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G
raduado em Ciências Sociais 
pela UFPE. Mestre e Doutor 
em Ciência Política pela 
UFPE; Professor-Adjunto 
do Departamento de Ciência 

Política da UFPE; Coordenador do 
Núcleo de Estudos de Estratégias e 
Política Eleitoral da UFPE; Membro 
do Núcleo de Estudos de Instituições 
Coercitivas da UFPE; Ex-Pesquisador 
do Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia, INCT, Brasil; Membro 
do Grupo de Pesquisa Comunicación 
Política e Comportamento Electoral 
en América Latina, Adriano Oliveira, 
atualmente, desenvolve pesqui-
sas qualitativas e quantitativas de 
Opinião Pública sobre o comporta-
mento político, eleições e opinião 
pública, emoções, crenças, valores, 
sentimentos, cenários e previsões 
eleitorais. Ele é consultor do Insti-
tuto de Pesquisa Maurício de Nassau 
(IPMN). Com um vasto currículo 
voltado a conjunturas e estratégias 
desde 2006, além de estrategista, é 
casado, pai de uma filha e autor de 
cinco livros. Três obras são voltadas 
para a temática eleição.  Os livros têm 
os seguintes títulos: Tiros na demo-
cracia - De que lado ficou a Imprensa 
na greve da Polícia Militar de Per-
nambuco? Editora Bagaço, 2001; O 
que pensa o eleitor pernambucano? 
Editora Bagaço, 2010; Desvendando 
a caixa-preta das pesquisas eleitorais 
- Editora Juruá, 2012;  e o último 
tem como título a frase preferida do 
autor “Eleições não são para princi-
piantes” - Editora Juruá, 2014. Nesta 
entrevista à jornalista Danielle 

Adriano Oliveira, doutor em Ciência Política. 

“Nenhum governador ou futuro presidente da República 
se mostrou disposto a liderar e apresentar uma agenda de 
ajuste fiscal e reforma para o Brasil”     

Divulgação
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Leão, o estrategista apresentou um 
panorama sobre a crise econômica 
e política do Brasil. 

Qual a sua análise quanto ao  
Impeachment e a legalidade cons-
titucional desse processo? 

Vejo com muita preocupação o 
processo de impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff, por ser pos-
sível ser criada uma jurisprudência 
eleitoral. Significa que todo presi-
dente reprovado pelos eleitores e 
que venha cometer algum indício de 
crime de responsabilidade, poderá 
sofrer o impeachment. Portanto, eu 
vejo que o impeachment não pode ser 
banalizado. Trata-se de um instru-
mento limite, e no caso da presidente 
Dilma Roussef, ele não foi utilizado 
como instrumento limite. E a minha 
preocupação, neste instante, é com 
os próximos presidentes da Repú-
blica que estejam reprovados pela 
opinião pública e que tenham prati-
cado algum tipo de indicio de crime 
de responsabilidade fiscal venham 
também ser vítima do processo de 
impeachment em virtude dessa ju-
risprudência eleitoral que foi criada. 

Sobre a votação de admissibili-
dade do processo de impeachment 
da presidente Dilma na Câmara 
dos Deputados o resultado de 342 
votos foi surpreendente?  

Quanto à votação não vejo sur-
presa em virtude do passado da 
presidente Dilma Rousseff caracte-
rizado pela não negociação. Ela tem 
inabilidade para o exercício da polí-
tica. E por não ter habilidade para o 
exercício da política ela conseguiu 
obter a antipatia diversas pessoas 
que não gostam dela, conseguiu 
conquistar não amigos e apoiadores, 
mas inimigos e pessoas dispostas a 
votarem pelo processo de impeach-
ment. Portanto, o que observamos 
no resultado do último domingo, foi 
absolutamente normal. Além disso, 

devemos considerar a perda da 
força do lulismo, em especial do ex-
-presidente Lula, entre os deputados. 
Ou seja, os deputados não acataram 
as solicitações do presidente Lula. 

 
O impeachment resolve o pro-

blema politico e econômico do 
país? Como você prever o futuro 
desse processo?

Relativo ao impeachment não vejo 
como resolver o problema econô-
mico e político do país. Com Temer 
a crise continua porque ele vai ter 
que criar uma agenda liberal calcada 
no momento numa conjuntura de 
recessão econômica e quando os 
eleitores ainda têm saudade da era 
Lula, representada pela bonança 
econômica. Soma-se isso ao fato 
de que os eleitores brasileiros, em 
parte, defendem uma forte presença 
do Estado na economia. Para Temer 
obter sucesso, ele precisa de agendas 
liberais e, consequentemente, essas 
agendas liberais vão ter a reprovação 
de parte do eleitorado. Portanto, 
prevejo um início tumultuado da go-
vernança do vice-presidente Temer 
que poderá adquirir durabilidade 
devido ao fato da operação lava-jato. 
Não sabemos até onde vai a operação 

e, consequentemente, esta operação 
pode atingir pessoas do PMDB e 
fragilizar o governo de Michel Temer.

O que as pesquisas apontam so-
bre o fato de o governo ter ou não 
cometido crime de responsabilida-
de fiscal? 

Não vejo que a presidente Dilma 
praticou crime de responsabilidade 
fiscal, o que vejo a partir da leitura de 
diversos juristas, embora considere 
que há vários juristas que entendam 
que ela cometeu, eu vejo que ela co-
meteu pedaladas sociais. Ela utilizou 
dos bancos públicos, no momento de 
déficit e arrecadação, com objetivos 
de manter as políticas sociais e ob-
viamente manter sua popularidade. 
Ela utilizou dos bancos públicos para 
financiar as políticas sociais, para 
manter as políticas sociais. Minha 
pergunta é se isso deve ser de fato o 
motivo de impeachment? 

Quais suas perspectivas, o que 
você vislumbra para o país: caso 
Dilma sofra o impeachment; caso 
Temer assuma como presidente; 
ou caso Dilma continue no gover-
no? Eleição geral ou presidencial 
seria uma solução imediata? 

Divulgação
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“

“

Minha perspectiva para o país 
com Dilma ou Temer é pessimista. 
Em virtude do ajuste fiscal que o 
Brasil precisa fazer, ou seja, conter a 
evolução da dívida pública brasileira 
diante da conjuntura de recessão. 
Conter a dívida pública brasileira 
numa conjuntura de crescimento 
econômico é mais fácil, mas não é 
isso que observamos no momento. 
Vejo que a melhor saída do país são 
eleições presidenciais, não eleições 
gerais. Porque defendendo as elei-
ções gerais deverá haver negociação 
com governadores e parlamentares, 
certamente muitos deles não seriam 
reeleitos, portanto o custo é maior de 
negociar as eleições gerais. Por isso, 
defendo a eleição presidencial que 
talvez venha representar o início de 
uma nova era para o Brasil. A melhor 
solução que vejo para o país é ser 
governado por um novo presidente 
da República que não seja Temer  
nem Dilma. 

Recentemente, fiz uma pesquisa 
pelo Instituto de Pesquisa Maurício 
de Nassau e foi mostrado claramente 
que se a situação econômica do país 
estivesse bem, não existia a discus-
são de impeachment. O que provocou 
o impeachment foi a falta de habili-
dade da presidente no Legislativo, 
com os eleitores e a regressão eco-
nômica que infelizmente o Brasil 
está sofrendo em seu governo.  Na 
Pesquisa de Opinião “O Brasil e o fu-
turo”, respondida por 75 internautas, 
78,7% afirmam que as crises política 
e econômica não findarão com o 
impeachment da presidente Dilma.

Qual a análise relativa à gestão 
da presidente Dilma e os erros co-
metidos por ela no que diz respeito 
à política econômica? O principal 
fator que alimenta a crise econô-
mica atual é a falta de credibilida-
de do governo?

Os erros cometidos pela pre-
sidente Dilma, foram dois. Em 

primei,o lugar manter a ação do 
Estado, a política econômica na 
era Lula e não buscar o equilíbrio 
fiscal. Ou seja, na era Lula foi possí-
vel fazer política intervencionistas, 
foi possível exercer fortes gastos 
públicos. Entretanto, com a queda 
da arrecadação isso não foi possí-
vel na era Dilma. A presidente não 
reconheceu e contornou com sua 
política que gerou déficit público. 
Esse foi seu grande erro na econo-
mia. No que diz respeito à política, 
foi a falta de capacidade de diálogo 
que a presidente Dilma não tem no 
Congresso Nacional. Ou seja, ela se 
mostrou uma pessoa inapta para 
exercer a função de presidente 
no âmbito político. Em relação às 
reorganizações das finanças, ela s 
passam, novamente repito, por um 
ajuste fiscal. E este ajuste fiscal de-
pende do Parlamento e do apoio dos 
eleitores. Só que os eleitores não 
gostam de ajuste fiscal.  Neste sen-
tido, o Temer irá ser desencorajado 
porque ele teme as reprovações dos 
eleitores ou ele de fato irá fazer o 

ajuste fiscal e, consequentemente, 
adquirir impopularidade. O impe-
achment da presidente Dilma pode 
vir a ser escolha ótima para o PT e 
Lula? Sim, pois Michel Temer preci-
sará fazer reformas que lhe trarão 
impopularidade em razão da preo-
cupante conjuntura econômica. E 
caso o Lula não seja retirado do jogo 
político pela Lava Jato, ele poderá 
utilizar da estratégia da vitimização 
e ser competitivo em 2018.

As declarações de voto dos de-
putados pelo impeachment foram 
objeto de chacota nas redes so-
ciais. Qual o seu ponto de vista?

Os deputados ao falarem do im-
peachment só citaram a família e es-
queceram da corrupção e superação 
da crise. Isso mostra que os parla-
mentares não são tão republicanos 
como pensamos que eles sejam, do 
mesmo modo que não estão preo-
cupados com a solução para crise. 
Então, o futuro do governo Temer 
é algo que me causa pessimismo 
e não otimismo. Os políticos pre-
cisam entender que eles precisam 
se reinventar. Nesse momento de 
redes sociais, de crise econômica, 
da imagem do legislativo, eles 
precisam se reinventar, ter novas 
práticas políticas e novos discursos. 
O discurso proferido no âmbito do 
impeachment, de fato não permite 
a conquista dos eleitores.

Como você define a política?
Defino a política brasileira como 

algo tumultuado. Onde vários atores 
políticos sabem as necessidades do 
país, mas teme a opinião pública. 
Ou seja, sabe que o Brasil precisa 
de um ajuste fiscal. Mas, nem todos 
eles, inclusive nenhum governador 
ou futuro presidente da República 
ainda não se mostraram dispostos 
a liderar e apresentar uma agenda 
de ajuste fiscal e ajuste de reforma 
para o Brasil. 

A melhor definição 
da política é que ela 
é um jogo. Política 
é muito comparada 

com futebol. Se você 
tiver as melhores 
estratégias você 

ganha o jogo. Sem 
descartar o inusitado; 

a sorte. A política 
também é afeto 

da relação entre o 
candidato e o eleitor
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í n d i c e

P
ernambuco é, sem dúvida alguma, um estado  mágico, face que revelou 
desde cedo quando passou a galgar posição graças aos seus pioneirismos 
na política, nas letras, nas artes, nos negócios,  enfim em todas as 
manifestações que orientam o crescimento de um povo. Nesta edição 

a Movimentto mostra uma infinidade de exemplos, e dos bons, partidos das 
cidades que compõem o mapa das regiões pernambucanas. A Faculdade de 
Medicina de Olinda, sob a direção geral de Inácio Melo, está aí com toda a sua 
pujança, com uma estrutura de vanguarda e ensino de Primeiro Mundo.

 O município de Petrolina vem avançando, de uma maneira surpreendente, 
a cada dia, com destaque para o potencial de sua agricultura irrigada como 
deu demonstração na recente edição da Feira Nacional da Agricultura Irrigada 
(FENAGRI), em que sobressaíram o potencial do agronegócio e o avanço da 
agricultura familiar.  E a colunista social Inah Torres nos transmite as últimas 
notícias da cidade banhada pelo Velho Chico.   

 Na Editoria Empreendedorismo a revista historia os 40 anos de atividade 
da rede de Óticas Arcoverde, unidade que é  filial  de Vitória de Santo Antão.  Na 
realidade o conglomerado de empresas  começou há 54 anos em Arcoverde, e 
desde então não parou de florescer. A nossa sorte tem como suporte a magia  de 
Pernambuco e sua gente.

 Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Pernambuco, 
Ronnie Duarte apresentou o balanço dos cem dias de sua gestão. E enquanto 
aguardamos a realização da BNTM em Porto de Galinhas, anunciada na coluna 
de Turismo desta revista, destacamos ainda três fatos: a posse de Ariadne 
Quintella na Academia Recifense de Letras, o lançamento do primeiro livro do 
jornalista Aldo Vilela  e a entrevista do cientista político Adriano Oliveira sobre 
o momento político brasileiro. Boa Leitura!   

3 Entrevista - “Nenhum governador ou futuro presidente da República se mostrou disposto a liderar e 
apresentar uma agenda de ajuste fiscal e reforma para o Brasil”     
    movimento político 8
10 Priscila Krause pretende  agora
10  dirigir o destino do Recife
ação parlamentar 10
14 Prefeitura de Agrestina lança obras  e reúne representantes políticos
GESTÃO PÚBLICA 14
18 Assembleia Legislativa do Estado comemora 40 anos da UVP
homenagem 18
22 100 dias de gestão de Ronnie Duarte à frente da OAB-PE
justiça 22
26 Faculdade de Medicina de Olinda é um modelo de ensino para o futuro
educação 26
28  Renomado médico e professor Carlos Brandt faz parte da faculdade
29 Tarcisio Reis: idealizador e coordenador do projeto pedagógico
30 FMO também apoia pesquisa que usa pele de tilápia para queimaduras
31 Faculdade de Medicina de Olinda investe em direção ao futuro
34 Aldo Vilela lança livro sobre a política do Brasil
literatura 34
36 Academia Recifense de Letras faz 20 anos com posse de novos membros
comemoração 36
37 RioMar e APL realizam Festival de Literatura
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POR ALDO VILELA
         audovilela@gmail.com

    movimEnto Político

Em meio à crise política que o brasil atravessa e parece estar longe 
o fim, para um grupo de seis senadores a solução para a crise política 
no país é a realização de eleições diretas para presidente e vice-pre-
sidente da República no dia 2 de outubro deste ano. uma Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) deve ser apresentada em até dois 
dias pelos legisladores. Eles prometem trabalhar intensamente para 
ganhar a adesão dos demais parlamentares. Os senadores também 
deixaram claro que a PEC não interfere no andamento do processo 
de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff (PT). 
Também no entendimento do grupo, qualquer decisão tomada pelo 
Senado sobre o impeachment de Dilma não resolverá a crise. Pelo 
contrário, vai torná-la mais grave e aprofundar a divisão na socieda-
de. São inúmeras soluções propostas simultaneamente para a saída 
da crise, o que confunde a cabeça da população, quando as energias 
deveriam ser direcionadas para uma mesma estratégia.

Solução?

q genialidade
“Raízes do Brasil”, livro escrito em 

1936 pelo sociólogo Sérgio Buarque 
de Holanda, pai do cantor Chico 
Buarque, nunca esteve tão atual: a 
democracia no Brasil nunca passou 
de um lamentável mal-entendido.

 

q Intolerância
Observava Buarque que o 

brasileiro não é muito preso a 
debates públicos, ao respeito 
à opinião divergente. Daí par-
tir para o ódio, é só quando 
não se consegue realmente 
viver nenhuma espécie de 
igualdade.

  

q Fernando Filho
O deputado socialista subiu a 

tribuna e lembrou o ex-governador 
Eduardo campos, falou que o PSB foi 
leal e fiel ao governo do PT, mas que 
diante dos avisos dados e não ouvi-
dos o partido achou melhor romper 
e se voltar contra Dilma e o projeto 
petista. O líder do partido na  Câmara 
reforçou que a “ Presidenta perdeu o 
controle e a governabilidade do país 
há muito tempo”.

q O voto do Senado
No Senado, etapa final do pro-

cesso de impeachment, dos três 
senadores de Pernambuco dois são 
votos fechados contra: Humberto 
Costa, (líder do Governo), e Douglas 
Cintra (PTB). Já o parlamentar pre-
trolinense Fernando Bezerra Coelho 
(PSB) tende a votar contra Dilma.

 q Aposta no novo
Presidente do PSDB no Recife, 

vereador André Régis aposta na 
candidatura de Daniel Coelho à 
prefeitura do Recife com uma chapa 
jovem. O vice segue a mesma linha: 
o empresário Sérgio Bivar, filho de 
Luciano Bivar (PSL).

q Rito
Após uma reunião de líderes 

partidárias, Renan admitiu que não 
houve consenso entre os presentes 
para instalar o colegiado só lhe 
cabe seguir a legislação que rege o 
assunto.

q Dilma e Renan
O presidente do Senado, Renan 

Calheiros (PMDB-AL), garante que 
a comissão especial do impeachment 
seja instalada ainda este mês.

q Coerentes
Os votos dos deputados Adalber-

to Cavalcanti (PTB), Zeca Cavalcanti 
(PTB), Wolney Queiroz (PDT) e 
Ricardo Teobaldo (PTN) declarados 
contra o impeachment ao longo da 
discussão poderiam ter mudado de 
posição em plenário, mas mostraram 
lado e seguiram com o voto que já 
haviam declarado.

