proveniente do 
clima e da própria história do nosso povo audacioso e es-
perançoso é palco propício para a manutenção dos eventos 
cultural e de raízes como os acima citados ou mesmo porque 
Confúcio tenha dito lá atrás que, “a cultura está acima da di-
ferença da condição social”. 

Os mais velhos tornam-se mestre a ensinar aos mais no-
vos que mais tarde serão também multiplicadores, ou seja, 
mestre dos mais novos dessa maneira forja um futuro. Albert 
Camus escreveu seu pensamento filosófico que, 

“sem a cultura, e a liberdade relativa que ela pressupõe a 
sociedade, por mais perfeita que seja não passa de uma sel-
va. É por isso que toda a criação autêntica é um dom para o 
futuro”.

Quem esteve presente na festa foi Dona Marivalda, ela 
que é tetra campeã do Carnaval do Recife, a rainha do ma-
racatu. Pois, de burrinha e folguedo o município de Serra 
Talhada conta com quase uma década de exaltação e forta-
lecimento das tradições culturais. Damos vivas a 9° edição 
na expectativa de que a comemoração em si, se torne tam-
bém uma tradição. Para 
fechar, um pensamento 
de Nildo Lage: “ a cultura 
de um povo é o seu maior 
patrimônio. Preservá-la 
é resgatar a história, per-
petuar valores, é permitir 
que as novas gerações 
não vivam sob as trevas 
do anonimato. 

O município de Serra Talha-
da foi palco do IX Encontro das 
Culturas Populares e Tradicio-
nais. De 20 a 29 de novembro, 
o projeto reuniu vários artistas, 
lideranças comunitárias, gesto-
res, pesquisadores e represen-
tantes do segmento cultural no 
Conselho Nacional de Política 
Cultural. O fortalecimento da 
cultura popular foi um dos focos 
do Encontro e dois importantes 
projetos fizeram parte da pro-
gramação: Festival Canavial, 
que teve o patrocínio da Petro-
bras e é realizado na Zona da 
Mata e o Festival Coco de Roda 
Olinda Zumbi. Também foram 
realizados seminários e ofici-
nas com os seguintes temas: 
“Conservação do patrimônio 
imaterial e sua relação com as 
políticas públicas”; “A arte na 
diversidade Cultural”, “O pro-
tagonismo cultural e o diálogo 
entre saberes”. Outras aborda-
gens ainda reuniram relevantes 

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

nomes da cultura do Brasil, a 
exemplo do Fórum de Gesto-
res Municipais de Cultura, do 
Encontro dos Pontões de Bens 
Registrados, Fórum Nacional 
das Culturas Populares e Povos 
Tradicionais e do Seminário 
Cultura e Pensamento. Nesta 
edição, o Encontro de Culturas 
Populares e Tradicionais tam-
bém esteve presente nos municí-
pios de Vicência, Aliança e Olin-
da com atividades simultâneas. 
Foram realizados cortejos, shows 
e espetáculos, na Feira e no ter-

Cinema, shows e espetáculos 
em encontro de culturas

Arcoverde celebrará festival de cultura e arte

De 20 a 29 de novembro, projeto reuniu artistas, gestores, pesquisadores e repre-
sentantes do segmento no Conselho Nacional de Política Cultural em Serra Talhada

Alejandro García

reiro de Pai Hebert, e nos Enge-
nhos. Apresentaram-se: a Velha 
Guarda da Mangueira, Cabras 
de Lampião, Mestres do Carim-
bó, Maracatu Estrela de Ouro de 
Aliança, Pereira da Viola, Mestres 
do Fandango do Paraná, Coco 
Raízes de Arcoverde, Os Nona-
tos. A mostra de cinema homena-
geou o Mestre do Cinema de Ani-
mação Lula Gonzaga com filmes 
como “O Homem sem sorte”, de 
Costa Júnior e “Papo Amarelo 
– O primeiro tiro”, de Anildomá 
Willans de Souza. 

O 13º Festival Arcover-
de de Cultura e Arte e a 52ª 
Festa do Comércio são rea-
lizados pela Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Arcoverde – ACA, de 24 a 
30 de dezembro, a partir das 
20h30. Também será reali-
zado o primeiro Festival da 
Canção Popular de Arcover-

de, que traz de volta o lúdico 
Show de Calouros.

 O palco será instalado 
no pátio externo do Ceco-
ra, próximo ao Parque de 
Diversão Lima e da Praça 
Winston Siqueira. De acor-
do com a prefeita Madale-
na Britto, “será um even-
to que promove a arte e a 

cultura através da música, 
voltado para as famílias e 
incorporado ao sentimento 
de paz e união que norteia 
o período natalino”, decla-
rou. As inscrições para o 1º 
Festival da Canção Popular 
de Arcoverde estão abertas 
e seguem até o dia 14 de 
dezembro.

