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Máscaras permanecem
obrigatórias nos ônibus e
terminais de passageiros
em Pernambuco

O

secretário de Saúde de Pernambuco, André
Longo, esclareceu, ontem (29.03), que o uso
de máscara permanece obrigatório nos
terminais de passageiros e no transporte coletivo. Ele
recomendou, ainda, a continuidade da proteção, em
espaços abertos, por pessoas com sintomas gripais,
idosos que não tomaram as doses de reforço
recomendadas e pacientes imunossuprimidos – a
exemplo dos que estão em tratamento de câncer,
transplantados, pessoas vivendo com HIV, pacientes
com doenças autoimunes ou que passam por
tratamento de hemodiálise.
Durante coletiva do Governo de Pernambuco,
no Palácio do Campo das Princesas, André Longo
também detalhou as flexibilizações no Plano de
Convivência com a Covid-19, válidas a partir de hoje.
Os eventos e as partidas de futebol profissional
podem ser realizados com capacidade total de público
e não será mais obrigatória a utilização de máscaras
em ambientes abertos. Segue sendo necessária a
comprovação do passaporte vacinal para acesso a
eventos e serviços de alimentação.
O secretário ressaltou a importância do avanço
da vacinação para que as atuais medidas pudessem
ser adotadas. “Não há a menor dúvida de que as
flexibilizações que estamos anunciando esta semana
são resultado do avanço da vacinação. Destaco que,
mesmo com um cenário já positivo, a situação pode
ser ainda melhor e pode se sustentar se
conseguirmos avançar mais nesse quesito”, disse.
Também presente à coletiva, a secretária
executiva de Desenvolvimento Econômico, Sidia
Haiut, reforçou que apesar das novas medidas é
necessário manter os cuidados e a atenção máxima
no cumprimento dos protocolos. “Essa é uma fase
essencial para que o Governo do Estado consiga
manter o suporte à saúde e que a economia não
precise sofrer novas restrições. Além disso, vai ser
muito importante a observação desses próximos dias
para que possamos evitar futuros recuos no Plano de
Convivência”, enfatizou.
VACINAÇÃO
De acordo com dados da Secretaria Estadual
de Saúde (SES-PE), mais de 540 mil pessoas estão
com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em
atraso. Por conta disso, o Estado ainda não alcançou
cobertura de 80% para esta aplicação. Já com relação
à primeira dose de reforço (terceira dose), 650 mil
pessoas estão atrasadas e a cobertura geral está
abaixo de 50%. Apenas 31 cidades pernambucanas
conseguiram uma cobertura acima de 60% na
aplicação da primeira dose de reforço.
O secretário de Saúde também anunciou que,
a partir da próxima segunda-feira (04.04), terão início
duas importantes campanhas nacionais de
vacinação, que ocorrerão de forma simultânea, contra
a Influenza e o Sarampo. Ambas seguem até o dia 3
de junho, com dia D de mobilização social, marcado
para 30 de abril, com grupos prioritários definidos pelo
Ministério da Saúde. A distribuição do público-alvo
ocorrerá em duas etapas, com datas para início e
término da aplicação das vacinas.
Atualmente, em Pernambuco, a estimativa é
de que 3.366.854 sejam vacinadas contra a gripe. Já a
população-alvo da imunização contra o sarampo, que
será focada apenas em crianças de seis meses a
menores de cinco anos de idade e em trabalhadores
da saúde, é de 862.895 pessoas.
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Atentado terrorista deixa 5 mortos em Israel e
tensões aumentam às vésperas do Ramadãtítulo

C

inco pessoas foram
mortas e várias outras
ficaram feridas em um
tiroteio em uma área de Bnei
Brak e em duas áreas de Ramat
Gan, centro de Israel. Alguns
relatos afirmam que um homem
abriu fogo contra transeuntes
enquanto andava de
motocicleta. A polícia e o serviço
nacional de emergência médica
e desastres de Israel, Magen
David Adom, estão no local.
Autoridades de
s e g u r a n ç a i d e n ti f i c a r a m o
atirador como um palestino da
Cisjordânia que já foi membro do
Fatah e que foi preso
anteriormente por ligação com
grupos terroristas e cumpriu
pena por venda ilegal de armas.
Além dele, que foi morto, um
suspeito foi preso e as buscas
continuam para tentar identificar
um terceiro suspeito de
participar do ataque.André Lajst,
cientista político e presidente
executivo da StandWithUs
Brasil, identifica que essa é a
pior crise de atentados em Israel
dos últimos 20 anos,