Divulgação
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q Agressão 1
A vereadora Michele Collins 

posicionou sobre o requerimento 
nº 1181/2016, proposição da ve-
readora Isabella de Roldão (PDT) 
formula uma moção de repúdio à 
“Revista Isto É” por ter, nas palavras 
da pedetista, “agredido moralmente 
a dignidade e a honra da presidente 
da república”.

q Viva o brasil!
A frase a cima foi a mais dita dia 17 de abril, no plenário da Câmara dos 

deputados. Os parlamentares que foram protagonistas e tiveram seu dia de 
fama, foram ao extremo quando focados pelas câmeras de tv e microfones de 
rádio. Cada um que quisesse aparecer mais do que o outro, alguns com faixas 
penduradas no pescoço, outros com botons e muitos usando a bandeira do 
Brasil como escudo de um país ético.

No inicio dos trabalhos cenas ridículas, que só arranham ainda mais o 
legislativo brasileiro: gritaria, histerismo e, por que não dizer, cinismo de 
muitos deputados. O mundo viu o nível de parlamentares que o Brasil tem e 
são estes, os que representam mais de duzentos milhões de brasileiros. Do 
cesto é difícil colher boas laranjas, quase todo o balaio está podre.

q Avisou pelas redes
Se a derrota do Governo era 

dada como certa, a mudança do 
voto do deputado pernambuca-
no Eduardo da Fonte, ex-líder 
do PP na Casa, deu indicativo 
de que votaria contra a Presi-
dente  Dilma logo cedo. A con-
firmação do deputado estava 
logo cedo nas redes sociais do 
parlamentar.

q Silvio elogiado
O Frade  Leonardo Boff – também 

teólogo, professor acadêmico e ex-
poente da Teologia da Libertação no 
Brasil, fez elogio ao deputado Sílvio 
Costa (PTdoB), vice-líder do governo. 
“É difícil não se fascinar com a retó-
rica nordestina de Sílvio Costa, falou 
com o coração na mão e a verdade 
na boca contra o golpe”, disse o frei 
Leonardo Boff pelo twitter.

q Língua solta
O deputado Silvio Costa 

(PTdoB), não conseguiu segurar 
a língua, acusou o deputado 
Beto Mansur (PRB), de ladrão, 
canalha e bandido. Silvio disse 
ainda que 95% da oposição não 
tem moral para pedir a saída de 
Dilma. Visivelmente cansado e 
com voz fraca ainda achou forças 
para acusar o desafeto Eduardo 
Cunha (PMDB).

q PCC
Na fala exaltada Silvio garantiu 

que era um homem limpo e não tinha 
nenhum processo. O deputado ainda 
soltou essa, “Esse Eduardo Cunha 
vai fazer a maior delação premiada 
do mundo e levar alguns daqui, por 
isso são reféns, quem está tentando 
assumir o poder é o PCC: Partido da 
Corja do Cunha”.

q Humberto falou
O Senador pernambucano eleito 

pelo PT não poupou farpas ao PSB. 
Disse Humberto Costa, “Nas elei-
ções, Eduardo Campos dizia que 
mandaria, no seu governo, o PMDB 
para a oposição. E o que acontece 
agora é uma contradição grande, 
com o PSB se aliando ao PMDB 
(Temer)”.

 

q Mais
O senador Humberto Costa (PT), 

ainda afirmou, em uma referência à 
decisão dos socialistas de declarar 
apoio ao impeachment que muitos 
dos deputados, até do PSB, estariam 
mudando os votos por querer novas 
eleições.

q Agressão 2
O requerimento foi rejeitado por 

13 votos a 6. Michele Collins votou a 
favor da moção de repúdio e justifi-
cou a posição no plenário. “Meu voto 
é pela valorização da mulher, inde-
pendentemente de posição política. 
A mulher merece respeito”, avalia.

Divulgação Divulgação
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ação ParlamEntar

o 
Partido Democratas (DEM) 
anunciou a candidatura de 
Priscila Krause à Prefeitura 
do Recife. Eleita deputada 
estadual com 47.882 votos 

válidos, a parlamentar participa, atu-
almente, das Comissões de Negócios 
Municipais, de Ciência e Tecnologia, 
de Finanças e Orçamento e de Defesa 
dos Direitos da Mulher. Como pré-
-candidata a prefeita, ela pretende 
discutir o futuro do Recife com base 
nos recursos arrecadados dos con-
tribuintes por meio dos impostos e 
a valorização dos instrumentos de 
planejamento da cidade, com aten-
ção voltada às pautas de interesse 
da sociedade.

“O Brasil vive um momento de 
descrédito com a política e é preciso 
que a nossa resposta vá ao encontro 
do desejo popular. Administrações 
com o pé no chão sem inventar 
a roda, mas ajeitando para que a 
roda gire corretamente em bene-
fício do cidadão. Por outro lado, 
essa administração precisa estar 
atenta às vozes plurais da socie-
dade, atualmente amplificadas e 
legitimadas pelos instrumentos das 
redes sociais”, declara a deputada ao 
priorizar dois pilares. “Investir na 
manutenção e na conservação dos 
equipamentos existentes para que 
os novos equipamentos, a infraes-
trutura, condenados ao abandono 
não envelheçam precocemente e 

dar prioridade às obras inacabadas 
que, mal projetadas, encarecem as 
soluções cujo preço vai mexer no 
bolso do contribuinte”, explica.

A deputada defende sua candi-
datura dizendo pertencer à escola 
política de protagonistas como os 
ex-governadores Marco Maciel, Ro-
berto Magalhães, Joaquim Francisco, 
Gustavo Krause, José Ramos, e o 
ex-deputado federal José Tinoco, de 
quem é nora. Em discurso, Priscila 
Krause declarou que, “governar é a 
arte de somar os esforços da força 
multiplicada. Governar uma cidade 
é cultivar a proximidade com a cida-

dania, ouvindo mais do que falando, 
fazendo o possível e tentando reali-
zar”. E reafirmou sua atividade polí-
tica como o caminho para a solução 
pacífica e democrática dos conflitos 
sociais porque “a política é a força 
transformadora da sociedade. Não 
existe a boa ou a má política, existe, 
sim a política e a não-política”.

PROJEtOs DE lEi
Na Assembleia Legislativa, a 

deputada foca seu trabalho, por um 
lado, na proposição de matérias em 
benefício da sociedade, e por outro 
na fiscalização das ações do Executi-

 Vereadora do Recife por três mandatos consecutivos e deputada 
estadual mais votada na capital pernambucana, Priscila Krause lança-
se como pré-candidata a prefeita do Recife, respaldada no sucesso

Priscila Krause pretende  agora
 dirigir o destino do Recife

Priscila Krause leva à tribuna da Assembleia questões importantes para a sociedade pernambucana

fotos: CeCilia sá Pereira
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vo. Entre as proposições aprovadas, 
destacam-se a que modifica as regras 
de ingresso das crianças no Ensino 
Fundamental – em Pernambuco, 
agora é lei que as crianças que com-
pletam seis anos até o dia 30 de ju-
nho de um determinado ano podem 
se matricular, já neste exercício, no 
primeiro ano do ensino fundamental 
–  trata-se da lei da data-corte. Pris-
cila também conseguiu a aprovação 
e sanção da lei que institui o ano de 
2017 como o ano do bicentenário 
da Revolução de 1817, importante 
acontecimento histórico que se 
reflete até hoje na construção da 
identidade dos pernambucanos.

Entre outras matérias ainda em 
tramitação, destaca-se a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
que institucionaliza o Programa de 
Metas do governo estadual: todas 
as promessas de campanha do can-
didato eleito transformam-se em 
metas da gestão, acompanhadas 

periodicamente pelo cidadão por 
meio de audiências públicas e divul-
gações na internet. “A sociedade não 
deseja mais uma campanha eleitoral 
desconectada da realidade como 
estamos acostumados. É preciso que 
a realidade seja apresentada como 
ela é para que um governo eleito 
tenha condições de corresponder às 
expectativas. O Programa de Metas 
vem no sentido de institucionalizar 
esse sentimento, seja quem for o 
governador, em qualquer tempo, em 
qualquer condição”, explica.

FiscAliZAçãO
Do lado da fiscalização, Priscila 

Krause lançou em agosto do ano 
passado a plataforma colaborati-
va Monitora Pernambuco (www.
monitorapernambuco.com.br), site 
que reúne todos os compromissos 
firmados na campanha do então 
candidato Paulo Câmara (PSB) ao 
governo estadual. Dividida em temas 

como saúde, educação e mobilidade, 
por exemplo, a plataforma acompa-
nha online o andamento de todas as 
obras e ações prometidas no perío-
do eleitoral, assim como ocorre no 
Monitora Recife. Os compromissos 
também são divididos em regiões 
geográficas como Agreste e Sertão.

Como membro da Comissão 
de Finanças e Orçamento da As-
sembleia, Priscila também atua no 
acompanhamento dos gastos execu-
tados pelo governo de Pernambuco, 
levantando dados, questionando e 
buscando soluções. “Neste momento 
de crise, o papel de acompanhamen-
to dos gastos é ainda mais relevante, 
não para criticar por criticar, mas 
para ajudar na eficientização dos 
gastos,  para que cada centavo que 
o contribuinte pague seja utilizado 
de sorte a melhorar efetivamente 
a qualidade dos serviços públicos 
oferecidos à população”, justifica a 
parlamentar.

Membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, Priscila Krause debate com líderes de vários seguimentos o avanço da economia criativa em Pernambuco
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Em Garanhuns, palestra sobre o papel da mulher no processo político na Semana da Mulher

PERFil
Priscila Krause é a aniversariante 

do mês. Nascida no dia 15 de abril de 
1978, a jornalista e política brasileira 
é ex-vereadora do Recife e deputada 
estadual de Pernambuco. Filiada 
ao Partido da Frente Liberal (PFL), 
atual Democratas (DEM), Priscila 
iniciou sua carreira política aos 16 
anos. Filha do político, ex-ministro, 
ex-governador de Pernambuco e ex-
-prefeito do Recife, Gustavo Krause 
com Cléa Borges, é a única dos cinco 
filhos do casal que herdou a vocação 
pública. Foi vereadora do Recife por 
três mandatos consecutivos entre 
2005 e 2014. Casada com Jorge 
Branco e mãe de dois filhos Matheus 
e Helena, a deputada estadual foi a 
única parlamentar de sua legenda 
a ser eleita e teve 47.882 votos 
válidos.

Priscila Krause atuou no movi-
mento jovem liberal do Brasil, foi 
a primeira secretária nacional do 
PFL Jovem e como coordenadora 
da Juventude conduziu campanhas 
para eleições majoritárias. Entre 
1999 e 2004, conheceu o Parlamen-
to Municipal como assessora da 
Câmara de Vereadores do Recife e o 
Parlamento Federal na Câmara dos 
Deputados, em Brasília. Como uma 
das lideranças do Democratas, na 
Capital pernambucana, conquistou 

seu primeiro mandato de vereadora 
do Recife, reelegendo-se em 2008 
e 2012, com 10.270 votos, sendo a 
7ª candidata eleita mais votada. Em 
2012, foi novamente eleita vereado-
ra como a 3ª candidata mais votada 
com 13.386 votos e a única da coliga-
ção. Desde 2012 é líder da pequena 
bancada de oposição na Câmara do 
Recife, tendo atuado ativamente na 
cobrança de transparência, crítica 
e questionamentos à prefeitura, 
estimulado ações de valorização 
da cidadania em diversos bairros 
recifenses.

Na experiência obtida no Legisla-
tivo municipal, Priscila destacou-se 
por assumir pautas relacionadas à 
infraestrutura urbana, mobilidade, 
fiscalização das ações do Executivo 
e preservação do meio ambiente. Foi 
sub relatora das revisões do Plano 
Diretor e da Lei Orgânica do Recife. É 
autora da lei municipal que preserva 
definitivamente a área verde da Ta-
marineira, na Zona Norte do Recife; 
da lei que cria o programa “Adote 
uma Biblioteca” na capital, e da lei 
que obriga as escolas municipais a 
oferecer cardápio específico para 
crianças com restrições alimentares. 
Para democratizar informações e fis-
calizar melhor as ações do Executivo, 
criou, em 2013, a plataforma digital 
“Monitora Recife”.
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GEstão PÚBlica

 » POR EDMéA UBIRAjARA

E
m palanque formado por 
nomes como o ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Armando 
Monteiro,o senador Hum-

berto Costa, o vice-governador Raul 
Henry, o presidente da Assembleia 
Legislativa de Pernambuco, depu-
tado Guilherme Uchoa, o secretário 
estadual das Cidades, André de Pau-
la, deputados e prefeitos da região, o 
prefeito Thiago Nunes fez a assinatu-
ra das ordens de serviço e convênios 
com investimentos que totalizam R$ 

3,7 milhões. O ato possibilitará ruas 
asfaltadas, construções e requalifi-
cações de praças e outras reformas. 
A previsão para entrega das obras é 
de 180 dias.

O gestor municipal definiu o 
ato com uma palavra: comprome-
timento. Thiago Nunes lembrou da 
regularidade com o Cadastro Único 
de Convênios (CAUC), da conquista 
de um representante da Caixa Eco-
nômica Federal para o município, da 
efetivação de R$ 12 milhões, em 20 
contratos junto à CEF nos últimos 
três anos, e ainda da instalação da 
indústria da Eurosono. “A Agrestina 

de hoje é muito diferente da Agresti-
na de ontem. A maneira como posso 
retribuir a confiança de todos vocês é 
trabalhando. Em momentos difíceis, 
os grandes gestores se destacam e 
eu estou conseguindo sobreviver a 
essa crise. Tenho fé e esperança de 
que vamos virar e esperanças são 
página”, declarou.

PODER DE ARticulAçãO
Todos os políticos que falaram 

durante o evento destacaram o po-
der de articulação desempenhado 
pelo prefeito Thiago Nunes com 
representantes de partidos aliados 

O foco dos discursos realizados na ocasião foi a superação de expectativas 
apesar de a economia e a política estarem num momento frágil em todo 
o país. A gestão municipal vem na trilha do desenvolvimento

Prefeitura de Agrestina lança obras  
e reúne representantes políticos

O anfitrião do importante evento prefeito Thiago Nunes congrega no seu município autoridades de diversos partidos das áreas federal, estadual e municipal

fotos: aDriano/asCom/Pma
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ou não. Para o secretário das Cidades 
de Pernambuco, André de Paula, a 
importância do momento de hoje 
pôde ser medida pelos convidados, 
que não só foram chamados para 
ir até Agrestina, mas realmente se 
fizeram presentes. “Num momento 
muito difícil da vida pública nacio-
nal, em que todas as prefeituras têm 
muitas dificuldades, a gente chega 
em Agrestina e vê uma cidade limpa, 
bonita, uma cidade que rejuvenes-
ceu. A crise é grande, mas crise se 
vence trabalhando, na rua, ao lado do 
povo e com competência na gestão, 
se vence de mãos dadas, fazendo 
como Thiago está fazendo, através 
de parcerias com todos aqueles po-
líticos que têm compromisso com o 
povo desta cidade”, disse André de 
Paula. O ex-prefeito Josué Mendes 
também lembrou a crise, mas reite-
rou que existe um propósito maior, 
que é “continuar com o trabalho que 
foi proposto à população”. 

ViABiliZAçãO DE EMENDAs 
Por sua vez o senador Humberto 

Costa, que foi oposição durante a 
disputa municipal de 2012, contou 
que recebeu o prefeito pessoalmente 
em Brasília para viabilizar emendas 
e também se colocou à disposição 
para continuar contribuindo com o 
que for possível para o desenvolvi-

mento de projetos que beneficiem 
Agrestina.

O ministro Armando Monteiro 
classificou o movimento em Agres-
tina como um “mutirão de esforços”. 
“Mesmo em meio a esse cenário 
de grandes dificuldades, é sempre 
importante destacar que a política é 
um exercício de esperança e o povo 
brasileiro já deu diversas provas da 
sua capacidade de superação. Eu 
não tenho nenhuma dúvida de que o 
Brasil mais uma vez haverá de ultra-
passar esse momento difícil”, disse. 
Para o vice-governador Raul Henry, 
foi uma “demonstração de competên-

O vice Raul Henry representando governador Paulo Câmara assina convênio durante a solenidade

Autoridades unidas participam de momento histórico na cidade de Agrestina, no Agreste de Pernambuco que tem como prefeito o empresário Thiago Nunes

Ministro Armando Monteiro prestigiou o evento
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cia política que uniu lideranças de 
partidos antagônicos num mesmo 
propósito”.