Hans Von Manteuffel 

Os Cabras de Lampião estiveram entre as atrações do evento cultural
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tEcnologia

O usuário poderá encontrar informações de todas 
as 185 prefeituras e dos órgãos públicos do Estado. 
Serão criados aplicativos para tablets e celulares

“Tome Conta” mostra 
gastos do poder 
público ao cidadão

A Lei da Transparência 
foi criada para aumentar o 
acesso dos cidadãos às in-
formações de órgãos públi-
cos, mas, apesar de estar 
em vigor desde 2012, ainda 
há dificuldades para se ob-
ter informações simples e 
claras, principalmente, das 
administrações municipais. 
Visando a facilitar a vida 
da população, o Tribunal 
de Contas de Pernambuco 
(TCE-PE) criou uma nova 
ferramenta: o portal “Tome 
Conta”. 

Por meio dele, o usuário 
poderá encontrar informa-
ções de todas as 185 prefei-

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

turas pernambucanas e dos 
órgãos públicos do Estado, 
relacionadas às despesas e 
arrecadações, número de 
funcionários comissionados 
e efetivos, despesa com obras 
realizadas e em andamento, 
dados sobre educação, saúde 
e licitações. “Tudo isso re-
presenta uma conquista para 
a sociedade, uma vez que fa-
cilita, ao cidadão, o exercício 
da cidadania plena”, expli-
ca o presidente do TCE-PE, 
Valdecir Pascoal. Os dados 
são coletados pelo sistema 
Sagres, e-Fisco e, com base 
nas informações dos minis-
térios da Educação e Saúde, 
atualizados mensalmente. 
Ao procurar informações so-

bre o município de Triunfo, 
por exemplo, o cidadão po-
derá ver que as despesas da 
prefeitura, neste ano, foram 
de R$ 15.909.647,20. Des-
te total 36,5% foram gastos 
com Educação (o equivalente 
a mais de R$ 5,6 milhões) e 
21,2% com Previdência Social 

(cerca de R$ 3,338 milhões). 
No ícone de despesas na pá-
gina, aparece também que a 
receita prevista para Triunfo 
é de R$ 29.332.506,13. No 
entanto, a arrecadação atu-
al está em R$ 17.126.972,96. 
Em dezembro, será realiza-
da uma maratona hacker, 

no congresso da Associação 
dos Membros do Tribunal 
de Contas do Brasil, que 
ocorrerá no Recife, para 
que sejam desenvolvidos 
aplicativos para celulares 
e tablets com os dados dis-
ponibilizados pela Corte de 
Contas.

Portal vai disponibilizar doações eleitorais de empresas com contrato com poder público

Divulgação
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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

SaúdE

Vamos nos refrescar nesse calor?

Uma onda de calor vem 
atingindo o nosso Sertão, ele-
vando e muito as temperatu-
ras! E aí bate aquela vontade 
de um sorvete bem gelado... 
Mas como se refrescar nesse 
calor e ainda manter o foco 
na alimentação saudável? 
Você precisa experimentar os 
smoothies! O smoothie é uma 
bebida refrescante, docinha 
e pouco calórica, sendo uma 
opção para matar a vontade 
de ingerir doce de uma forma 
saudável e sem escorregar na 
dieta. Com uma textura cre-
mosa, que lembra um milk-
-shake, os smoothies podem 
ser feitos com frutas, legumes, 
verduras, iogurte natural, ce-
reais integrais e gelo, o que os 
torna muito nutritivos, pois 
contêm vitaminas e sais mi-
nerais indispensáveis para a 
saúde. As combinações são 
muitas, e basta bater todos os 
ingredientes no liquidificador 
e servir bem gelado. O segre-
do da consistência mais grossa 
está no uso de frutas congela-
das ou iogurte.
Vamos aprender a fazer?
Smoothie de frutas vermelhas
Ingredientes:
• 1 xícara de frutas vermelhas 
congeladas (morango, fram-

boesa, amora)
• 1/2 xícara de suco de laranja 
• 1/2 xícara de água de coco 
• 1/2 colher de sopa de semen-
tes de chia
Smoothie Piña Colada
Ingredientes:
• 3/4 xícara de abacaxi fresco 
em cubos
• 1 de xícara de leite de coco ou 
iogurte natural
• 1/2 banana pequena
• 1/4 colher de chá de erva-
-cidreira picada
Smoothie de maracujá
Ingredientes 
• 1 xícara ou pote de iogurte 
natural
• Polpa de ½ maracujá
• 1 banana nanica madura
• 4 folhas de hortelã
• 2 pedras de gelo
Modo de preparo: Bata 
tudo no liquidificador e acres-
cente gelo a gosto. Se preferir 
adoçar, é só colocar um pouco 
de mel. Agora é só se refrescar 
e curtir muito sabor e densida-
de nutricional!