ataques comemorados pelo
Hamas, Jihad Islâmica e as
Guardas Revolucionárias do Irã
nas regiões da Cisjordânia e de
Gaza. Esse é o terceiro atentado
ocorrido em Israel nos últimos 7
dias, resultando em 11 mortes.
Segundo o especialista, “o
mês de abril é geralmente
marcado por muitas tensões na
região por conta do Ramadã, mês
no qual mulçumanos fazem seus
rituais religiosos de jejum e
orações

. No ano passado, as
tensões se elevaram tanto
que culminaram em um
conflito armado entre
israelenses e palestinos
durante praticamente todo o
mês de maio. Por isso, é
preciso estar alerta a esse
crescente número de
atentados terroristas em
Israel”.
O cientista político
ainda chama atenção para a
diferença da resposta aos
ataques. “Os líderes árabes
israelenses condenaram
todos os atentados. Líderes
palestinos celebram ou
ficam em silêncio. Israel
precisa dizer à liderança
palestina: condenem agora
o atentado ou serão
sancionados. O mesmo ao
Catar: se vocês não
condenarem os atentados e
a violência contra
Israelenses, seu diplomata
que leva dinheiro à Faixa de
Gaza não será autorizado a
entrar em Israel”, defende.

Câmara aprovou PL que transforma cargos do TJDFT
Foram criados 118 cargos da carreira de analista judiciário

A

Câmara dos Deputados
aprovou na terça-feira (29),
um projeto de lei que
transforma cargos vagos de
auxiliar e de técnico judiciário em
cargos de analista judiciário no
Tribunal de Justiça do Distrito acatou emendas apresentada pelos
Federal e dos Territórios (TJDFT). p a r l a m e n t a r e s e i n c l u i u d u a s
O projeto é de autoria do próprio mudanças: a exigência de curso
TJDFT e segue agora para superior completo para ingressar no
a n á l i s e d o S e n a d o . cargo de técnico judiciário e a previsão
De acordo com o texto explícita no projeto de que os cargos
aprovado, serão usados quatro de analista e de técnico são essenciais
cargos de auxiliar judiciário e 192 à a t i v i d a d e j u r i s d i c i o n a l .
cargos de técnico judiciário para a C o m b a t e a o C â n c e r
Também na sessão desta terçacriação de 118 cargos da carreira
de analista judiciário, todos do feira, os deputados aprovaram a
quadro permanente da Justiça do emenda do Senado ao Projeto de Lei
Distrito Federal e dos Territórios. 400/19, que institui julho como Mês
A relatora do projeto, deputada Nacional de Combate ao Câncer de
C e l i n a L e ã o ( P P - D F ) , Cabeça e Pescoço. A matéria segue à
sanção presidencial.

N

O texto da
Câmara foi aprovado
em 2018 e a emenda
aprovada retirou do
texto a obrigação de o
poder público realizar,
em julho de cada ano,
campanhas de
conscientização e
divulgação sobre os
riscos, danos, formas de
prevenção, fatores de
risco, causas de
desenvolvimento e
outras informações
relevantes relacionadas
aos cânceres que
afetam as regiões
corporais da cabeça e
do pescoço.