Tanta euforia se deve ao fato de 
que nos próximos meses dez ruas 
da cidade receberão asfalto, a Praça 
Padre Cícero passará por uma com-
pleta requalificação, através de um 
investimento de R$ 750 mil. Ainda o 
Estádio Municipal terá investimento 
inicial de R$ 250 mil  na primeira 
etapa e outros R$ 250 mil serão 
destinados à construção da Praça 
Nossa Senhora Aparecida, ao lado 
do Fórum. A Ponte da Capivara, 
que faz parte do roteiro turístico 
da cidade, passará por reformas, 
com uma verba de R$ 350 mil e o 
mesmo valor será utilizado para a 
construção de um pórtico de en-
trada para Agrestina. Os convênios 
assinados permitirão a reforma da 
Praça da Câmara de Vereadores e 
a construção da Praça do Ipiranga. 
As obras serão realizadas a partir 
de parcerias com os Ministérios do 
Turismo, das Cidades e do Esporte, 
além do Governo de Pernambuco 
através da Secretaria das Cidades. À 
frente de uma das pastas que será be-
neficiada pelas obras, Josenildo San-
tos, Secretário de Cultura, Turismo 
e Juventude, lembrou a importância 
de se trabalhar a estruturação de 
um município para que ele cresça de 
forma sólida. “Cinco dessas obras be-
neficiam diretamente o turismo, mas 
não só ele, trazem benefícios para 
toda uma cadeia da economia, por 
isso são importantes”, completou.

O futuro também está sendo ar-
ticulado. De acordo com Sílvio Costa 
Filho, Agrestina já tem empenhados 
na Caixa Econômica Federal mais 
de R$ 12 milhões em investimentos 
para os próximos dois anos. “Isso 
significa que este é o município da 
região que mais vai fazer operações 
de crédito. É sim um governo que 
tem compromisso com o município”, 
completou.

O presidente da Alepe deputado Guilherme Uchoa fez questão de marcar presença no grande evento

Senador Humberto Costa representante da presidente Dilma Rousseff também prestigiou o evento

O secretário das Cidades do governo de Pernambuco André de Paula discursou diante do público
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 » POR DANIELLE LINS 

o deputado estadual que sem-
pre esteve à disposição para 
garantir o fortalecimento 
da classe, conhece de per-
to o trabalho da entidade. 

Durante o Congresso Estadual de 
Vereadores em Garanhuns, no dia 

24 de outubro de 2015, Aluísio Lessa 
foi um dos homenageados da “UVP 
40 anos”, homenagem dedicada aos 
ex-presidentes, fundadores e colabo-
radores da União.

“Quero prestar esta justa home-
nagem à entidade, que tem como 
missão congregar, representar, 
capacitar, fortalecer e promover a 

defesa dos direitos e interesses dos 
vereadores de Pernambuco”, justifi-
cou Aluísio Lessa.

Segundo o presidente Josinaldo 
Barbosa, a sessão solene é um mar-
co para a história da entidade. “A 
UVP agradece o reconhecimento da 
Assembleia na pessoa do deputado 
Aluísio Lessa e os demais parla-

homEnaGEm

Após atender ao requerimento do deputado estadual Aluísio lessa, 
aprovado em plenário na Alepe, a união dos Vereadores de Pernambuco 
recebeu uma homenagem pelos 40 anos de existência 

Assembleia Legislativa do Estado 
comemora 40 anos da uVP

fotos: asCom/uvP
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mentares. A homenagem mostra 
a valorização pelos serviços que a 
“Casa do Vereador” presta a todas 
as Câmaras Municipais do Estado de 
Pernambuco”.

A cerimônia foi presidida pelo 
vice-presidente da Alepe, deputado 
Augusto César, que compôs a mesa 
ao lado do presidente Josinaldo 
Barbosa, do diretor da Abrascam 
Relindo Schlegel, do ex-presidente 
da UVP, João Batista Rodrigues, e 
da vereadora de Timbaúba Ivaneide 
Ferreira, representando a mulher 
pernambucana. 

O deputado Augusto César ini-
ciou a sessão destacando o papel do 
vereador e a história da entidade. 
“Por sua atuação concentrada no 
município, o vereador tem a opor-
tunidade de conhecer mais de perto 
a realidade social e econômica local, 
bem como as reivindicações das co-
munidades que representa”, relatou.

Na ocasião, o deputado Aluísio 

Lessa ressaltou a importância da 
figura do vereador para os muni-
cípios brasileiros. “É através do ve-
reador que a população reivindica, 
ele defende a pauta do município. 
Que a UVP seja cada vez mais res-
peitada e tenha na Alepe um grande 
parceiro”, afirmou. Ele também 
aproveitou para fazer uma home-
nagem póstuma ao ex-vereador com 
11 mandatos pelo Recife, Liberato 
Costa Júnior, falecido em janeiro 
deste ano.

Por sua vez, o presidente Josinal-
do Barbosa agradeceu a homenagem 
e pediu o apoio dos vereadores para 
acompanharem de perto o trabalho 
da nova gestão. “Fizemos uma refor-
ma na sede, pois estamos investindo 
na “Casa do Vereador”. Espero que os 
vereadores cheguem junto e conhe-
çam os serviços prestados, porque a 
UVP é de todos nós”, relatou.

Ao final, Josinaldo Barbosa que 
recebeu uma placa comemorativa 

da Assembleia, fez a entrega de co-
mendas pelo apoio e serviços pres-
tados à UVP aos deputados Antônio 
Moraes e Augusto César, além dos 
presidentes de Câmaras Municipais 
presentes: Edson Carlos, de Jaqueira, 
Marcelo Soares, de Olinda, Pedro 
Lima, de Salgueiro, Ademar de Bar-
ros, de Igarassu, Agenor de Melo, de 
Serra Talhada, Floriano Quentino, de 
Lajedo, Luis Gonzaga, de Tacaratu, 
José Damião, de Sertânia, e Severino 
Abreu, de Orobó.

Fundada em 20 de outubro de 
1975, a UVP é o órgão máximo 
de representação das câmaras e 
dos vereadores em Pernambuco, 
que conta, atualmente, com 2.062 
representantes nos parlamentos 
municipais. A entidade, integrante 
da União dos Vereadores do Brasil 
(UVB), reúne 114 câmaras afiliadas 
e atua para integrar, capacitar e for-
talecer os direitos e interesses dos 
vereadores.
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D
esde que assumiu a presi-
dência da OAB-PE, Ronnie 
Preuss Duarte está empe-
nhado em cumprir o que de-
termina o Estatuto da Advo-

cacia, Lei Federal nº 8.906: defender 
a Constituição, a ordem jurídica do 
Estado democrático de direito, os 
direitos humanos, a justiça social, e 
trabalhar pela boa aplicação das leis, 

pela rápida administração da justiça 
e pelo aperfeiçoamento da cultura e 
das instituições jurídicas.

Nesse período, conquistas im-
portantes já foram alcançadas. A 
OAB-PE contratou a consultoria De-
loitte para adotar um novo modelo 
de gestão e governança corporativa, 
que vai trazer muito mais eficiência 
principalmente nas questões opera-

cionais da instituição. Em Jaboatão, 
os advogados que militam na Justiça 
Trabalhista ganharam um bom moti-
vo para comemorar. A Ordem fechou 
um espaço para estacionamento no 
Fórum e serão disponibilizadas 40 
vagas para atender exclusivamente 
a demanda da advocacia. 

O presidente Ronnie Preuss 
Duarte também entregou a Sala 

100 dias de gestão de Ronnie 
Duarte à frente da OAb-PE

justiça

Avançar de olho no futuro, imprimindo a marca da inovação, e, ao mesmo 
tempo, valorizar o advogado e a advocacia pernambucana. É nesta direção 
que o presidente da  OAB-PE, Ronnie Duarte, completa 100 dias de gestão

O presidente da OAB-PE, Ronnie Duarte, apresentou às autoridades presentes os aplicativos da Ordem em solenidade do juramento dos novos advogados
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dos Advogados no novo Fórum do 
Trabalho do Recife, na Mascarenhas 
de Morais, Imbiribeira. A sala é 
totalmente equipada com 10 com-
putadores, impressora, máquina de 
xerox, café, água e ar-condicionado. 
O equipamento funciona no horário 
do Fórum e está aberto a todos os 
advogados. Também foi inaugurado 
pela Caixa de Assistência aos Advo-
gados de Pernambuco (CAAPE) um 
estacionamento com 200 vagas.

A OAB-PE entra na era mobile 
com serviços via telefone celular e 
tablet. Uma promessa de campanha 
que se torna realidade em pouco 
mais de três meses da nova gestão, a 
fim de facilitar a vida dos advogados 
pernambucanos. Na palma da mão 
será possível fazer denúncias de 
violação às prerrogativas, conhecer 
e usufruir de descontos em mais de 
200 estabelecimentos conveniados 
à CAAPE, além ter acesso a cursos, 
podcasts e a palestras disponibili-
zados pela ESA-PE. Um dos aplica-
tivos, o OAB-PE/CAAPE, já está em 
operação em smartphones android 
para divulgar a rede conveniada que 
oferece descontos aos advogados. 
Os demais aplicativos entrarão em 
operação no segundo semestre.

A Comissão de Assistência e Defe-
sa das Prerrogativas dos Advogados 
trabalha sem parar para garantir 
que os direitos da classe sejam res-
peitados, afinal, é o direito à defesa 
do cidadão que está em questão. O 
primeiro desagravo público na atual 
gestão aconteceu em Caruaru. Tam-
bém está sendo iniciada a Caravana e 
Observatório das Prerrogativas, com 
as primeiras edições em Araripina e 
Petrolina, um verdadeiro sucesso.

A OAB-PE agora disponibiliza a 
todos os advogados adimplentes um 
grande acervo de conteúdo jurídico 
para consulta e pesquisa em doutri-
na, legislação e jurisprudência para 
a prática forense. A Biblioteca Digital 
Fórum do Advogado de Pernambuco 

Nas agenda de Ronnie há uma infinidade de compromissos em várias regiões de Pernambuco 

Presidente da OAB reinaugura sala dos advogados no fórum da cidade de Ipubi, Sertão do Araripe

Ronnie Duarte e alguns colegas inauguram a sala dos advogados no fórum trabalhista do Recife

fotos: asCom/oab-Pe
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conta com mais de 150 volumes de 
periódicos publicados e certificados 
pela Editora Fórum e mais 19 códi-
gos. A assinatura de todas as revistas 
custaria R$ 9 mil por usuário.

Nos primeiros 100 dias da nova 
gestão, a Diretoria também inau-
gurou parlatórios na Penitenci-
ária de Tacaimbó, localizada na 
BR 232, Km 166, zona rural do 
município, no Agreste do Estado, 
para proporcionar mais conforto e 
condições de trabalho para os advo-
gados pernambucanos. São quatro 

parlatórios distribuídos nos três 
pavilhões e em área comum. Cada 
unidade tem três compartimentos, 
que possibilitam a interlocução 
entre o advogado e seu cliente. A 
unidade prisional ocupa uma área 
de 21.166,24m², sendo 8.826,39 
de área construída, e abrigará 676 
reeducandos. A Penitenciária de Ta-
caimbó é destinada aos presos em 
cumprimento de pena e desafogará 
as unidades localizadas na região. A 
transferência dos reeducandos está 
sendo programada 

A comitiva da OAB de Pernambuco atuando em defesa das prerrogativas profissionais em Caruaru

Nova gestão da OAB de Pernambuco tem muito o que comemorar nesses 100 dias de trabalho
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Projeto pedagógico se firma ao integrar o estudante na 
comunidade, produzir conhecimento científico, além de estimular 
a formação de um bom médico generalista

Faculdade de Medicina de Olinda é 
um modelo de ensino para o futuro

EDucação

 » POR DENISE MARTINS

Q
uando chegar o ano de 2021 
a Faculdade de Medicina 
de Olinda formará sua pri-
meira equipe de médicos. 
Funcionando desde no-

vembro de 2015, a FMO alicerçou 
os pilares da educação superior no 
ensino, pesquisa e extensão desde 
o princípio. Esse diferencial faz com 

que o aluno alie prática e teoria ao 
mesmo tempo. O aluno vai muito 
cedo ao campo de estágio, atua na 
comunidade, como atenção primária 
à saúde. “Iniciamos com duas turmas 
simultâneas e a partir de então o 
aluno fez todo um treinamento, um 
preparo que durou  um mês e meio, 
aproximadamente, para que ele 
começasse seu campo de estágio no 
município de Olinda. Coincidiu com 
o auge das campanhas de controle do 

Aedes aegypti e nós fomos a primeira 
Faculdade de Medicina a fazer um 
trabalho de campo com os alunos 
numa visitação de controle aos focos 
em alguns bairros de Olinda. Depois 
retornamos para uma checagem do 
processo de treinamento dessas 
famílias”, explicou dr. Tarcísio Reis, 
Coordenador Pedagógico do Curso 
de Medicina. 

Cerca de 120 alunos da Faculda-
de de Medicina de Olinda atuaram 

fotos: jorge Cabral
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no combate ao Aedes aegypti no 
bairro do Bom Sucesso. Eles foram 
capacitados pela equipe do Centro 
de Vigilância Ambiental de Olinda 
(Cevao) e visitaram moradores em 
busca dos focos do mosquito, que 
pode transmitir dengue, chikun-
gunya e zika. O mutirão foi uma ação 
da prefeitura por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

sOliDARiEDADE
Também como mostra desta 

inserção na comunidade os estu-
dantes optaram por fazer um trote 
universitário solidário. A brincadei-
ra foi trocada por uma doação de 
sangue ao Instituto de Hematologia 
do Nordeste. “Em nossos princípios 
institucionais está a atuação com 
responsabilidade social partici-
pando da defesa da vida e do meio 
ambiente por meio de parcerias, 
projetos e programas de extensão”, 
disse o coordenador.

A FMO iniciou suas atividades 
com um modelo misto, inovador 
com alunos atuando no Programa 
de Saúde da Família (PSF). “Garan-
timos essa inserção por meio de 
convênio de cooperação técnica, 

didática e científica com o Estado 
de Pernambuco, gestor estadual do 
SUS. Com o transcorrer do curso, 
esse cenário de treinamento vai 
incluir o aprendizado em hospitais-
-escola da rede estadual. Também 
garantimos exclusividade na Ma-
ternidade Brito de Albuquerque, 
em Olinda, garantida por convênio 
com a secretaria de Saúde”, explicou 
o diretor acadêmico, dr. Carlos Tei-
xeira Brandt. Toda a parte prática 
é supervisionada por profissionais 
da FMO. O período letivo começou 
no dia 24 de novembro e foram 
aprovados 120 candidatos. Com a 
realização do segundo vestibular, 
A FMO conta hoje com 180 alunos. 
O processo de avaliação dos alunos 
vai ser a de produzir banners, no 
formato científico. Estamos a estu-
dar, discutir, a estruturação de um 
pôster. Nossa expectativa é de que 
em breve tenhamos um número 
grande de trabalhos espalhados 
pela faculdade”, antecipou.

Usar a lógica para ir além do que 
foi memorizado. A FMO pratica um 
ensino de medicina holística, evolu-
tiva. “Não é memorizar, mas usar o 
raciocínio lógico para compreender 

o conhecimento. Só assim é possível 
desenvolver o que chamamos de 
curiosidade ingênua em um primei-
ro momento, e a epistemológica, 
que você tem que usar a razão e a 
lógica para produzir conhecimento 
novo. Ao mesmo tempo, você for-
ma um médico generalista, ético e 
humano”, completa o pesquisador, 
PhD em Ciências da Saúde; Membro 
Permanente do Programa de Pós-
-graduação em Cirurgia da UFPE, 
Carlos Brandt. De acordo com o pes-
quisador, há uma preocupação cons-
tante em utilizar o viés da pesquisa 
para o que é pertinente ao período 
em que o aluno se encontra. 

OPçÕEs PARA AluNO
A ideia é de que o aluno tenha 

opções, na sua formação, de ser um 
bom médico, mas igualmente tam-
bém ser um bom pesquisador para 
produzir o conhecimento avançado. 
Por isso, é ensinado a adquirir as 
ferramentas para obtenção do co-
nhecimento científico, com a fina-
lidade de produzir o conhecimento 
novo, contribuindo para melhoria 
da qualidade de vida da coletividade 
humana.