Mirella Araújo
redacao@jornaldosertaope.com.br

Situação de emergência no Estado 
para combate mais duro ao Aedes
Governador assinou decreto depois que o Ministério da Saúde confirmou relação entre 
o Zika vírus e a microcefalia. Paulo Câmara reuniu prefeitos para tratar do assunto

Principais sintomas 
Dengue
Febre alta (geralmente dura de 2 a 7 dias), dor de cabeça, dores no corpo e articulações, 
prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Nos casos graves, o 
doente também pode ter sangramentos (nariz, gengivas), dor abdominal, vômitos persistentes, 
sonolência, irritabilidade, hipotensão e tontura. 

Chikungunya 
O principal sintoma é a dor nas articulações de pés e mãos, que é mais intensa do que nos 
quadros de dengue. Além disso, também são sintomas: febre repentina acima de 39 graus, dor 
de cabeça, dor nos músculos e manchas vermelhas na pele. Cerca de 30% dos casos não chegam 
a desenvolver sintomas.

Zica
Os pacientes apresentam um quadro alérgico. Os sintomas, porém, são parecidos com os das 
doenças “primas”: febre, dores e manchas no corpo. Quem é infectado pelo zika também pode 
apresentar diarreia e sinais de conjuntivite. 

O governador de Pernambu-
co, Paulo Câmara, e o prefeito do 
Recife, Geraldo Julio, decreta-
ram Situação de Emergência em 
Pernambuco e na capital a partir 
do dia primeiro de dezembro – 
dia da publicação dos decretos 
no Diário Oficial – diante do sur-
to de microcefalia no Estado, que 
teve a relação com o vírus Zika 
comprovado. A ação se justifica 
ainda pela epidemia de dengue 
e chikungunya, todos transmiti-
dos pelo mosquito Aedes aegyp-
ti. A Situação de Emergência au-
toriza a adoção de todas as medi-
das administrativas necessárias 
à imediata resposta por parte do 
Poder Público à situação vigen-
te. Para tratar do tema e pedir 
união, Paulo Câmara convocou 
os 184 gestores municipais para 
reunião, no dia 30 de novembro, 

no Hotel Canariu's, em Gravatá. 
Os ministros da Saúde, Marce-
lo Castro, e da Integração Na-
cional, Gilberto Occhi, além do 
Secretário Nacional de Proteção 
e Defesa Civil, general Adriano 
Pereira Júnior, também foram 
enviados pela presidente Dilma 
Rousseff para participar do en-
contro e auxiliar na elaboração do 
Plano Estadual de Enfrentamento 
das Doenças Transmitidas pelo 

Aedes aegypti.  Sendo Pernambu-
co o Estado com o maior número 
de casos no Nordeste, o governa-
dor teve uma audiência com a pre-
sidente Dilma Rousseff, no último 
dia 26 de novembro, para tratar 
do apoio da União ao Plano Esta-
dual de Enfrentamento. Mas não 
ficou definido se haverá ajuda fi-
nanceira do Governo Federal para 
os estados afetados pelo aumento 
dos casos de microcefalia. 

Governador alerta para que quadro de epidemia não se repita em 2016

Aluisio Moreira/SEI
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SaúdE

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

Em nosso país existe plena liberdade da realização de todo 
tipo de contrato pelos cidadãos, como locação de bens móveis e 
imóveis, compra e venda, doação, cessão de direitos e uma infi-
nidade mais. Até então, os contratos firmados produzem pouca 
interferência nas regras processuais, o que mudará a partir do iní-
cio da vigência do novo código de processo civil. Vamos usar uma 
hipótese para tentar facilitar o entendimento: uma pessoa firma 
um contrato de compra e venda, entrega o produto vendido, mas 
não recebe o pagamento. Daí contrata um advogado e vai à justiça 
para receber o que faz jus. Interposto o processo, o contrato serve 
apenas para demonstrar seu direito de crédito, porque não esta-
belece normas de natureza processual, como por exemplo, a for-
ma em que o processo deve ser conduzido pelo juiz, os prazos que 
devem ser observados, etc., Já que tudo isso que segue os ditames 
previamente fixados no código de processo civil.

Mas a partir de 17 de março de 2016 essa realidade será to-
talmente diferente, porque as pessoas poderão negociar cláusulas 
que digam respeito ao andamento de um eventual processo futu-
ro, já que houve a ampliação da autonomia da vontade das partes, 
que passa agora também a interferir na própria ação judicial, o que 
nunca existiu até então. Os contratantes poderão, por exemplo, 
dispensar perícias e até mesmo recursos que poderiam ser utili-
zados na ação judicial; criar novas multas processuais, diferentes 
das previstas no código; reduzir ou dilatar os prazos processuais, 
et cetera. É bem verdade que o legislador delegou ao juiz o dever 
de controlar a validade destes tipos de disposições, que pode recu-
sar a aplicação de cláusulas nulas e também as abusivas postas em 
contratos de adesão e ainda as cláusulas que prejudiquem pessoas 
em manifesta situação de vulnerabilidade. Mas, em havendo uma 
negociação processsual dentro dos limites legais, o juiz não pode-
rá anular uma cláusula apenas porque uma das partes não mais 
deseja vê-la cumprida, já que ele não julgará a conveniência da 
negociação processual, mas unicamente sua legalidade.