Eliminatórias: mesmo na altitude, Brasil goleia
Bolívia por 4 a 0

ão foi simples jogar nos 3.600 metros de La Paz, mas o
Brasil goleou a Bolívia por 4 a 0, na noite desta terçafeira (29), pela 18ª rodada das Eliminatórias SulAmericanas para a Copa do Mundo de 2022 (Catar).
Com este triunfo a equipe comandada pelo técnico Tite
chegou aos 45 pontos, estabelecendo um novo recorde na
história das Eliminatórias Sul-Americanas no atual formato
(antes a marca era da Argentina, com 43 pontos). A vitória
também serviu para ampliar a série invicta na competição, que
agora é de 34 partidas sem perder. Como o Brasil ainda tem
um jogo a disputar (contra a Argentina, válido pela 6ª rodada, e
que foi interrompido após a intervenção de técnicos da Anvisa)
estes números ainda podem melhorar.
Assim como previsto por Tite em entrevista coletiva nesta semana, o Brasil começou a
partida em baixa rotação, valorizando a posse de bola e tentando evitar os efeitos da atitude. Porém,
mesmo assim, a qualidade técnica da seleção brasileira era muito superior à da equipe da casa.
O Brasil abriu o placar aos 23 minutos, quando Bruno Guimarães recebeu na intermediária e
fez bela jogada individual que terminou em passe para Lucas Paquetá, que teve apenas o trabalho
de bater com categoria para superar o goleiro Rubén Cordano.
A equipe de Tite continuou melhor no confronto, e chegou ao segundo antes do intervalo. Aos
44 minutos Antony partiu pela direita e chutou rasteiro para o meio da área, onde Richarlison, com
l i b e r d a d e ,
a p e n a s
e s c o r o u
p a r a
o
g o l
.

Sexta - feira 31 de julho de 2020

Educação Recife,quarta - feira 30 de março de 202 www.diariodamanha-pe.com.br

Diário
da Manhã
Diário
da Manhã

Pág. 02

Solicitação de isenção no Enem 2022 começa segunda (4)
Participante pode justificar ausência no Enem 2021 e solicitar isenção da taxa de inscrição para 2022 entre 4 e 15/4.
Edital foi publicado nesta terça (29).

A

partir de segunda-feira, 4 de
abril, começa o período de
solicitação de isenção da taxa
de inscrição para a edição de 2022
do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) e de justificativa de ausência
no exame de 2021. Os interessados
devem realizar os procedimentos
por meio da Página do Participante
até as 23h59 do dia 15 de abril. O
Edital n.º 14/2022, referente às
diretrizes, aos prazos e
procedimentos, foi publicado nesta
terça-feira, 29 de março, no Diário
Oficial da União.
Para justificar a ausência no
Enem 2021 e/ou solicitar a isenção
da taxa de inscrição para a edição
de 2022, o participante deve
informar o número de seu Cadastro
de Pessoa Física (CPF) e a sua data
de nascimento. Os dados pessoais
informados devem ser iguais aos
dados cadastrados na Receita
Federal para não inviabilizar a
correspondência entre as
informações. Também é necessário
informar endereço de e-mail e
número de telefone válidos.
Justificativa
A justificativa de ausência é
direcionada ao participante que teve
concedida a isenção da taxa de
inscrição no Enem 2021 e que não
compareceu aos dois dias de prova,
mas deseja solicitar isenção na
edição de 2022. Para isso, é
necessário enviar documentação
que comprove o motivo da ausência,
conforme anexo I do Edital n.º
14/2022. Todos os documentos
deverão estar datados e assinados.
Não serão aceitos documentos
autodeclaratórios ou emitidos por
pais ou responsáveis. Somente
serão aceitos documentos nos
formatos PDF, PNG ou JPG, com o
tamanho máximo de 2 MB.

Isenção
Pode solicitar a
isenção da taxa de inscrição
para o Enem 2022 o
participante que esteja
cursando a última série do
ensino médio em 2022, de
qualquer modalidade de
ensino, em escola da rede
pública declarada ao Censo
Escolar, bem como aquele
que cursou todo o ensino
médio em escola da rede
pública ou como bolsista
integral na rede privada, que
tenha renda per capita igual
ou inferior a um salário
mínimo e meio, conforme
art. 1º, parágrafo único,
incisos I e II, da Lei n.º
12.799, de 10 de abril de
2013.
Ta m b é m p o d e
solicitar a isenção o
participante que declara
situação de vulnerabilidade
socioeconômica, por ser
membro de família de baixa
renda, e que esteja inscrito
no Cadastro Único para

Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico).
Nesse caso, o interessado
deverá informar o seu Número
de Identificação Social (NIS)
único e válido.
Inscrição
A aprovação do pedido
de isenção ou da justificativa
de ausência na edição de 2021
não garante a inscrição no
exame. Os interessados em
realizar o Enem 2022 (Digital
ou impresso), isentos ou não,
deverão realizar sua inscrição
na Página do Participante,
conforme edital específico, a
ser publicado pelo Instituto
Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep).
Da mesma forma, o
participante que não
apresentar justificativa de
ausência no Enem 2021 ou
que tiver a solicitação de
isenção da taxa de inscrição
para o Enem 2022 reprovada e
desejar se inscrever para o

exame deverá realizar a inscrição conforme edital
específico das versões impressa ou digital do Enem
e efetuar o pagamento da taxa.
Login único
Para justificar ausência no Enem 2021 e
solicitar isenção da taxa de inscrição para a edição
de 2022, o participante deve criar um cadastro e uma
senha de acesso para a Página do Participante, no
portal do Governo Federal (gov.br).
Por meio do login único, o participante pode
acompanhar a situação da solicitação de isenção da
taxa de inscrição para o Enem 2022.
Cronograma
O resultado da justificativa de ausência e da
solicitação de isenção da taxa de inscrição para o
Enem 2022 será divulgado no dia 22 de abril, na
Página do Participante.
Quem tiver a solicitação de isenção negada e/ou a
justificativa de ausência reprovada poderá interpor
recurso no período de 25 a 29 do mesmo mês. O
resultado dos recursos será divulgado no dia 6 de
maio.
Enem
O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o
desempenho escolar dos estudantes ao término da
educação básica. Ao longo de mais de duas décadas
de existência, tornou-se uma das principais portas
de entrada para a educação superior no Brasil, por
meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de
iniciativas como o Programa Universidade para
Todos (ProUni).
Instituições de ensino públicas e privadas
utilizam o Enem para selecionar estudantes.
Os resultados são usados como critério único ou
complementar dos processos seletivos, além de
servirem de parâmetros para acesso aos auxílios
governamentais, como o proporcionado pelo Fundo
de Financiamento Estudantil (Fies).
Os resultados individuais do Enem também
podem ser usados nos processos seletivos de
instituições portuguesas que possuem convênio
com o Inep para aceitarem as notas do exame.
Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos
estudantes brasileiros interessados em cursar a
educação superior em Portugal.

MEC disponibiliza Cadernos de Percurso Pedagógico para o
ensino fundamental

S

ecretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC) disponibilizará, nesta quinta-feira (31), durante o evento virtual que será
transmitido pelo canal do MEC no YouTube, às 15h, os Cadernos de Percurso Pedagógico, suporte interventivo que integra a Estratégia de
Acompanhamento Personalizado nas ações de recuperação das aprendizagens.
O material foi estruturado no âmbito do Programa Brasil na Escola (PBE) e desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Ceará, por meio
do Centro de Excelência em Políticas Educacionais (CEnPE), e contou, ainda, com a colaboração de profissionais da educação indicados pelas redes de
ensino.
Os Cadernos de Percurso Pedagógico, disponíveis para todas as escolas públicas e privadas do país, são direcionados às crianças e aos jovens do
ensino fundamental, que necessitem de suporte no processo de recuperação das aprendizagens identificadas por meio dos diagnósticos fornecidos pelas
Avaliações Formativas. O material poderá ser baixado pela internet, por meio da plataforma Avamec.
A disponibilização dos Cadernos completa a proposta de recuperação das aprendizagens no âmbito do acompanhamento personalizado. Nesse
processo de retomada às aulas país afora, o material representa uma proposta inovadora, trazendo aos professores a possibilidade de realizarem
efetivamente a intervenção pedagógica no nível de proficiência do estudante.
“A disponibilização desse material atende às habilidades estruturantes da BNCC, de modo a dar efetividade ao processo de recuperação das
aprendizagens, atendendo às necessidades identificadas a partir da avaliação diagnóstica e viabilizando que o estudante consiga, em sala de aula, ir
superando suas dificuldades de aprendizagem e potencializando o seu desenvolvimento pessoal.”, afirma o secretário de Educação Básica, Mauro Rabelo.
valiações Formativas
Para reduzir as defasagens nas aprendizagens, na sala de aula e nas unidades escolares, o MEC lançou em outubro do ano passado a Plataforma de
Avaliações Diagnósticas e Formativas, em apoio às redes de ensino, durante a retomada às aulas presenciais.
As avaliações possibilitam a realização de diagnósticos quanto ao nível de aprendizagem de estudantes que cursam os anos iniciais (1º ao 5º ano) e
anos finais (6º ao 9º ano) do ensino fundamental, bem como estudantes do ensino médio e o mapeamento dos estudantes com dificuldades mais
complexas.
As avaliações estão disponíveis tanto para a rede pública quanto para a particular, por meio da plataforma, basta realizar o cadastro e acessar.
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Atenção Primária e Atenção Especializada: Conheça os níveis de
assistência do maior sistema público de saúde do mundo