Palestra do dr. André Soares, presidente do Cremepe, sobre a responsabilidade social e ética do estudante de medicina no processo de formação médica 
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uma das novidades da Faculdade 
de Medicina de Olinda é um pro-
jeto de iniciação científica de-

senvolvido com o apoio da Secretaria 
de Saúde da Prefeitura de Olinda que 
tem como objetivo o desenvolvimen-
to de armadilhas com colas biológi-
cas em têxteis ou folhas de acetato 
com o objetivo de ajudar no controle 
dos mosquitos vetores das doenças 
produzidas pelos vírus Zika, Den-
gue e Chikungunya . De acordo com 
dr. Carlos Brandt o objetivo geral é 
identificar as melhores alternativas 
com potencial custo efetividade que 
vise a produção em larga escala, de 
armadilhas biológicas baseadas em 
colas.  O estudo será conduzido em 
casas e áreas de Olinda. A cola será 
produzida a partir da espécie Braú-
na. A Secretaria aceitou muito bem e 
os termos do convênio já estão sendo 
redigidos e assinados. “A prefeitura 
vai oferecer algo fundamental que 
é o georreferenciamento da cidade 
de Olinda. É que os pesquisadores 
chamam de Hot Spot – lugar que tem 
uma maior quantidade de indivíduos 
com doenças como dengue, chikun-
gunya e zika. A confecção dessas 
armadilhas vai ser repassada aos 
líderes das comunidades,” adiantou 
o diretor e pesquisador membro do 
CNPq. 

PROJEtO ABRANgENtE
O projeto vai envolver professo-

res da instituição, agentes comunitá-
rios da Secretaria de Saúde e alunos. 
“Faz parte do projeto pedagógico 
colocar os alunos muito cedo com 
as comunidades. Isso é muito im-
portante, uma pesquisa científica 
de aplicabilidade prática”, comple-
menta o diretor. A expectativa é a 
de também produzir um trabalho 
em revista nacional e internacional 
focado na exterminação de um mos-
quito com cola biológica.

Miniaturas das armadilhas foram 
espalhadas nas janelas da FMO. Os 
mosquitos presos tem sido removi-
dos e levados ao departamento de 
Entomologia (estuda os insetos), da 
Universidade Federal de Pernambu-
co, para serem estudados. 

PiONEiRisMO
O trabalho é pioneiro no Brasil, 

apesar de uma experiência seme-
lhante ter sido utilizada com sucesso 

na Tailândia (Ásia). “Uma solução 
simples, mas a ideia é alargar para 
que fique em telas de mais ou menos 
um metro nas casas. Os mosquitos 
vão ser atraídos por uma substân-
cia específica e eliminados sem 
uso de inseticida químico que pode 
influenciar na saúde humana. Se for 
produzido em escala, é um caminho 
de controle direto ao vetor. Uma so-
lução enquanto se aguarda uma va-
cina”, explicou o diretor acadêmico.

 Renomado médico e professor Carlos brandt faz parte da faculdade

O diretor acadêmico Dr. Carlos Brandt faz questão de enaltecer a estrutura oferecida pela FMO
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Tarcisio Reis: idealizador e coordenador do projeto pedagógico

a FMO concebe sua missão ins-
titucional e vocacional expres-
sando sua vocação e compro-

metimento com o ensino de qualida-
de na área de saúde. Sua declaração 
de missão estabelece os parâmetros 
orientadores para o processo de 
tomada de decisão e a definição dos 
objetivos acadêmicos. Com essa 
compreensão nivelada em todas as 
instâncias, e atendendo sua vocação, 
a missão definida para a Instituição 
está assim configurada: “Formar 
profissionais para atuarem na área 
de medicina e saúde de forma éti-
ca, cidadã e solidária, com postura 
profissional alicerçada em conheci-
mentos, habilidades e competências 
inovadoras e com rigor científico”.

Para dr. Tarcísio Reis, idealiza-
dor e Coordenador Pedagógico da 
FMO, desde o primeiro período, um 
dos focos principais na questão do 
treinamento do estudante, é a sua 
vocação para a pesquisa. “O médico 
é um pesquisador em potencial, além 
do exercício da atividade de assistên-
cia. Alguns alunos já conseguiram, 
em evento nacional, apresentar 
trabalhos científicos. Também por 
iniciativa deles haverá em setem-
bro um evento local voltado para a 
iniciação científica. Na faculdade, o 
aluno, ao final de cada semestre, tem 
que realizar um estudo voltado para 
o que ele vivenciou na comunidade. 
Então, já vamos gerar neste pri-
meiro semestre, na turma que está 
concluindo agora em Maio, vários 
banners sobre o tema comunidade. 
Será uma mostra do resultado de 
todo o aprendizado que foi feito in-
terno e de campo com ele”, antecipou 
o coordenador. 

O projeto pedagógico, segundo o 
professor Tarcísio, contempla todas 
as diretrizes nacionais atualizadas. 
Os pilares firmam-se em voltar o 
estudante para a atenção primária 

desde o início, para que possa fixar 
o aluno na saúde da família, na 
comunidade, além de estimular a 
formação de um bom médico gene-
ralista. “O Modelo anterior de ensino, 
voltado para a doença e não para o 
paciente é o que formava especia-
listas precocemente nas faculdades. 
Um processo voltado basicamente 
para doenças. O modelo atual é o 
que busca se voltar ao paciente, não 
à doença. Ver o paciente como um 
todo, holisticamente. Nesse sentido, 
o estudante, ao estar na comunidade, 
desde o início, começa a se afeiçoar 
pelo paciente, pela família, pelo 
contato familiar. Isso vai ajudar e 
muito, para que durante o processo 
de evolução do seu curso, ele seja 

sensibilizado a ter uma atenção 
maior e diferenciada com relação aos 
pacientes e seus familiares. Esse é o 
projeto principal da nossa institui-
ção”, resumiu .

Se há dúvidas sobre a diferença 
do Curso de Medicina na rede federal 
e particular, o coordenador pedagó-
gico entende que esse preconceito 
existiu, mas vem sendo modificado 
frente a uma crise institucional que 
o Brasil vive. “Várias universidades 
particulares no Brasil são de ponta, 
por ter uma maior dinâmica dentro 
do processo de ensino, uma veloci-
dade maior de resolução de conflitos 
e de aprimoramento. Nosso foco é 
atuar com o que há de mais moder-
no. Prova disso é o estágio na comu-
nidade, onde somos praticamente 
pioneiros em inserir o estudante, 
desde o primeiro período no proje-
to saúde da família e comunidade”, 
comentou Reis. Aluna da primeira 
turma, Andressa Brunet, 18 anos, 
paraibana, se diz muito satisfeita. 
“Soube do vestibular no cursinho. 
Está sendo uma ótima experiência. A 
faculdade é boa, participei das ativi-
dades de campo como a do combate 
ao Aedes. Foi bastante proveitoso. 
Aqui é tão bom quanto um curso na 
Federal”, opinou. 

O mestre dr. Tarcísio Reis na prática de higienização em um dos laboratórios da instituição

Andressa Brunnet, satisfeita com o ensino
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Projeto inédito dará oportunidade 
aos alunos da Faculdade de Me-
dicina de Olinda de acompanhar 

uma pesquisa pioneira que visa usar 
a pele do peixe tilápia em casos de 
queimaduras e feridas. A pesquisa, 
idealizada pelo cirurgião plástico 
Marcelo Borges, coordenador do SOS 
Queimaduras e Feridas do Hospital 
São Marcos/Rede D’Or e Coordena-
dor de Treinamentos em Saúde da 
FMO, está sendo desenvolvida no 
Núcleo de Pesquisa e Desenvolvi-
mento de Medicamentos (NPDM), 
da Universidade Federal do Ceará 
(UFC).

É a primeira vez na história que 
pesquisadores utilizam pele de peixe 
para tratar essas lesões. Tentativas 
já foram feitas com outros animais. 
A parceria FMO e UFC foi estabele-
cida e vai premiar o melhor aluno 
do primeiro semestre de 2016. O 
estudante terá as noções básicas das 
principais etapas do estudo e visitará 
todas as instalações, “in loco”. “Essa 
é mais uma ação inovadora da FMO, 
a de fazer com que um estudante, 
que concluiu apenas o primeiro 
semestre do curso, conviva com a in-
timidade de uma pesquisa pioneira 
no mundo”, destaca Marcelo Borges, 
responsável técnico por quase dois 
anos do Banco de Pele do IMIP.

cuRAtiVO BiOlÓgicO
Sabe-se que apenas um por cento 

da tilápia destina-se à matéria-prima 
para o artesanato, sendo os 99% 
comercializados in natura. O estudo 
já repercute pela importância de vir 
a ser um curativo biológico. O uso da 
pele da tilápia, umas das principais 
espécies de peixe de água doce do 
Brasil, como curativo biológico e 
temporário (enquanto ocorre a cica-
trização), começou a ser pesquisado 
há quatro anos pelo cirurgião plás-
tico que levou a ideia para o Ceará. 

Ele contou inicialmente com a ajuda 
do Instituto de Apoio ao Queimado, 
presidida pelo cirurgião plástico 
e pesquisador Edmar Maciel, que 
viabilizou o financiamento do es-
tudo através da Coelce (Companhia 
Energética do Ceará). A equipe que 
hoje desenvolve o trabalho visitou 
pisciculturas no Açude Castanhão, na 
Região do Jaguaribe, naquele estado, 
a fim de analisar como a tilápia é 
criada e quais são os cuidados locais 
necessários para a sua aplicabilidade 
médica.

sEMElHANçA DE PElE
O estudo em Fortaleza revelou 

que a pele humana e a do peixe são 
semelhantes em aspectos importan-
tes, como a resistência, a umidade e 
quantidade de colágeno existente. 
Participam também do trabalho 
os pesquisadores Odorico Moraes, 
Coordenador do NPDM e Nelson 
Piccolo, experiente cirurgião plás-
tico de Goiás. “Nosso intuito é que a 
pesquisa, pioneira na área de quei-
maduras e feridas, seja apresentada 
a um maior número de publicações 
e eventos da especialidade no Brasil 
e no exterior”, conta o dr. Marcelo 
Borges. caminha em direção 

FMO também apoia pesquisa que usa pele de tilápia para queimaduras

Estudantes empolgadas  com as diretrizes adotadas pela moderna Faculdade de Medicina de Olinda 

Dr. Marcelo Borges caminha de olho no  futuro 
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a Faculdade de Medicina de Olin-
da almeja se estabelecer como 
uma instituição de educação 

superior em constante desenvolvi-
mento, constituída por princípios 
de excelência e qualidade, sendo 
posteriormente reconhecida como 
formadora de profissionais que aten-
dem prontamente aos anseios da 
sociedade e do mercado de trabalho, 
subsidiando-os com referência teóri-
ca e prática em sua área de formação. 
Também investe na capacitação do 
seu corpo docente ao participar de 
congressos nacionais. A educação 
continuada, feita mensalmente, 
também visa o aperfeiçoamento 
técnico. A Faculdade vai auxiliar duas 
professoras no curso de mestrado 
internacional, um no Chile e outro na 
Argentina, neste segundo semestre. 
Os mestrados vão ser financiados 
pela FMO. “ É uma preocupação com 
o processo de ensino como um todo, 
não só o estudante, mas a máquina 
institucional. Nós acreditamos que 
esses resultados vão surgir muito 

rápido, na medida em que todos são 
engajados num projeto comum. O es-
tudante formado pela FMO, terá uma 
formação muito completa”, destacou 
o coordenador pedagógico. 

O aluno Arnaldo Azevedo, 30 
anos, primeiro vestibular, soube 
do certame por meio do cursinho, 
em João Pessoa(PB). “Estou muito 
satisfeito. O ensino é de ótima qua-
lidade, com professores dedicados 
ao aluno. Participei do mutirão, foi 
gratificante ajudar à comunidade, 
alertar sobre as doenças transmi-
tidas pelo mosquito. O dr. Carlos 
Brandt sempre está incentivando o 
aluno a ser pesquisador, isso faz uma 
grande diferença. É enxergar um 
futuro, afinal nós somos esse futuro 
lá na frente”, afirmou.

PRiNcíPiOs iNstituciONAis
Os valores institucionais que sus-

tentam os pilares internos da FMO 
foram delineados pelos representan-
tes de seu corpo social e expressam 
o pensamento que regem as ações, 

decisões e condutas em todas as 
instâncias deliberativas e executi-
vas. Nessa perspectiva, a definição 
atende ao enunciado de sua missão, 
assim apresentados: Transparência 
no trabalho a ser desenvolvido por 
meio de normas e condutas claras 
e objetivas estabelecidas de forma 
democrática e participativa por suas 
instâncias de decisão. Utilização da 
inovação tecnológica para execu-
ção do trabalho do corpo docente, 
discente e técnico-administrativo 
elevando a qualidade dos cursos e 
do processo ensino-aprendizagem. 
Atuação com responsabilidade so-
cial participando da defesa da vida 
e do meio ambiente por meio de 
parcerias, projetos e programas de 
extensão. Atuação com cidadania, 
priorizando os interesses da cole-
tividade.

DiFERENciAis cOMPEtitiVOs 
A FMO firmou convênio de coo-

peração técnica, didática e científica 
com  o Estado, possibilitando aos 

Faculdade de Medicina de Olinda investe em direção ao futuro

Priscila Krause Renomados mestres compõem o corpo docente da Faculdade, firmando assim a credibilidade desta nova instituição de ensino superior 
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alunos aprendizado de compe-
tências próprias da medicina em 
hospitais-escola da rede estadual, 
como: Hospital da Restauração,  Aga-
menon Magalhães e Getúlio Vargas; 
da mesma forma firmou convênio 
com a Prefeitura de Olinda, podendo 
oferecer aos alunos aprendizagem 
em postos de saúde da cidade, tendo 
a Maternidade Brites de Albuquer-
que  em regime de exclusividade 
para seus alunos;.

iNFRAEstRutuRA BásicA
Toda a estrutura física e peda-

gógica da Faculdade de Medicina 
de Olinda foi montada com base na 
legislação vigente. A FMO conta com 
estrutura moderna, de vanguarda, 
adaptada aos portadores de ne-
cessidades especiais, com rampas, 
elevadores e banheiros adaptados. 
Possui auditório e ambiente para 
tutorias, onde são discutidos os 
casos clínicos. 

Os Laboratórios de Técnicas 
Cirúrgicas, Morfofuncional, de Téc-
nicas Especiais e de Habilidades 
são equipados com simuladores e  
anatômicos modernos; os Laborató-
rios Multidisciplinar I e II possuem 
Área Técnica composta por: Apoio, 
Guarda de Vidrarias, Guarda de 
Reagentes e Químicos, Guarda de 
Equipamentos e Acessórios, Guar-
da de Controlados e Drogário; o 
Laboratório de Anatomia Humana e 
Patológica possui Ossário e Biotério, 
Laboratório de Videomicroscopia e 
Laboratórios de Informática.

serviço

Faculdade de Medicina de Olinda 
www.fmo.edu.br 
Página no Face: https://www.facebook.com/
faculdadedemedicinadeolinda/?fref=ts
Rua Doutor Manoel de Almeida 
Belo, 1.333, cEP: 53.030-030
Bairro Novo - Olinda-PE
Fone: (81) 3011-5454

O diretor geral Inácio Melo e o advogado Francisco Leite recebem o  prefeito Renildo Calheiros 

Em ação comunitária, alunos recolhem amostras d´água contendo focos do mosquito aedes aegypti

Em ato humanitário, universitários participam de doação de sangue no HIENE   
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o 
Dia do Jornalista ficou mar-
cado ainda mais na vida de 
Aldo Vilela. Na noite do dia 7 
de abril, além de comemorar 
a data dedicada à profissão 

que abraçou, ele lançou “O Que Eles 
Disseram”, primeiro livro que escre-
veu, na Livraria Jaqueira,  Zona Norte 
do Recife. O espaço foi pequeno para 
o número de convidados, entre ami-
gos, familiares e autoridades do Esta-
do, que foram prestigiar o jornalista.

Uma coisa é certa: ninguém pode 
dizer que a política brasileira é monó-
tona. Ela muda diariamente e sempre 
tem assunto novo para se abordar. 
Aldo Vilela também acredita nisso. 
Os resultados das ações políticas de 
2014 influenciaram o ano de 2015, 
que foi completamente conturbado. 
Entretanto, estudiosos diziam que 
em 2016 as pessoas sentiriam falta 
do ano anterior e, para Aldo, é exa-
tamente isto que está acontecendo. 

O desejo e a necessidade de fazer 
o livro vieram daí, e a união das prin-
cipais matérias políticas do ano pas-
sado e do início deste surgiram como 
resposta às dúvidas de quem está 
tentando entender a situação toda.  
Para o filho primogênito, o autor 
contou com a ajuda de duas pessoas 
importantes, os também jornalistas 
Túlio Vasconcelos e Caroline Rangel, 
que colaboraram na catalogação de 
entrevistas de rádio, jornais, blogs 

e outras mídias. Dessa maneira, foi 
possível confrontar as respostas dos 
políticos durante um ano. 

QuEstiONAMENtO
Quando questionado sobre a 

divisão do tempo para a criação do 
livro, Aldo explicou que “a gente 
sempre arruma tempo. Tem uma 
horinha, aí vai e conversa, faz uma 
ligação, escreve algo. Mas, o livro foi 
feito a três mãos. Eles tiveram muito 
trabalho nesse processo de separa-
ção e edição das colunas. Eles foram 
fundamentais”. 