Por isso, as pessoas deverão ter maiores atenção e cuidado nas 
suas contratações, para que não sofram prejuízos num processo 
judicial cujas regras tenham sido previamente negociadas em 
contrato. Isto significará uma mudança de paradigma no direito 
brasileiro que trará fortes impactos na formação dos contratos de 
agora em diante. 

Negociação Processual à luz 
do novo CPC.

O Ministério da Saúde 
(MS) confirmou, no último 
dia 28 de novembro, a re-
lação entre o Zika vírus e o 
surto de microcefalia na re-
gião Nordeste. A confirma-
ção deu-se após o resultado 
de exames realizados em 
um bebê, nascido no Ceará, 
portando microcefalia e ou-
tras malformações congê-
nitas. O Instituto Evandro 
Chagas – órgão do ministé-
rio em Belém – identificou, 
nas amostras de sangue e 
tecidos, a presença do Zika 
vírus.  O Ministério, em par-
ceria com as secretariais es-
taduais de Saúde, deve con-
tinuar as investigações para 
esclarecer questões como a 
transmissão desse agente, 
sua atuação no organismo 
humano, a infecção do feto 
e o período de maior vul-
nerabilidade da gestante. 
Até agora, o que se sabe é 
que o risco está associado 
aos primeiros três meses 
de gravidez. No dia 24 de 
novembro, o MS divulgou 
um boletim contabilizando 
um aumento no número de 
casos notificados, chegando 
a 739 no País. Pernambuco 
ainda lidera a maior parte 
dessas notificações com 487 
casos; seguido pela Paraíba 
com 96; 54 em Sergipe; Rio 
Grande do Norte com 47 ca-
sos; no Piauí, foram 27 ca-
sos notificados; Alagoas 10 
casos; nove no Ceará; e a na 
Bahia oito casos. Também 
foi identificado um caso no 
estado de Goiás, região Cen-
tro-Oeste do País. O diretor 

Exame em bebê confirma relação 
entre Zika vírus e microcefalia
Ministério da Saúde, em parceria com as secretariais estaduais, continuará as 
investigações. Até agora, risco é associado aos primeiros três meses de gravidez 

do Departamento de Vigi-
lância de Doenças Trans-
missíveis da pasta, Cláudio 
Maierovitch afirmou que 
essa relação entre o Zika ví-
rus e a microcefalia é “iné-
dita no mundo”. “Tanto os 
nossos cientistas quanto os 
cientistas no mundo que es-
tiverem interessados devem 
nos ajudar a provar essa 
causa e efeito”. Em Pernam-
buco, segundo mapa apre-
sentado pela Secretaria Es-
tadual de Saúde, as cidades 
com mais registros de mi-
crocefalia são: Recife, com 
mais de 21,6 % dos casos, 
Jaboatão dos Guararapes, 
com 7,1%, além de Olinda, 
Cabo de Santo Agostinho e 
Vitória de Santo Antão, to-
dos com 3,7%. No entanto, 
a secretaria ainda está re-
colhendo os dados de cada 
município pernambucano 
para, então, divulgar um 
mapa mais detalhado. 

A secretária-executiva 
de Vigilância em Saúde 
da Secretaria Estadual de 

Pernambuco, Luciana Al-
buquerque, ressalta que o 
Estado precisa se preparar 
para atender esses bebês 
com microcefalia. “Preci-
samos reparar a rede para 
atender a esses bebês com 
fisioterapia e terapia ocu-
pacional, pois eles podem 
apresentar limitações mo-
toras e cognitivas”, decla-
rou. 

Rede
As unidades de refe-

rência para o atendimento 
dos bebês e das mães em 
Pernambuco são: Hospital 
Oswaldo Cruz e do Instituto 
de Medicina Integral Pro-
fessor Fernando Figueira 
(Imip), o Centro Integrado 
de Saúde Amaury de Medei-
ros (Cisam) e a Associação 
de Assistência à Criança De-
ficiente (AACD). No Sertão, 
o suporte fica com Hospital 
Regional Professor Agame-
non Magalhães, em Serra 
Talhada, e o Hospital Dom 
Malan, em Petrolina.

Número de casos chega a 739 no País. Pernambuco lidera com 487 notificações

Divulgação