C

om quase 32 anos de existência, o Sistema Único de Saúde
(SUS), maior sistema público de saúde do mundo, atende mais
de 190 milhões de pessoas todos os anos, sempre de forma
integral e gratuita. Para funcionar bem, um sistema dessa
complexidade e que é referência global em ações diversas – como
vacinação, transplantes, doações de órgãos, de sangue e de leite
materno –, precisa ser organizado em diferentes níveis de atenção e
assistência à saúde.
Dessa forma, os serviços oferecidos são agrupados de acordo
com o grau de complexidade necessário para acolher as demandas
da população.
Os níveis de atenção e assistência à saúde no Brasil são
estabelecidos pela Portaria 4.279 de 30 de dezembro de 2010, que
estabelece as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à
Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo eles:
atenção primária, atenção secundária e terciária.
Eles são usados para organizar os tratamentos e serviços
oferecidos pelo SUS a partir de parâmetros determinados pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), com o objetivo de proteger,
restaurar e manter a saúde dos cidadãos, com equidade, qualidade e
resolutividade. É na atenção primária à saúde (APS), porta
preferencial de entrada do usuário no SUS, onde a maioria dos
problemas de saúde podem ser resolvidos ou encaminhados para
tratamento na rede de atenção especializada (níveis secundário e
terciário), se for o caso.
Atenção Primária à Saúde
As Unidades Básicas de Saúde (UBS), estabelecimentos da
APS, conhecidos em muitos locais como postos de saúde, realizam
ações e atendimentos voltados à prevenção e promoção à saúde.
Nas UBS é possível fazer exames e consultas de rotina com equipes
multiprofissionais e profissionais especializados em saúde da família,
que trabalham para garantir atenção integral à saúde no território.
É neste nível que os profissionais se articulam para atuar não
apenas nas unidades de saúde, como também em espaços públicos
da comunidade, na oferta de práticas integrativas e complementares
– como fitoterapia, yoga e Reiki – e em visitas domiciliares às famílias.
Mais do que prover assistência clínica, o objetivo é estar
próximo às pessoas e promover a saúde e a qualidade de vida da
comunidade. Esse trabalho de prevenção e conscientização é
importante até mesmo para otimizar a alocação de recursos usados
em internações e tratamentos de agravos e doenças que poderiam ter
sido evitadas, como hipertensão, diabetes, sedentarismo, colesterol
e doenças cardiovasculares.

Na APS, as equipes profissionais estão
divididas da seguinte maneira: Saúde da
Família (47.627), Saúde da Família
Ribeirinhas (202), Prisionais (316), Consultório
na Rua (156), Atenção Primária (3.869), Saúde
Bucal (27.041), dentre outras estratégias.
Atualmente, são 48.161 UBS espalhadas por
todo o Brasil.
Na atenção primária, é possível atender
uma média de 564.232 pessoas por dia. As
pessoas podem procurar a Unidade Básica de
Saúde mais próxima da residência para
atendimentos em praticamente todas as
situações, exceto aquelas em que há risco de
morte, quando deve-se procurar atendimento
de urgência e emergência em Unidades de
Pronto Atendimento (UPA 24h), hospitais
gerais ou serviços habilitados em média e alta
complexidade. Aliás, esse é o próximo tópico.
Atenção Especializada
A atenção especializada é dividida em
dois elementos (atenção secundária e
terciária), que são, respectivamente, média e
alta complexidade (ambulatorial e
especializada hospitalar). A média
complexidade é composta por serviços
especializados encontrados em hospitais e
ambulatórios e envolve atendimento
direcionado para áreas como pediatria,
ortopedia, cardiologia, oncologia, neurologia,