O prefeito Geraldo Julio foi uma 
das autoridades presentes à noite 
de autógrafos. “Aldo é uma figura 

destacada no jornalismo aqui de 
Pernambuco. É uma pessoa muito 
estudiosa, dedicada e trabalhadora. 
Ele tem um olhar privilegiado por 
trabalhar no rádio, na televisão e na 
imprensa escrita. E está sempre em 
contato com lideranças e analista 
políticos. Essa obra dele veio para 
contribuir com a discussão e o deba-
te político aqui no nosso Estado e eu 
só posso parabenizá-lo pelo trabalho 
que vem fazendo”, pontuou.

cARREiRA
A carreira de Aldo não começou 

agora, mas o momento foi e é ideal 
para a criação e lançamento do livro. 
A política do país vive uma situação 

litEratura

Autoridades, convidados e amigos  prestigiaram o jornalista na livraria 
Jaqueira, onde lançou o primeiro livro de sua carreira como escritor que transpôs 
para o papel todo o seu poder de observação e experiência acumulada  

Aldo Vilela lança livro 
sobre a política do brasil

Jornalista Aldo Vilela tem o prazer de autografar “O que eles disseram”, primeiro livro de sua autoria

fotos: ivalDo reges
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delicada, onde qualquer passo dado 
pode mudar uma decisão. Trocas de 
apoio, declarações, resultados de 
inquéritos, além de outros assuntos, 
são tópicos presentes no livro.

“O momento é bom, porque as 
pessoas estão muito desunidas pelas 
ruas e aqui a gente se une. Vamos 
começar a ler o livro, que certamente 
vai ter qualidade, para a gente falar 
dele depois”, comentou  o comunica-
dor Geraldo Freire.

Quem também prestigiou o lança-
mento foi o cientista político Thales 
Castro, que aproveitou o espaço para 
afirmar que o atual momento políti-
co brasileiro é de incerteza. “O livro 
retrata de uma maneira fidedigna 
todo esse mapeamento do tabuleiro 
de xadrez que é a política. Além de 
ser uma grande comunicador, Aldo 
sabe congregar, construir pontes 
entre pessoas que interpretam a  
política, trazendo para o ambiente 
jornalístico as visões mais sinceras 
que existem. O livro vai servir de 
auxiliar para interpretação desse 
atual momento de crise sistêmica 
que estamos passando. A política 
tem uma linguagem própria e ele 
é um desses intérpretes”, explicou.

FutuRO NEBulOsO
Sobre o futuro da política, Aldo 

entende que tudo é uma incógnita. 
Para ele, se a operação Lava Jato  
durar mais uns dois ou três anos, 
talvez a o país seja passado a limpo. 
“O problema é que isso parece uma 
corda caranguejo: cada vez que você 
puxa um, vem outro e mais outro. 
Os problemas estão surgindo e isso 
é bom. Com os problemas expos-
tos a gente pode tentar zerar essa 
situação. Não é possível que não 
tenha ninguém certo nesse mundo, 
mas a política está desacreditada e 
estamos em ano eleitoral, ou seja, 
deveria tudo ser passado a limpo,  
reiniciar o país”, concluiu Thales 
Castro. Aldo Vilela foi cumprimentado por Gustavo Krause no dia do lançamento do seu primeiro livro

Em meio à alegria, o jornalista recebe efusivo abraço de seu colega de profissão Inaldo Sampaio

O prefeito da Cidade do Recife, Geraldo Júlio, externa a admiração que sente por Aldo Vilela
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a
o completar duas décadas 
de fundação a Academia 
Recifense de Letras – ARL 
empossa cinco intelectuais 
e entrega o diploma de 

Presidente Emérito ao acadêmico 
Edvaldo Arlégo. O evento, realizado 
na União Brasileira de Escritores – 
UBE, também registrou homenagens 
póstumas dedicadas aos antigos 
membros. A mesa da solenidade 
foi composta por Carlos Bezerra - 
presidente da ARL, Geraldo Ferraz 
- Acadêmico da UBE, Gentil Porto da 
Academia de Medicina e Ana Maria 
César da Academia Pernambucana 
de letras.  

Representando os novos imortais 
– Salete do Rego Barros, Antônio 
Neto, Francisco de Assis Nunes e  
Melchiades Montenegro – Ariadne 
Quintella  proferiu discurso de posse 
afirmando que “Nada acontece por 
acaso” ao lembrar que a Academia 
Recifense de Letras e o Recife come-
moram aniversário na mesma data, 
12 de março.  Após resgatar a rique-
za cultural e histórica do Recife, citou 
a frase do poeta alagoano Ledo Ivo,  
“Amar mulheres várias, amar cidades 
só uma – o Recife”, com a convicção 
de que tal posicionamento aumenta 
a responsabilidade dos membros 
a instituição que os coloca na van-
guarda dos acontecimentos culturais 

de uma sociedade de escritores que 
precisam marcar sua presença com 
um cinzel de tal forma que o tempo 
não deixe esmaecida a sua imagem.

Ariadne Quintella também pon-
tuou a atualidade e o crescimento 
do número de academias no mundo 
inteiro “em face da solidão que aflige 
o homem moderno, sendo esta, sem 
dúvida, uma das formas mais saudá-
veis de agregação, de socialização, da 
troca de informações saudáveis. O 
modelo original nos vem da Grécia 
Antiga, citado pela escritora Telma 
Brilhante no ensaio que elaborou 
ao referir-se ao filósofo Platão que 
adquiriu o espaço pertencente a 
acadêmicos e ali fez germinar a 

primeira academia voltada para o 
saber, aproximando a filosofia, a 
matemática, a música, a astronomia 
formando uma espécie de bloco de 
conhecimentos”, explicou. 

Ao finalizar seu discurso, a porta 
voz dos recentes imortais reportou 
ao recifense e mencionou o escritor 
cearense Figueiras Lima “Não é o 
reciprocar permanente de elogios 
bajulatórios nem a permuta oficial 
de láureas e títulos, mas o espaço 
cujos portões permanecem abertos 
às pessoas comprometidas com a 
arte literária, com o saber, enfim, in-
teressadas em manter viva a chama 
da cultura”, encerrou  Ariadne ao 
agradecer a presença de todos.

A celebração marcou a entrega do diploma de Presidente Emérito para 
Edvaldo Arlego, além da posse de salete do Rego Barros, Antônio Neto, 
Francisco de Assis Nunes, Melchiades Montenegro e Ariadne Quintella

Academia Recifense de Letras faz 
20 anos e empossa novos membros

comEmoração

Escriotores Carlos Bezerra, Ana César, Melchiades Montenegro, Geraldo Ferraz e Ariadne Quintella

foto: Dalva De oliveira
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movimEntto litErÁrio
POR ANA MARIA CÉSAR
Escritora - Academia Pernambucana de Letras

anna.cesar@hotlink.com.br

a 4ª edição do Festival RioMar 
de Literatura Pernambucana, 
realizado no Teatro RioMar, 

contou, este ano, com parceria da 
Academia Pernambucana de Letras, 
através da sua presidente Margarida 
Cantarelli. O homenageado foi  o po-
eta João Cabral de Mello Neto.

Em quatro dias, diversas mesas 
abordaram temas ligados a nossa 
cultura, como João Cabral de Mello 
Neto e a Poética da Pedra (Marcus 
Aciolli e Ana Maria César), Cordel 
(Luiz Berto e Mauro Machado), Ca-
racterísticas da Língua Portuguesa: 
saudade (Nelly Carvalho), o Fantás-
tico na Literatura (Luzilá Gonçalves 
Ferreira e Neilton Limeira), Poesia 
(Ângelo Monteiro, José Mário Ro-
drigues e Lourdes Sarmento), o 
Conto (Melchiades Montenegro e 
Adriano Mato com coordenação de 
Margarida Cantarelli), A Narrativa 
e o Surrealismo em João Cabral 
(Raimundo Carrero e Lucila No-
gueira), Arte e Cultura na TV, com 
Jô Mazzarolo. O Festival teve início 
com apresentação da Orquestra 

Cidadã Meninos do Coque, seguida 
de Mensagem da presidente da 
Academia Pernambucana de Letres, 
Margarida Cantarelli. 

O Festival contou ainda com 
apresentação do vídeo Morte e Vida 
Severina, realização de Gerson Ca-
marotti e Cristina Aragão, Jogral dos 
jovens do IJCPM, show de Liv Moraes 
– Tributo a Dominguinhos – Poesia 
Musicada: “Lendas – Tesouros da 
Terra”, com Anchieta Dali, Luciano 

Magno e Cezzinha e Show de Jessier 
Quirino, Nordestinidades.  A Disper-
sos Cia. de Teatro apresentou, nos 
intervalos entre as mesas, poemas e 
fragmentos de poemas de João Ca-
bral. A coordenação do evento esteve 
a cargo de Carmen Peixoto. 

O acesso gratuito e a concessão 
de certificados ao final de cada dia 
levaram estudantes de diversas 
escolas e universidades a participar 
do evento.

Escolhido como homenageado 
do 4° Festival RioMar de Literatura 
Pernambucana, o poeta João Cabral 
de Melo Neto é considerado o mais 
pernambucano de todos os pernam-
bucanos que um dia “arribaram” 
a outras terras. Nascido em 1920, 
no bairro da Jaqueira, às margens 
do rio Capibaribe, o seu “cão sem 
plumas”, passou a residir no Rio de 
Janeiro em 1940. No entanto, os 20 
anos aqui vividos foram suficientes 
para alimentar a poesia de uma 

vida inteira: Pernambuco em mapa, 
Chuvas do Recife, Uma evocação do 
Recife, As facas pernambucanas, 
Duelo à pernambucana, Um baobá 
no Recife, O Capibaribe e a leitura, 
Auto de Natal pernambucano (Mor-
te e Vida Severina) são exemplos 
desse amor que se entranhou no 
coração do nosso poeta.

Sua poesia percorre o Cabo de 
Santo Agostinho, Itamaracá, Barra 
de Serinhaém, Paudalho, Olinda. 
Visita ainda o bairro da Jaqueira, o 

Poço, Dois Irmãos, o Cais do Apolo, 
o Colégio Marista, a Faculdade de 
Direito, o Teatro de Santa Izabel, 
a Pracinha do Diário, as pontes 
Maurício de Nassau e da Boa Vista, 
ruas: 1° de Março, Nova, Barão da 
Vitória e, por incrível que pareça, 
o Beco da Facada: “No escuro Beco 
da Facada...”

Acredito que o Nordeste seco, 
áspero, se tenha entranhado na alma 
do poeta, influenciado seu estilo 
antilírico.

João Cabral: o mais pernambucano de todos os pernambucanos

RioMar e APL realizam Festival de Literatura

Nelly 
Carvalho

Luzilá 
Gonçalves

Divulgação
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 » POR CARLOS LAERTE

a 
agroindústria será o tema 
principal da Fenagri 
2016, que vai acontecer 
no Centro de Convenções 
Senador Nilo Coelho, em 

Petrolina – PE, de 25 a 28 de maio”. 
O anúncio foi feito pelo prefeito de 
Petrolina, Julio Lóssio, durante o 
lançamento da 26ª edição da Feira 
Nacional da Agricultura Irrigada.

Falando para um público de 
produtores, empresários, exporta-

dores, representantes de entidades 
de transferência de tecnologias e 
a imprensa, o prefeito apresentou 
a programação deste ano. Durante 
a Feira serão realizados Minicur-
sos, Encontro de Negócios, Vila da 
Agricultura Familiar e o Seminário 
Agroindústrias no Vale – bases le-
gais e tecnológicas para expansão 
de mercado, além da exposição de 
produtos e serviços em uma área 
com 10 mil metros quadrados onde 
serão montados 150 estandes.

A gerente da Unidade do Sertão 

do São Francisco do Sebrae, Ednei-
de Libório destacou a realização 
do Encontro de Negócios, que vai 
aproximar a produção da agricul-
tura familiar, as agroindústrias e o 
comércio regional, além de reunir 
instituições financeiras, de desen-
volvimento rural e programas de 
compras governamentais. “O Sebrae 
também vai viabilizar a realização de 
três caravanas técnicas para visita à 
Fenagri de mais de  100 produtores 
agrícolas de Lagoa Grande, Santa 
Maria da Boa Vista e Orocó”, adiantou 

Fenagri promove mais uma edição
em Petrolina focando o agronegócio
A programação inclui Encontro de Negócios, realização de 
minicursos, Vila da Agricultura Familiar, além de exposição em 
área com 10 mil metros quadrados, de produtos e serviços 

”

fotos: Class ComuniCação
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Edneide Libório, lembrando ainda 
o repasse de 10 estandes com valor 
subsidiado para os produtores e 
pequenas agroindústrias.

REuNiãO DE PEsO
De acordo com o representante 

da Embrapa Semiárido, Flávio Fran-
ça a programação do Seminário já 
está pronta e o propósito é reunir no 
dia 27 de maio no Senai, especialis-
tas do setor visando o fortalecimento  
das ações para manutenção e expan-
são do mercado da agroindústria lo-
cal. O público também ficou sabendo 
os temas do Minicursos, que serão 
oferecidos pelo Instituto Federal 
de Educação Tecnológica - If Sertão 
– PE, a exemplo da elaboração de 
polpas de frutas, sorvetes com frutos 
nativos, licor, doces e geleias.

Falaram ainda durante a soleni-
dade, a presidente do Sintraf – Sin-
dicato dos Agricultores Familiares e 
Empreendedores Familiares Rurais 
de Petrolina, Isália Damascena, o 

superintendente em exercício da 
Codevasf, Ricardo Lisboa e Edis 
Matsumoto, representando a Câma-
ra de Fruticultura. A Fenagri é uma 
realização da Prefeitura Municipal 
de Petrolina, Sintraf – Sindicato 
dos Agricultores Familiares e Em-
preendedores Familiares Rurais de 
Petrolina e a Câmara de Fruticultura. 

Patrocínio do Banco do Brasil, Banco 
do Nordeste, Codevasf, Governo de 
Pernambuco e Fiepe. Apoio: Embra-
pa, Sebrae, IF Sertão – PE e Senai. 
Comercialização e suporte técnico: 
Nobless Assessoria; publicidade 
(Urbana Comunicação) e Assessoria 
de Imprensa (Clas Comunicação & 
Marketing).

Prefeito de Petrolina Julio Lossio e demais participantes na abertura da Fenagri 2016
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c
onsolidado como um dos 
principais eventos da Feira 
Nacional da Agricultura Irri-
gada – Fenagri, que acontece-
rá no Centro de Convenções 

Senador Nilo Coelho, em Petrolina 
– PE, de 25 a 28 de maio próximo, o 
Seminário deste ano vai apresentar o 
tema Agroindústrias no Vale – bases 
legais e tecnológicas para expansão 
de mercado. A Embrapa Semiárido 
já definiu a programação e durante 
a manhã e tarde reúne no Senai Pe-
trolina  especialistas do setor com o 
propósito de fortalecer as ações para 
manutenção e expansão do mercado 
da agroindústria local.

O encontro começa às 8h, com 
a abertura oficial seguida da pri-
meira palestra destacando o tema, 
Aspectos legais para o estabeleci-
mento das agroindústrias, que será 
apresentado por Aionne Guimarães, 
da Agência Municipal de Vigilância 
Sanitária. Na sequência, a consultora 
do Sebrae, Márcia Maria de Medei-
ros Santos fala ao público sobre o 
Comércio e mercado dos produtos 
agroindustriais locais: possibilida-
des de mercado para agricultura 
familiar.

Depois de um rápido intervalo, os 
participantes poderão tirar dúvidas 
sobre o posicionamento de mercado 
de produtos agropecuários através 
dos signos distintivos, acompa-

nhando a palestra do representante 
do Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA), Gilber-
to Carlos Cerqueira Mascarenhas. 
A última atração da manhã, ficará a 
cargo da professora da UNEB,  Rita 
de Cássia Mirella Resende Nassur, 
que versará sobre o tema Emba-
lagens: vida útil e valorização do 
produto.

O Seminário retoma as ativida-
des no turno da tarde, debatendo 
o assunto Agroindústria da uva no 
Vale do Submédio São Francisco,  
realidade x potencialidade, com 
apresentação  do professor Marcos 
dos Santos Lima, do Instituto Federal 
do Sertão Pernambucano – Petrolina 
(IF-Sertão). Depois, o público pode 
conferir como funciona o processa-
mento do coco verde para obtenção 
de água de coco, polpa e fibras. Para 

falar sobre este tema foi convidado o 
pesquisador Fernando Antônio Pinto 
de Abreu, da Embrapa Agroindús-
tria Tropical (CNPAT). O Seminário 
apresenta ainda a palestra Desafios 
da agroindústria de polpa de frutas 
e subprodutos, com Ana Júlia de 
Brito Araújo do Instituto Federal do 
Sertão Pernambucano – Petrolina 
(IF-Sertão). E, após um intervalo, 
os participantes terão acesso a um 
estudo de casos de empresas de di-
ferentes portes instaladas na região.

O Seminário Agroindústrias no 
Vale – bases legais e tecnológicas 
para expansão de mercado é uma 
promoção da Embrapa com apoio do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), Prefeitura 
Municipal de Petrolina, Câmara de 
Fruticultura, Sindicato da Agricul-
tura Familiar e Sebrae.

Feira destaca a importância
da expansão agroindustrial

aGronEGÓcio

A programação inclui ainda o Encontro de Negócios, Minicursos e a 
Vila da Agricultura Familiar, além da área de exposição com 10 mil 
metros quadrados. A 26ª Fenagri será lançada em Petrolina

Jaime, Eduardo, Gianny,  Gildo, Júnior..... Espósito comemora

fotos: Class ComuniCação
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a  
agricultura familiar terá 
destaque na 26ª edição 
da Feira Nacional da Agri-
cultura Irrigada - Fenagri 
2016, que será realizada 

no Centro de Convenções Senador 
Nilo Coelho, em Petrolina, de 25 a 
28 de maio. No evento, a Unidade do 
Sebrae Sertão do São Francisco vai 
realizar o Encontro de Negócios, com 
o objetivo de aproximar os pequenos 
empresários do agronegócio, as co-
operativas, da rede de distribuição 
e do mercado regional. A previsão 
é de um público de 50 mil pessoas.

O Encontro, que acontecerá  das 
16 às 22h, deve reunir pequenos 
produtores, instituições financeiras 
e de desenvolvimento rural, além de 
comerciantes. “É um modelo inédi-
to. É a primeira vez que a gente vai 
fazer essa aproximação da produção 
local com o distribuidor regional. 
Existem muitos hotéis, restaurantes, 
supermercados, mercadinhos, ataca-
distas regionais que não conhecem 
a produção da agricultura familiar 
dessas pequenas cooperativas. Ou-
tras vezes, a cooperativa não sabe 
como chegar a esses mercados”, 
explicou o gestor do projeto de Agro-
negócios do Sebrae, Domingos Sávio 
Guimarães. 

De acordo com Domingos, a meta 
inicial é movimentar R$ 5 milhões 
em negócios.  “O foco é dar visibili-
dade ao que é produzido aqui pela 

agricultura familiar, pelas coopera-
tivas”, destacou.  

cARAVANA 
O Sebrae vai disponibilizar 

transporte para que, mais de cem 
produtores agrícolas de Lagoa 
Grande, e dos projetos de irrigação 
Fulgêncio, em Santa Maria da Boa 
Vista, e Brígida, em Orocó, parti-
cipem da Feira.  “Vamos criar uma 
logística para que esses pequenos 
produtores possam vir, conhecer 
novas tecnologias, os produtos e 
serviços e participar do seminário”, 
afirmou Domingos Sávio.

Quem visitar o estande institucio-
nal do Sebrae na Fenagri vai conhe-
cer um pouco mais sobre as ações do 
novo projeto de Agronegócios desen-
volvido pela unidade. Para dar maior 

visibilidade aos seus produtos, as pe-
quenas agroindústrias contarão com 
dez estandes.  Segundo a gerente da 
Unidade do Sertão do Francisco do 
Sebrae, Edneide Libório, caravanas 
de outros Estados também devem 
participar da Feira. “Estamos arti-
culando esta ação com o Sebrae em 
outros Estados. De Alagoas, já temos 
confirmada a participação de uma 
caravana com quarenta produtores”, 
informou.   Fenagri 2016 é realizada 
pela Prefeitura de Petrolina, Câmara 
de Fruticultura e Sindicato da Agri-
cultura Familiar. A programação 
inclui o Seminário Agroindústrias 
no Vale – bases legais e tecnológicas 
para expansão de mercado, Minicur-
sos e a Vila da Agricultura Familiar. 
A mostra será numa área de 10 mil 
metros quadrados.

A meta do Primeiro Encontro de Negócios é movimentar mais 
de R$ 5 milhões ao mesmo em que dá visibilidade ao que é 
produzido pela agricultura familiar e pelas cooperativas

Sebrae valoriza agricultura
familiar na Feira Nacional

O Sebrae incentiva a Fenagri e os trabalhadores que atuam na agricultura familiar de Pernambuco
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Por INAH TÔRRES

   Do sErtão Do são Francisco

inahtorres@oi.com.br
Colaboradora Norma Aquino
normaquino@hotmail.com

Na auLa iNauguraL Da FaTi – Faculdade da Terceira Idade, no auditório da 
FACAPE em Petrolina-PE o Grupo da Terceira Idade do SESC marcou presença 
apresentando  “O que e que a Baiana tem ?” com a coreografia da Pró Leidy e 
com a coordenação de Teresa. 

Reverência ao ex-deputado e competente político em uma grande data. Filhos, 
genros, noras, netos e amigos marcaram presença na comemoração dividida 
com a esposa Dona Lourdes uma vez que fazem aniversário em meses seguidos. 
No registro Dr. geraldo Coelho, Lourdes e os filhos Tereza, Rodrigo, Vitória, 
Flávio e Jorge. (Josélia Maria)

Dr. geraldo coelho completa 90 anos 

A Revista Movimentto e a Colu-
na Do Sertão do São Francisco, por 
suas colunistas Inah Torres e Norma 
Aquino, hipotecam sua solidariedade 
à família do jornalista Marcolino Jú-
nior  neste momento de imensurável 
tristeza.

O presidente da FACAPE, profes-
sor Rinaldo Remígio, apresentará 
por todo este ano uma programação 
de importantes eventos para assina-
lar a passagem do 40º aniversário 
desta que é a primeira instituição de 
ensino    superior de Petrolina.

foto alexanDre sales



movimentto  • 45

4 O Colunista 
Social Gileno Dias 

recebendo a sociedade do Vale 
do São Francisco em seu Baile 
das Personalidades edição 2016. 
Noite de glamour na Bougainville 
Eventos em Juazeiro-BA com 
a musicalidade da Orquestra 
Fernando Junior, cerimonial Nélia 
Lino e Fábio Ramon.

4 I Congresso de Oncologia 
do Hospital Dom Tomás - HDT - 
Objetivando incentivar a pesquisa 
científica no Vale acontecendo nos 
dias 15 a 17 de abril. O Congresso 
tem ainda a meta de demonstrar 
a expertise dos profissionais do 
Centro de Oncologia da APAMI 

que irão atender no Hospital 
Dom Tomás, além de promover 
a troca de experiências com os 
profissionais de grandes centros 
médicos oncológicos situados em 
Recife/PE e São Paulo/SP. 

4 Atletas do Futsal do 
Vale do São Francisco com 
álbum de figurinha próprio. 
Isso mesmo, nossos atletas 
viraram personagem de álbum 
de figurinhas.  A ideia foi dos 
educadores físicos e professores, 
Ricardo Filho e Paulo Gustavo. 
Para o lançamento foram 500 
álbuns e 50 mil figurinhas de 
490 atletas em 20 equipes; na 
realização da Copa Futsal do Vale.

4 União das Ex-Alunas 
Salesianas através do tempo 
– Um recorte Histórico. Título 
do  livro foi lançado em março 
pela ex-aluna e atual presidente 
da União – Lusinete Ramos e 
deixa o importante registro da 
contribuição social desta União na 
sociedade Petrolinense.

PrOgraMa PErFiL CHEga 11 aNOS - Dia 22 de abril marcou a comemoração 
na 100,7 granderiofm.com.br. Aguarde! Novidades e surpresas! Nossa equipe 
Programa Perfil: Milena Pacheco - Produtora, Có-Apresentadora e Giro no Vale, 
Inah Tôrres - Com você... Inah Tôrres, Vânia Alves - Diretora e Produtora, Isadora 
Cavalcanti - Perfil nas Redes Sociais, Norma Aquino - Perfil Antenado e Alzyr 
Saaderh - Tô no Perfil a cada 15 dias dividindo o espaço com Renato Oliveira. 

Com uma historia de vida que já virou 
documentário em uma produção con-
junta de Otoniel Fernandes Neto e o ci-
neasta Guyly Machovec; o sanfanoeiro 
recebe mais uma homenagem: Meda-
lha de Honra ao Mérito Legislativo 
Dom Malam na Casa Plinio Amorim 
em Petrolina-PE, pela proposição do 
vereador Manoel da COSAP.

Div
ul
ga
çã
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Ao Leitor: Agora uma conversinha à parte: 
mandem-me sugestões, informações, 
falem sobre sua cidade, o lugar onde 
viveram, as viagens que fizeram etc, que 
aos poucos vou nomeando um de cada 
vez. O texto pode  vir com foto.

Por ARIADNE QuINTELLA

    movimEntto turístico

ariadne_quintella@hotmail.com

c
om o dólar em alta, é tempo de 
investir no turismo regional 
e na vinda de estrangeiros. 
Pensando nisso, a Associação 

dos Hotéis de Porto de Galinhas e 
o Porto de Galinhas Convention & 
Visitors Bureau realizam a primeira 
edição do Destination Brazil Travel 
Mart, com patrocínio da Secretaria 
de Turismo, Esportes e Lazer de 
Pernambuco, por meio da Empresa 
de Turismo de Pernambuco Gover-
nador Eduardo Campos (Empetur), 
que acontecerá em Porto de Galinhas 
nos dias 18 e 19 de maio, no Hotel 
Armação. O evento foi idealizado 
para atrair o interesse de operadores 
de turismo nacionais e internacio-
nais sobre o potencial turístico do 
Nordeste a partir de capacitações 

sobre osdestinos e rodadas de ne-
gócios com fornecedores de toda a 
região.

A Pesquisa do Turismo Receptivo 
realizada pela Empetur nas praias 
de Ipojuca em 2015 apontou que 
9,19% dos turistas são estrangei-
ros com origem principalmente 
da Argentina (51,21%), Estados 
Unidos (6,36%), Portugal (6,36%) e 
Espanha (5,76%). O valor médio do 
pacote de viagem foi de R$ 3.103,70 
e o gasto médio individual diário 
foi de R$ 218,43, enquanto o do es-
trangeiro é de foi de R$ 255,22. Para 
2016, a perspectiva é chegar a 20% 
até o final do ano.

 Só nos meses de janeiro e feve-
reiro, o Estado recebeu 1.283.587 
no fluxo global de turistas, dos quais 

Evento reúne operadores de turismo de 20 países
em Porto de galinhas nos dias 18 e 19 de maio

Pernambuco lança 1ª edição do 
Destination brazil Travel Mart

aproximadamente 163 mil foram 
para Ipojuca. O principal motivo da 
viagem é passeio (97,87%), tendo 
como fator decisório sol e praia 
(96,86%). A permanência média 
nestes dois meses em Pernambuco 
foi de 7,22 dias com destaque para os 
estrangeiros que passaram 9,28 dias. 
A avaliação geral de Ipojuca ficou 
entre ótimo e bom (98,35%). Além 
disso, 99,45% recomendaria o desti-
no a outras pessoas e 96,69% tem in-
tenção de voltar. Outro indicador do 
crescimento do turismo estrangeiro 
foi o aumento na vinda de argentinos 
para o Estado. Eles representaram 
79,27% nos dois primeiros meses 
do ano dentre os visitantes com re-
sidência fora do Brasil. O fluxo global 
de turistas teve 80,61% nacionais e 
19,39% do exterior.

Por tudo isso, o Destination Brazil 
se configura como uma oportunida-
de única para o Nordeste. O Estado 
receberá 200 buyers de cerca de 20 
países e 120 suppliers de toda a re-
gião. Além disso, a expectativa é de 
que as rodadas de negócios atraiam 
aproximadamente 500 visitantes. A 
estimativa da organização do even-
to é de um retorno financeiro de 
R$ 200 milhões em negócios. Até o 
momento, 50% dos estandes já estão 
reservados.

A primeira edição do Destination 
Brazil já nasce consagrada por trazer 
um conceito diferenciado de investir 
na capacitação de toda a cadeia pro-
dutiva do turismo. Isso porque serão 
realizadas aulas interativas sobre os 
principais destinos do Nordeste. En-
tre os tópicos apresentados, roteiros 
sobre cultura, ecoturismo, gastro-
nomia, mercado de luxo, negócios, 



movimentto  • 47

O que: Destination Brazil travel Mart – 1ª edição
Quando: 18 e 19 de maio
Onde: Porto de galinhas – ipojuca
local: Hotel Armação
informações: 
destinationbrazil@assessor-pe.com.br
telefone: (81) 3423.1300
www.destinationbrazil2016.com.br

turismo religioso, roteiros de sol e 
mar e LGBT. 

Segundo o secretário de Turismo, 
Esportes e Lazer de Pernambuco, 
Felipe Carreras, o Estado assumiu 
a missão de sediar a primeira edi-
ção do evento para estimular toda 
a região a trabalhar unida em prol 
do desenvolvimento do setor. “Per-
nambuco está liderando o processo 
de lançar e consolidar um evento 
internacional focado no mercado 
profissional de turismo. Nossa meta 
é trabalhar todo o potencial turís-
tico nordestino aproveitando essa 
grande oportunidade trazida com 
a alta do dólar que é a de promover 
roteiros para viagens curtas dentro 
da própria região”, analisa.

 Para o presidente do Porto de Ga-
linhas Convention & Visitors Bureau, 
Otaviano Maroja, o Destination Bra-
zil é também a oportunidade para 
estimular o mercado internacional. 
“Será o evento mais importante do 
turismo no Nordeste, sendo uma 
peça fundamental e extremamente 
oportuna em função da possibilida-
de real de trazer estrangeiros com 
o câmbio favorável”, afirma Maroja.  

O evento acontecerá no Con-

vention Center do Hotel Armação. 
Haverá um ambiente de convivência 
do Ministério do Turismo com es-
tandes dos nove estados e ainda um 
espaço exclusivo para a realização 
das rodadas de negócios. “Ao realizar 
a primeira edição do Destination 
Brazil, Pernambuco toma para si o 
protagonismo necessário para rein-
ventar estratégias de sucesso para o 
turismo regional. Mais do que nunca 
é importante o entrosamento entre 
os Estados para a promoção de ro-
teiros integrados unindo as belezas 
de uma região culturalmente tão rica 
como o Nordeste”, afirma a presiden-
te da Empetur, Ana Paula Vilaça.

Entre os países que já confirma-
ram presença durante o Destination 
Brazil estão Argentina, Chile, Uru-
guai, Paraguai, Portugal, Espanha 
e Estados Unidos. A festa de aber-
tura será no Hotel Village trazendo 
Pernambuco como tema. Após a 
programação oficial do evento, será 
realizado um pós-tour com visita 
aos principais pontos turísticos do 
Nordeste.

“Temos muito a mostrar porque 
Porto de Galinhas cresceu muito nos 
últimos anos com novas unidades 

hoteleiras, restaurantes e um des-
tino bem mais amadurecido para 
recepcionar o turista internacional”, 
comenta o presidente da AHPG, Mar-
cos Tiburtius.

REAliZAçãO
O evento é uma realização da 

Associação dos Hotéis de Porto de 
Galinhas e do Porto de Galinhas Con-
vention & Visitors Bureau. Entre os 
patrocinadores, estão o Governo de 
Pernambuco por meio da Secretaria 
de Turismo, Esportes e Lazer de Per-
nambuco e Empresa de Turismo de 
Pernambuco Governador Eduardo 
Campos (Empetur); Prefeitura do 
Ipojuca; Prefeitura do Recife e as 
companhias aéreas TAP e GOL. Já os 
apoiadores do Destination Brazil são 
a Embratur, o Ministério do Turismo, 
o Governo Federal, o Sebrae e a ABIH.

serviço

A praia de Porto de Galinhas sediada no município de Ipojuca litoral sul de Pernambuco está entre as mais belas do nosso País

Divulgação
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maravilhas Ds PErnamBuco

Q
uando falamos de Olinda, a 
primeira coisa que se imagi-
na é o Carnaval que, apesar 
de ser a maior festa do ano, 
não chega a ser o único 

atrativo. A Antiga Capital tem diver-
sas opções para oferecer ao turista 
durante o ano inteiro.

No guia Maravilhas de Pernam-
buco dessa edição o leitor vai co-
nhecer as outras faces da cidade 
irmã do Recife, que está sempre de 
portas abertas, pronta para receber 
a quem procura a união perfeita 
entre belas paisagens, gastronomia, 
religiosidade e música. Oferecemos 
aqui um roteiro dos principais pon-
tos turísticos e históricos olindenses, 
além dos lugares curiosos que não se 
pode deixar de visitar.

uM POucO DE HistÓRiA
Olinda, inicialmente, era uma al-

deia de índios, chamada Marim. Era 

considerada um lugar estratégico, no 
alto de colinas, e serviu de moradia 
para o português Duarte Coelho, 
que tomou posse da Capitania de 
Pernambuco em 1535 – as Capita-
nias Hereditárias foram instituídas 
pela Coroa Portuguesa em 1534. 
Para os padrões militares da época, 
a localidade tinha alguns diferenciais 
que foram decisivos para a escolha.