psiquiatria, ginecologia,
oftalmologia entre outras
especialidades médicas.
Além disso, o
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU
192), que tem como objetivo
chegar precocemente à
vítima após alguma
situação de urgência ou
emergência que possa
levar a sofrimento, a
sequelas ou mesmo à
morte, cobre 85,89% da
população nacional
(179.077.162 pessoas),
com 190 centrais de
regulação, 18 aeromédicos,
13 ambulanchas, 253
motolâncias, 3.630
ambulâncias de suporte
avançado e 2.971
ambulâncias de suporte
básico.
Os profissionais do
SAMU 192 atendem
urgências e emergências
de natureza clínica,
cirúrgica, traumática,
obstétrica, pediátrica,
psiquiátrica, entre outras
em residências, locais de
trabalho e vias públicas.
Distintos, porém
interligados
A integração entre os
dois níveis de atenção em
saúde compõe uma rede
organizada em conjunto
com a atenção primária,
atenção hospitalar, atenção
domiciliar e o SAMU 192. É
geralmente o acolhimento
na atenção primária que
encaminha, quando
necessário, os pacientes
para atenção especializada
de média complexidade.

Queiroga ao G20: “Brasil tem investido em pesquisa e inovação
para o enfrentamento à tuberculose”

O

ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, reforçou, nesta terça
(29), o empenho do governo
brasileiro junto ao esforço internacional
para a erradicação da tuberculose. “Nos
últimos anos, o Brasil tem investido em
pesquisa e inovação para tuberculose,
fortalecendo centros de pesquisa
nacionais”. A fala foi durante evento de
alto nível do G20 – grupo das 19 maiores
economias do mundo mais a União
Europeia –, organizado pela presidência
indonésia do bloco.
Queiroga também destacou a
necessidade de os países destinarem
maior atenção às chamadas doenças
negligenciadas por meio da promoção do
acesso justo e equitativo a
medicamentos de alta qualidade.
O Brasil faz parte da lista da
Organização Mundial da Saúde (OMS)
de países prioritários para o controle da
tuberculose no mundo. Por isso, segundo
o ministro, o Governo Federal atua para
reduzir em mais de 90% os índices de
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mortes pela enfermidade.
“Distribuímos mais de 420 mil
cartuchos de teste rápido
molecular em 2021 e mais de 90
mil tratamentos”, afirmou.
Para além das ações de
enfrentamento que o Sistema
Único de Saúde (SUS) já executa,
o ministro mirou o futuro: o
investimento em tecnologias de
inteligência artificial é cada vez
mais necessário. O acesso à
telemedicina, viabilizando a
análise remota de raio-x, auxiliará
no diagnóstico em locais remotos.
Ações no SUS
Em 2022 serão disponibilizadas
novas tecnologias para
diagnóstico da doença que irão
agilizar a detecção e oportunizar o
tratamento. Ainda no primeiro
semestre, estará disponível o
teste MGIT de sensibilidade. O
método possibilita a identificação
da doença em menor tempo do
que o teste convencional.
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Surubim terá parque ecológico