O nome Olinda surgiu de uma 

exclamação de Duarte Coelho ao 
olhar a região: “Ó linda situação 
para se construir uma vila”. Apesar 
desse episódio, não se tem conheci-
mento exato a respeito da  data de 
fundação da cidade. O que se sabe é 
que o povoado cresceu muito e, em 
1537, mais precisamente a 12 de 
março, Duarte Coelho enviou ao rei 
de Portugal, D. João III, o Foral, carta 
de doação que descrevia todos os 

A Velha Marim dos caetés  oferece história, religião, gastronomia 
além de uma  festa que não tem tempo certo para terminar, o 
carnaval, porém o prazer de cada turista é bastante respeitado 

Potencial turístico de Olinda é 
reconhecido no mundo inteiro

Peça publicitária chama a atenção de todos que residem e visitam a importante cidade histórica

foto: Passarinho/Pmo

 » POR ThAMIRIS BARBOSA
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lugares e benfeitorias existentes na 
Vila de Olinda. Pelas praias, a vila foi 
fortificada, visando a defesa e do alto 
das colinas, a vila foi expandida até o 
mar, ao porto e ao interior, lugar dos 
engenhos de açúcar.

ciDADE ENcANtADORA
Concorrente direta da Corte 

portuguesa, em relação ao luxo e 
ostentação, Olinda chamou a atenção 
com o desenvolvimento da cultura 
da cana-de-açúcar e extrativismo do 
pau-brasil, tornando-se, assim, um 
dos mais importantes centros co-
merciais da colônia. A religiosidade 
é um ponto forte de sua história. Em 
1580, com a chegada das primeiras 
ordens religiosas – Carmelitas, dos 
Jesuítas, em 1583, Franciscanos em 
1585 e dos Beneditinos, em 1586 – 
os índios foram catequizados e esse 
foi um ponto decisivo para a conquis-
ta definitiva das terras.

Em 16 de fevereiro de 1630, os 
holandeses invadiram Olinda e con-
quistaram Pernambuco. Depois se 
estabeleceram no povoado e ilhas 
junto ao porto e abandonaram Olin-
da. Em 24 de novembro de 1631, os 
invasores incendiaram Olinda, após 
retirar os materiais nobres das edi-
ficações para construir suas casas 
no Recife, que começava a prosperar 
sob a administração basca. Em 27 
de janeiro de 1654, os holandeses 
foram expulsos e se iniciou a lenta 
reconstrução da Vila de Olinda. Mais 
tarde, o Recife passou a ocupar o lu-
gar de sede, mesmo sem ser oficial, 
e Olinda ficou em segundo lugar, 

tentando se reconstruir lentamente, 
sem a importância de antes de 1630.

cREsciMENtO DAs ciDADEs
Sendo Olinda lugar de moradia e 

onde estava instalada, desde 1827, 
a primeira academia de Direito do 
país, ela adquire certa importância 
com relação ao local de trabalho, o 
Recife. Mas é o interesse pelos salu-
tares banhos de mar, recomendados 
pelos médicos, que lhe dá nova vida. 
Nova vida que é bem representada 
em face da necessidade de uma liga-
ção mais rápida, através de um trem 
urbano, com o Recife. Tal ligação se 
fez desde a Encruzilhada, por antigo 
caminho que existia desde o século 
XVI. A princípio os veranistas usa-
vam casas de alugadas aos proprie-
tários para a temporada de verão. 
Depois, passam a adquirir imóveis 
e se torna hábito então morar na 

cidade, mesmo fora da temporada 
de veraneio. É o renascimento da 
cidade. Sente-se essa transformação 
naquelas casas próximas ao mar, 
onde s se revestem com cores e, 
com as reformas das fachadas, essas 
habitações são modernizadas.

O que se restringia às áreas pró-
ximas às praias vai depois caminhar 
para outros espaços da cidade. Uma 
transformação urbana que dá novo 
alento ao velho burgo. A água potá-
vel, levada às casas pela Companhia 
Santa Teresa e a eletrificação, de-
notam a importância que adquire 
a cidade. Logo, o trem urbano é 
substituído pelos bondes elétricos, 
no início do século XX. (informações 
colhidas de MENEZES, José Luiz 
Mota, in Evolução Urbana e Terri-
torial de Olinda: do Descobrimento 
aos Tempos Atuais – A Vila de Olinda 
– 1537-1630).

No Alto da Sé visitantes fazem questão de se deliciar com tapioca, acarajé e outras iguarias 

fotos: Diego galba/Pref. olinDa
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ciDADE MONuMENtO 
Em 1980, Olinda conquistou o 

título de Monumento Nacional. Essa 
nomeação veio como um respaldo 
para a luta em 1978 da Prefeitura 
Municipal e Unesco para a cidade 
ser reconhecida como Patrimônio 
Cultural da Humanidade. Além disso, 
a Prefeitura também contou com o 
apoio de personalidades que briga-
ram pelo título que chegou em 1982.

A luta valeu a pena e, atualmente, 
Olinda marca seu lugar ao lado de 
outros nomes brasileiros como a 
Cidade Histórica de Ouro Preto, em 
Minas Gerais, o Centro Histórico de 
Salvador, paisagens cariocas entre a 
montanha e o mar no Rio de Janei-
ro, As Missões Jesuíticas Guarani, 
Ruínas de São Miguel das Missões, 
Rio Grande do Sul e Argentina entre 
outros. Ainda em 1982, Olinda ga-
nhou o título de Cidade Ecológica, 
concedido  pelo prefeito Germano 
Coelho, pelas diversas áreas verdes 

existentes na cidade, com um dos 
primeiros jardins botânicos do país.

Mais de duas décadas depois, em 
2005, a cidade se torna a 1ª Capital 
Brasileira da Cultura. O título foi uma 
iniciativa da ONG CBC, após uma 
campanha de dois meses. Foram 
mais de onze mil pessoas apoiando 
e declarando amor à cidade. Depois 
do reconhecimento e durante todo o 
ano de 2006, Olinda se tornou o cen-
tro das atenções nacionais e inter-
nacionais, ganhando destaque não 
apenas pelo Carnaval, mas por ser 
destino turístico cultural do Brasil.

uM sÓ guiA, VáRiAs OPçÕEs
Olinda tem de tudo. Se você tiver 

disposição para subir as ladeiras – 
e acredite, são muitas – lá do alto 
terá acesso à gastronomia, igrejas 
e música. Do coco ao canto grego-
riano. Da tapioca de barraquinha à 
peixada mais requintada. Da capela 
à catedral. Olinda mistura tudo isso e 

ainda oferece uma paisagem impres-
sionante ao visitante. Nesta seção 
vamos fazer um guia dos principais 
pontos turísticos para se visitar, mas 
lembre-se, nem o mais completo guia 
conseguiria reunir todas as  oções 
que a cidade oferece. Indicamos um 
bom par de sapatos tênis, ânimo e 
disposição para conhecer coisas no-
vas. Existe uma palavra muito usada 
por aqui chamada “olindar”. Esse 
“verbo” vai fazer todo o sentido para 
você ao final dessa leitura. Olindar 
não é só andar, é conhecer e viver o 
que se tem ao redor.

Em uma pesquisa feita pelo 
governo, dos 10 pontos turísticos 
de maior interesse de quem visita 
Pernambuco, seis são de Olinda. A 
orla olindense tem 30% de visita-
ção e o índice agrada ao secretário 
municipal de Turismo, Maurício 
Galvão. A praia não é tão aprazível, 
mas é bonita, tem visual que chama 
atenção. Talvez as diferentes opções 

Nas ladeiras históricas de Olinda, bonecos gigantes, orquestras de frevo e outras agremiações atraem turistas do mundo inteiro durante o Carnaval

fotos: Diego galba/Pref. olinDa
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de bares e restaurantes da orla para 
tomar algo, comer um petisco e ter o 
mar servindo como paisagem, sejam 
o indicador na hora de escolher esse 
local para visitar.

BAiRRisMO
Pernambucano é bairrista, mas 

olindense é ainda mais. Existem mui-
tas coisas para serem melhoradas, 
sempre tem. “A gente já começou 
esse trabalho. Uma das principais, 
na minha opinião, é o transporte 
interno. Chegamos a colocar o tren-
zinho que funcionou por quase dois 
anos, mas acabou sendo deixado de 
lado porque a empresa que fazia isso 
em parceria com a gente, desistiu e 
temos estudado uma forma de reati-
var. Há muitas ladeiras, as pessoas de 
mais idade tem dificuldade em subir. 
É uma questão de acessibilidade. 
Inclusive, não é só nas ladeiras, mas 
nas calçadas e na hora de atravessar 
a rua. Não só para o idoso, mas para 
o cadeirante também”, explica o se-
cretário Maurício Galvão.

A necessidade de divulgar os 
atrativos da cidade e provar que 
existe vida pós-Carnaval é uma das 
preocupações dos gestores mu-
nicipais. O fato de ser Patrimônio 
Cultural da Humanidade abre a 
oportunidade de exploração do que 
se tem, e  pensando nisso foi criada 
a Associação Brasileira das Cidades 
Históricas Turísticas. O governo 
estabeleceu uma linha de trabalho 
específica para as cidades patrimô-
nio cultural da humanidade. Londres 
foi a cidade escolhida para acolher a 
exposição dos patrimônios mundiais 
do Brasil, na sede da embaixada. A 
mostra conta com uma mesa intera-
tiva, onde o visitante chega e tem o 
mapa do Brasil com a inscrição das 
cidades. Quando clica em Olinda, por 
exemplo, uma projeção da cidade 
e dos pontos turísticos aparece na 
parede, um pequeno vídeo sobre 
Olinda. Cada operador de turismo 

que participar da abertura da mos-
tra recebe um kit com livro de cada 
cidade patrimônio, traduzido para o 
inglês. Já o público recebe folheto de 
cada cidade. É uma ação articulada 
com todas as cidades, junto com a 
Embratur. O espaço fica aberto ao 
público até o dia 11 de maio.

PRiNciPAl ROtEiRO
Como já foi dito, existem muitas 

coisas para serem feitas em Olinda, 
mas tem um roteiro considerado 
como o principal e ideal para quem 
não tem muito tempo, mas não quer 

deixar de visitar a cidade. Começa-
mos o roteiro pela Praça do Carmo, 
visitando a Igreja do Carmo e o Con-
vento Carmelita, o mais antigo do 
Brasil. (foto igreja do Carmo)

Subindo pela Rua do São Francis-
co, com o Convento de São Francisco 
(ver se tem foto do convento), este é 
considerado um dos monumentos 
mais importantes do mundo – com 
duas bibliotecas no seu interior.

Seminário de São Bento e Igreja 
da Sé, que é a principal Igreja de 
Pernambuco. Tem esse nome por 
ser a sede do arcebispado, onde Dom 

O arcebispo de Olinda e Recife Dom Fernando Saburido está sempre presente aos eventos religiosos

foto: Passarinho/Pmo
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Fernando Saburido celebra missa às 
aos domingos às 9h.

Elevador Panorâmico, acima da 
caixa d’água (foto 360) - O turista 
tem uma vista de 360º de toda Olin-
da – é indicado que se visite à tarde 
ou no finalzinho de tarde/início da 
noite, para visualizar as luzes da 
cidade.

A feirinha de artesanato (foto) - 
Depois da revitalização do Alto da Sé, 
as barraquinhas antes atrapalhavam 
o turista que queria ter uma visão do 
Horto e elas ocupavam muito espaço, 
foram realocadas para o mercado.

Descendo a Ladeira da Misericór-
dia para chegar nos Quatro Cantos, 
na esquina tem o posto de informa-
ção turística da Prefeitura, uma casa 
de apoio com banheiro e água para 
quem está na maratona.

Depois vem o Mercado da Ribeira, 
em frente ao mercado estão as ruínas 
do que foi a Câmara de Olinda, ainda 
na época que Bernardo Vieira de 
Melo. Em seguida, passa pela Rua do 

São Bento, segue em frente e passa 
pela prefeitura, finalizando no Mos-
teiro de São Bento onde está o altar 
que foi para a exposição no Museu 
Guggenheim, em Nova York. - (foto 
do Mosteiro)

cANtO gREgORiANO
Para quem curte religiosidade e 

música, no Mosteiro de São Bento, a 
missa do domingo, às 9h, tem canto 
gregoriano. Diariamente, às 18h, os 
beneditinos fazem a oração no ofício, 
e uma pequena amostra de canto 
gregoriano.

Quem prefere escolher coisas 
específicas, a Secretaria de Turismo 
organizou diferentes roteiros como 
o roteiro gastronômico, com os 
principais restaurantes da região, o 
roteiro das artes plásticas, só com 
os ateliês e galerias de arte, roteiro 
das religiões, porque Olinda não é 
feita apenas de igrejas católicas e, na 
verdade, a mistura de religiões é uma 
das características da cidade, como a 

Casa de Pai Edu, que foi tombada no 
aniversário de 481 anos de Olinda, 
no dia 12 de março de 2016. Roteiro 
dos museus, onde o turista tem vá-
rias opções como o Museu Regional 
e o Museu de Arte Moderna – criado 
por Assis Chateaubriand, que conse-
guiu obras de importância interna-
cional que o público nem imagina 
que existem. Ainda há o Museu do 
Mamulengo, pequenino, mas muito 
interessante.

Nem todos lembram, mas o Espa-
ço Ciência também é nosso e é, sim, 
um museu. É um museu com outras 
opções de visitação dentro dele. 
É um dos lugares mais visitados e 
chama atenção por oferecer opção 
para a criançada. Uma das atrações 
disponíveis é o mapa gigante de Per-
nambuco, onde as pessoas podem 
pisar em cima, com relevo e tudo 
mais. Por fim, mas não menos im-
portante, o roteiro gastronômico. “A 
gente viaja, primeiro, pelo estômago. 
Isso também se aplica a Olinda. Esta-

A beleza das praias de Olinda encantam moradores e visitantes que admiram e curtem pra valer que seja no banho de mar ou frequentando os restaurantes

foto: Passarinho/Pmo
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mos buscando divulgar isso de uma 
maneira melhor para ajudar o turista 
na hora de escolher. Existem opções 
do Sítio Histórico à Orla”, brinca o 
secretário de Turismo.

Olinda é uma cidade que tem toda 
essa riqueza, mas acima de tudo, o 
principal é o olindense. “Vir para cá, 
para ficar nas calçadas, conversan-
do, conhecendo gente, aproveitar a 
Bodega do Veio, por exemplo. Olinda 
é feita de pessoas interessantes, di-
ferentes, de todas as representações 

sociais. Se você procurar o artista, o 
maluco, o sério, o brincalhão, entre 
outros, encontra em Olinda. A diver-
sidade do povo é algo que vale a pena 
ver aqui”, assinala Maurício Galvão.

Os artesanatos produzidos e comercializados são encontrados em diversos pontos da cidade de Olinda

Pescadores aproveitam a tranquilidade dos mares olindenses para pescar e fazer bons negócios

fotos: Diego galba/Pref. olinDa

serviço

Para mais informações sobre opções de 
turismo
Acesse: www.olindaturismo.com.br
 secretaria de turismo, 
Desenvolvimento Econômico 
e tecnologia
telefone: (81) 3493.3770 / 3493.1553

Hotéis e Pousadas do Sítio Histórico
Albergue de Olinda
Rua do Sol, 233 – Carmo
Fone: (81) 3429.1592
Fax: (81) 3439.1913
Site: www.alberguedeolinda.com.br
e-mail: alberguedeolinda@alberguedeolinda.com.br
Albergue Sítio do Carmo
Rua Justino Gonçalves, 75 – Carmo
Fone: (81) 3429.2567 / 9206.4473
Site: www.sitiodocarmo.com.br
e-mail: sitiodocarmo@sitiodocarmo.com.br
Casarão do Fortim
Rua do Sol, 151 – Carmo
Fone: (81) 3439.7124
Fax: (81) 3326.9572
Site: www.pousadadofortim.com.br
e-mail: casaraofortim@yahoo.com.br
Hotel Pousada São Francisco
Rua do Sol, 127 – Carmo
Fone: (81) 3429.2109
Fax: (81) 3429.1418
Site: www.pousadasaofrancisco.com.br
e-mail: reservas@pousadasaofrancisco.com.br
Hotel 7 Colinas
Ladeira de São Francisco, 307 – Carmo
Fones: (81) 3493.7766
Site: www.hotel7colinas.com.br
e-mail: 7colinas@hotel7colinas.com.br
Pousada Alquimia
Rua Prudente de Moraes, 292 – Carmo
Fone: (81) 3429 1457 / Cel: (81) 9962 1557
Pousada Alto Astral
Rua 13 de Maio, 305 – Varadouro
Fone: (81) 3439.3453
Site: www.pousadaaltoastral.com
e-mail: info@pousadaaltoastral.com
Pousada Baobá
Rua do Sol, 147 – Carmo
Fone: (81) 3429.0459 / 3423.0826
Site: www.pousadabaobadeolinda.com.br/
e-mail: contato@pousadabaobadeolinda.com.br
Pousada Casa de Chica
Rua 27 de Janeiro, 43 – Carmo
Fone: (81) 3429.1698 / 9963.3337
Site: www.casadechica.com.br
e-mail: casadechica@gmail.com
Pousada Casa Maloca
Rua do Amparo, 183 – Amparo
Fone: (81) 3429.7811
Site: www.casamaloca.com.br
e-mail: casamaloca@casamaloca.com.br
Pousada do Amparo
Rua do Amparo, 199 – Amparo
Fone: (81) 3439.1749
Fax: (81) 3429.6889
Site: www.pousadadoamparo.com.br
e-mail: reserva@pousadadoamparo.com.br
Pousada dos Quatro Cantos
Rua Prudente de Moraes, 441 – Carmo
Fone: (81) 3429.0220
Fax: (81) 3429.1845
Site: www.pousada4cantos.com.br
e-mail: hotel@pousada4cantos.com.br
Pousada Duarte Coelho
Rua Coronel João Lapa, 162 – Varadouro
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DEDé MONTEIRO
poetadedemonteiro@hotmail.com

    ...aí o PoEta DissE...

ENtREVistANDO tiRADENtEs

Entrevistador:

Iniciando as perguntas,
Me diga, pobre burguês,
Como é que você se chama,
Nasceu onde, o que é que fez?

Tiradentes:

Sou Joaquim José da Silva,
Com ‘Xavier’ no final;
Mineiro de São José,
Nasci no Sítio Pombal,
Fui soldado e fui dentista
Pra enriquecer Portugal.

E – Muito bem, agora dê-me
 Outra resposta sincera:
 Qual era a situação 
 Do Brasil naquela era?

T – Era o Brasil dos DEVERES,
 Porém dos direitos não...
 Lisboa, em troca de nada,
 Nos levava a produção...
 Foi aí que eu comecei
 Pensar na Conjuração.

E – Eu sei que a Conjuração
 Foi feita pelos mineiros.
 Mas eu queria saber
 Quem foram seus companheiros...

T – Um Cláudio Manoel da Costa,
 Um Maciel, Um Tomás,
 Um Alvarenga Peixoto
 E muitos amigos mais
 Que comungaram comigo
 Os mais fiéis ideais!

E – Lá vai mais um pergunta,
 Dando sequência às que fiz:
 Quais eram suas ideias
 Com referência ao país?

T – Nosso primeiro desejo
 Foi nossa libertação:
 Incentivar nossa própria
 Industrialização,
 Criar Universidades...
 Desenvolver a nação!

liBERDADE, liBERDADE!

Muitos e muitos gritos de liberdade 
foram, continuam e continuarão sendo 
dados, por muitos, neste país. Serem 
(ou não) ouvidos, é que são outros qui-
nhentos. 

CASTRO ALVES (século XIX), no seu 
poema O Navio Negreiro, em defesa dos 
escravos,  já gritava assim:

Senhor Deus dos desgraçados!
Dizei-me vós, Senhor Deus!
Se é loucura... se é verdade
Tanto horror perante os céus...

O grande repentista negro, DOMINGOS 
FONSECA, piauiense (1913-1958), num 
embate em sextilhas, ouviu do enorme 
pernambucano Dimas Batista: “Tua cor 
veio manchar/ nossa raça brasileira.” Aí 
o Fonseca disse:

Na Inconfidência mineira,
A falsidade quem fez?
Foi o preto João Henrique
Ou foi Silvério dos Reis?
O mestiço brasileiro
Ou o branco português?

O grito poético e patriótico abaixo 
(estrofe de abertura do poema Fase se-
mifeudal) é de autoria do inspiradíssimo 
BIO CRISANTO, de São José do Egito:

“LIBERTAS QUAE SERA TAMEN!”
Quem dissera? Quem dissera?
A frase existe entre nós,
Liberdade quem nos dera!
De que vale independência,
Onde não há consciência,
Moral nem patriotismo?
Onde o direito se vende
E a lei covarde se rende
Aos pés do capitalismo?

E EU, no dia 21 de abril de 1978, 
escrevi o poema “Entrevistando Tira-
dentes”, para ser encenado na Escola 
Professor José Veiga, de Tabira, pelas 
alunas Rosa Pires (minha saudosa 
irmã) e Maria José

E – Agora fiquei sabendo
 Qual foi seu ponto de vista.
 Mas a tal Conjuração
 Pra quando estava prevista?

T – A grande revolução 
 Pra libertar o Brasil
 Dar-se-ia no momento
 Em que o governo imbecil
 Oficiasse a ‘Derrama’, 
 Lei corrupta, injusta e vil!

E – Tiradentes, me desculpe
 Se tantas perguntas faço.
 Mas, se tudo estava pronto,
 Qual a causa do fracasso?

T – A causa não foi só uma,
 Mas sim, duas de uma vez:
 Primeiro foi a traição
 Do vilão Silvério Reis
 E depois a covardia
 Que a maioria me fez.

E – Após desfazer os planos
 Por todos vocês traçados,
 Que foi que fez o Governo
 Em punição dos culpados?

T – Primeiro mandou prender
 O culpados principais.
 Depois condenou à morte
 Tanto a mim como aos demais.
 Mas ideias não se prende
 Nem morrem, são imortais!

E – Então, por que não morreu
 Nenhum dos seus companheiros?
 Só você subiu à forca...
 E o restante dos mineiros?

T – Morri porque assumi
 Tudo quanto o grupo fez.
 Queria dar minha vida
 Pelo Brasil de vocês.
 E, “se dez vidas tivesse,
 Daria as dez d’uma vez!”

E – Agora, finalizando,
 Faço a pergunta final.
 Eu desejava saber 
 Se no Brasil atual
 Ainda existem reflexos
 Da luz do seu ideal.

T – O Brasil hoje inda é livre,
 Devido a nossa influência,
 Porque pelo sacrifício
 Da Mineira Inconfidência,
 Nós irrigamos com sangue
 A Árvore da Independência!!!
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EmPrEEnDEDorismo

 » POR DANIELLE LEÃO 

F
undada em 1976, por Gildo 
Espósito, a primeira Ótica 
Arcoverde de Vitória de Santo 
Antão faz parte do conglo-
merado familiar de 24 óticas. 

Para comemorar 40 anos de tradição 
na cidade, a família se reuniu na 
unidade matriz para homenagear o 
fundador com café da manhã e festa 
surpresa. A gestão consagra quatro 
unidades, sendo duas na cidade, uma 
em Gravatá e outra em Bezerros. A 
empresa completou bodas de esme-

ralda e a data foi motivo de grande 
alegria para todos que ajudaram a 
alcançar a marca. A comemoração 
contou com a presença dos funcio-
nários, clientes e parceiros. A rede de 
bandeira Ótica Arcoverde é genuina-
mente pernambucana e iniciou suas 
atividades há 54 anos.

AcOlHiDA DA ciDADE
Em discurso de agradecimen-

to, Gildo Espósito relembrou sua 
trajetória ao lado da esposa. “Uma 
grande festa surpresa, são 40 anos 
da chegada à cidade em que fui aco-

lhido. Eu vivi e vivo Vitória de Santo 
Antão. Ela está em nossos corações. 
Comemoro quatro décadas ao lado 
da minha família e da minha esposa 
que é diretora e foi pioneira junto co-
migo. Trabalhamos com honestidade 
e nosso referencial é que estamos 
sempre na loja para atender ao clien-
te. Priorizamos a lealdade e amizade 
dos nossos funcionários que estão 
conosco nesta história. Acho 40 
uma idade muito bonita, quando 
completei 80 anos vibrei e agora com 
o fruto da minha força e trabalho a 
vibração é a mesma. Hoje estamos 

Família se reúne em homenagem ao fundador gildo Espósito 
com café da manhã surpresa e bolo comemorativo pelas quatro 
décadas de trabalho dedicado à oftalmologia  

Ótica Arcoverde faz a festa dos 
40 anos em Vitória de Santo Antão

O fundador e diretor da Ótica Arcoverde, unidade de Vitória de Santo Antão Gildo Espósito comemora  com funcionários da empresa tão importante data

fotos: eDnalDo lourenço
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comemorando 40 anos, mas quem 
dirige é Gildo Espósito Filho ao lado 
do meu neto Igor. Estamos na tercei-
ra geração. Minha filha Gianny dirige 
a Ótica Arcoverde em Escada, além 
das outras que formam nosso grupo 
familiar”, declarou o empresário que 
ao finalizar sua fala agradeceu a Deus 
pela caminhada vitoriosa. 

EXPERiÊNciA
Gildo Espósito Filho está no 

comando das óticas e aproveita a 
celebração para contar um pouco 
da sua experiência. “Decidi ainda 
jovem estar à frente das lojas por-
que eu praticamente nasci dentro 
do negócio. Fazemos um trabalho 
de amigos com os clientes. Nossas 
lojas são interligadas através de um 
sistema que nos ajuda a acompanhar 
e controlar o dia a dia dos negócios. 
Fazemos visitas em todas as lojas e 
temos um laboratório sediado em 
Vitória que atende as quatro óticas e 
presta serviços para outras. Grandes 
marcas de grifes prezam o traba-
lho com redes, o que facilita nossa 
compra de produtos exclusivos com 
30% de desconto. Então, oferecemos 
armações de óculos conhecidas 
mundialmente”, esclarece Júnior.   

Gildo Júnior é responsável por 
quatro unidades; duas em Vitória de 
Santo Antão, uma em Gravatá fun-
dada em 1989 e outra em Bezerros 
fundada em 1992. Além da matriz, 
em Vitória há uma ótica reconhecida 
como Arcoverde Outlet especializa-
da em promoções; as peças variam 
entre R$ 20 e R$ 100. No quadro de 
funcionários constam 28 empregos 
diretos nas quatro unidades. 

VARiEDADE
A seleção dos fornecedores é 

feita com rigor. O grupo familiar 
preza pela qualidade do produto 
para oferecer ao cliente um produto 
relacionado com a visão, saúde e 
conforto visual. O portfólio de lentes, 

armações e acessórios é restrito com 
valor acessível e justo. Priorizando  
como valor principal do negócio a 
qualidade superior. Os preços dos 
óculos variam de região para região, 
e contam com armações que custam 
entre R$ 200 e R$ 2 mil. No mix de 
armações os clientes podem optar 
por marcas variadas como Tommy 
Hilfiger, Ray-Ban, Versace, Empório 
Armani, Hugo Boss, D&G, Ana Hick-
mann, Colcci, Coca Cola, Mormaii, 
entre outras. 

REFERÊNciA
 Uma das referências são as mar-

cas das lentes oftálmicas. Além de 
lentes próprias, chamadas por lente 
Inova, exclusivamente trabalhadas 
em parceria com um laboratório de 
tecnologia alemã, a rede de óticas 
Arcoverde oferece lentes dos maio-
res fabricantes do mundo como a 
Hoya de origem japonesa e Essilor 
de origem francesa. Os materiais va-
riam de rezina, policarbonato, trivex, 
técnicas para melhor atendimento 
estético, entre outros. Recentemente, 
foram eleitos pela Revista View a 
maior rede familiar de Pernambuco, 

no Brasil são a trigésima. Também 
foram classificados como finalistas 
no MPE Brasil com o prêmio de 
competitividade da micro e pequena 
empresa, promovido pelo Sebrae. 

gRuPO EsPÓsitO
Entre administrativos, vendas e 

laboratórios são mais de 250 fun-
cionários na rede. O grupo familiar 
possui laboratórios em unidades 
estratégicas para atender à demanda 
de cada região. Ao todo são quatro 
laboratórios responsáveis pela lo-
gística: Vitória, Arcoverde, Caruaru 
e Surubim. O prazo para entrega dos 
óculos varia de minutos a dias. As 
estruturas das lojas são modernas 
e garantem melhor atendimento e 
atratividade comercial. Aliado  a isso 
os produtos de qualidade extrema-
mente selecionados para o público 
em geral. 

HistÓRiA 
Surgiu em 1962, uma das maiores 

redes de ótica de Pernambuco e uma 
das mais respeitadas do Brasil. No 
Portal do Sertão, há 54 anos foi ins-
talada a primeira ótica em Arcover-

Jaime, Eduardo, Gianny, Gildo, Júnior e Martha Espósito comemoram os 40 anos da filial de Vitória



movimentto  • 57

de fundada pelos irmãos Espósito.  
Jaime, o mais velho de uma família 
de cinco irmãos oriundos de Serra 
Negra, município de Bezerros, tra-
balhava como gerente da indústria 
têxtil Caruá em Caruaru, onde hoje 
funciona o Espaço Cultural Tancredo 
Neves e o Museu que retrata a his-
tória da própria indústria. Por sua 
vez,  Dácio, estava envolvido no ramo 
óptico, trabalhando em uma das pri-
meiras óticas da cidade de Caruaru, 
a Ótica Globo. Ambos decidiram se 
juntar e abrir a primeira ótica de Ar-
coverde, mesmo com as dificuldades 
de acesso, abastecimento e material 
de trabalho na cidade. Em seguida, 
Gildo Espósito juntou-se aos irmãos 
e abriu a primeira ótica em Vitória de 
Santo Antão em 1976. 

Com um trabalho sério e respei-
tado, os irmãos Espósito decidiram 
expandir seus serviços para outras 
cidades do Sertão pernambucano. 
A segunda escolha foi Serra Talha-
da, um município que também não 
possuía óticas, mas o comércio era 
dinâmico. Em seguida Dácio abriu 
uma ótica em Caruaru e deixou a ad-
ministração das outras lojas a cargo 
do irmão Jaime. Após três unidades 
inauguradas, Gildo, que na época 
trabalhava no ramo de estivas, deu 
início a quarta loja do Grupo Espó-
sito. Atualmente, o conglomerado é 
formado por 24 unidades, contando 
com moderna aparelhagem e equipe 
qualificada. O Grupo Espósito conta 
com a administração da 3ª geração e 
a bandeira Óticas Arcoverde está em 
Arcoverde,  Caruaru, Vitória de Santo 
Antão, Santa Cruz do Capibaribe, Li-
moeiro, Pesqueira, Surubim, Gravatá, 
Bezerros, Serra Talhada, Custódia e 
Escada. No segmento premium há a 
Ótica Arcoverde Evolution, no Shop-
ping Difusora em Caruaru. Além da 
bandeira Ótica Arcoverde, a rede fa-
miliar possui outras: Ótica Caruaru, 
Stilus Ótica e Free Shopping Dácio 
Espósito – Óptica Express.

A loja de Vitória de Santo Antão fica localizada no centro comercial e dispõe de modernas instalações

Funcionários qualificados e equipamentos técnicos de última geração garantem qualidade do produto

Os funcionários são qualificados permanentemente para atender com dedicação à clientela
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 “Para falar de seu Gildo seria preciso 
um dia todo, pela bondade e carinho que 
ele teve por nossa cidade. Trouxe ban-
deiras, tanto para a área empresarial, 
quanto social. Quando tudo começou era 
a quarta loja, hoje esta comemorando 40 
anos. Todos zelam por seu nome devido 
à integridade com a qual ele trata seus 
funcionários, clientes, fornecedores e ami-
gos. Este é um momento muito especial. 
40 anos para a família e para cidade é 
um marco muito importante na história 
da cidade, porque a ótica acompanhou o 
crescimento de Vitória de Santo Antão e 
para mim é um prazer fazer parte deste 
momento”, Arakem Pessoa, presidente 
da Aciav.  

 “Sinto-me contemplado nas palavras 
que já foram ditas, acho que foram muito 
objetivo nos elogios dirigidos à Gildo e 
todos devidamente merecidos. Essa festa 
comemora todos os trabalhos que você 
fez para cidade, seja para população 
através das Óticas, seja na Associação 
comercial, na CDL, e todas as entidades 
que já participou. Tive o privilégio de ser 
o vice-presidente da Aciav na sua gestão. 
Neste tempo, aprendi a conhecê-lo, é uma 
pessoa grandiosa. Haja vista, pela sua 
equipe, laço familiar e hall de amigos. 
O tempo até que se passa a gente não 
deve contar pelos anos que se passaram, 
mas pelas amizades construídas”, Jailton 
Albuquerque, ex-presidente da Aciav.  

O fundador e diretor Gildo Espósito destaca a participação da sua esposa Elza no crescimento da Ótica

Gildo Espósito faz questão de acompanhar a satisfação dos seus clientes na unidade de Vitória

“Tenho orgulho de seguir o exemplo 
de meu pai que com seu espírito empre-
endedor e inovador me mostrou os cami-
nhos que devia trilhar .”  Júnior Espósito, 
diretor da filial Vitória.

“Faço parte da terceira geração de 
uma empresa que nos seus 54 anos de 
existência vem evoluindo constantemen-
te. Tenho orgulho de crescer com as Óti-
cas Arcoverde.” Igor Espósito, diretor.
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