C

om o início de um plantio de cerca de 100 mudas de ipês amarelos a
Sociedade dos Criadores de Surubim (SCS), lança a pedra
fundamental do que será o primeiro parque ecológico do município.
A cerimônia acontecerá neste domingo (27), às 10h, ao lado do local onde
é realizada semanalmente a feira de gado. As primeiras 100 pessoas que
chegarem para participar do evento, receberão as mudas de ipês amarelos
que deverão ser plantadas na área do futuro parque, informa a direção da
SCS. Ainda segundo a coordenação da SCS, essas árvores delimitarão o
parque acompanhando todo seu perímetro onde existe um muro de
alvenaria e têm um forte apelo ornamental, pois é a árvore símbolo do
Brasil e sua floração anual se constitui num dos maiores espetáculos da
natureza.
Inserido dentro de um terreno de 4,7 hectares onde fica o Parque de
Exposições Antônio Farias, a cinco quarteirões da Praça Dídimo Carneiro,
centro histórico da cidade de Surubim, o futuro Parque Ecológico José
Irineu Cabral terá uma área de 2,5 hectares. Pertencente à instituição que
representa os pecuaristas surubinenses é um local considerado uma APPÁrea de Proteção Permanente, sendo proibida sua ocupação por outras
atividades que não sejam a preservação ambiental. No local, passa um
riacho que faz parte da bacia hidrográfica do rio Cai-Aí.
¨A Sociedade dos Criadores está em permanente busca por
estabelecer uma aproximação com entidades que tenham preocupações
ecológicas no município. O sucesso desse empreendimento de
preservação da natureza dependerá, sobretudo do envolvimento da
comunidade escolar, das associações representativas dos diversos
segmentos da vida surubinense e principalmente das pessoas que amam
a natureza¨, afirma o presidente da SCS, Fernando Guerra.
Parque faz homenagem a José Irineu Cabral
O Parque Ecológico tem a denominação de um dos mais importantes surubinenses, José Irineu Cabral, que foi um dos fundadores da EMBRAPA e
seu primeiro presidente. Como é do conhecimento geral, a EMBRAPA é o mais importante órgão de pesquisa agropecuária do país e é responsável pelo
lugar privilegiado em que o Brasil ocupa no mundo como produtor e exportador de produtos agrícolas e pecuários. Por algum descuido ou
desconhecimento da importância desse filho da terra, em Surubim não existe uma única rua e nem sequer um beco com seu nome. Dessa forma, a
Sociedade dos Criadores faz uma reparação histórica reconhecendo-o como um dos surubinenses mais ilustres.
Para entendermos a importância de José Irineu Cabral, transcrevemos alguns trechos do livro escrito por F. F. Guerra, Memória das Vaquejadas de
Surubim (2017), selecionados do capítulo que lhe foi dedicado:
Ao se escrever a história do agronegócio nacional, inevitavelmente o nome da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA avultará
como a grande responsável pelo desempenho excepcional no contexto das nações. (…) O Brasil transformou-se numa superpotência agropecuária
mundial graças às pesquisas empreendidas por essa instituição. Por sua vez a História da EMBRAPA encontra-se marcada de forma indelével pela
presença do surubinense José Irineu Cabral. Foi ele quem “coordenou todas as ações preparatórias para criação desta organização e seu primeiro
presidente”. Podemos dizer que Irineu continua sendo um ilustre desconhecido em sua terra natal. Falta-lhe o reconhecimento público. O nome de uma
rua, uma praça, uma edificação, algo que sinalize a contribuição de Surubim para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária nacionais. (…) Tanto
quanto Capiba na música, quanto Chacrinha na comunicação televisiva, José Irineu foi um dos notáveis em sua área.
¨Ao denominar o Parque Ecológico de José Irineu Cabral, a Sociedade dos Criadores de Surubim contribui para preencher essa lacuna imperdoável
que é o não reconhecimento em sua terra natal da contribuição desse surubinense para o sucesso internacional da agropecuária brasileira¨, complementa
Fernando Guerra.
Antecedentes
Na revista Surubim Cinquentenário, publicada em 1978, por ocasião das comemorações alusivas às cinco décadas da Emancipação Política do
Município de Surubim, encontra-se um artigo de autoria de Fernando F. Guerra, sob o título de Natureza Mutilada. O autor descreve o rápido processo de
degradação ambiental com perdas em sua maior parte irreversíveis para a fauna e a flora da região. Ressalta o artigo que “a Natureza vive seus últimos
dias em Surubim, município com quase todas suas reservas florestais destruídas. Porque se multiplicou a população sem ter adquirido os conhecimentos
necessários para, através de uma troca de informações, tentar estabelecer um equilíbrio ecológico e harmonizar-se com o meio ambiente ao qual estaria
destinada a viver”.
le momento, o autor que hoje se encontra à frente da Sociedade dos Criadores de Surubim, conclamava os leitores a se organizarem em torno de
uma Associação Protetora da Natureza que se colocaria como instrumento para refrear a tendência destrutiva ambiental que se manifestava na derrubada
das matas e na matança dos animais silvestres ainda existentes.
Entre seus principais objetivos encontrava-se “Lutar por uma reserva florestal para tentar aí, reintroduzir espécies a estas alturas desaparecidas de
nossa região”.
Quarenta e três anos depois essa ideia renasce no projeto de instalação do Parque Ecológico que ora a Sociedade dos Criadores busca viabilizar.
Benefícios
¨
São incontáveis os benefícios proporcionados pelo Parque desde a melhoria da qualidade ambiental, sua inclusão no âmbito educacional com uma
proposta didática e até o aspecto paisagístico¨, comenta o presidente da SCS.
O site da Central Florestal, plataforma virtual em apoio ao ensino florestal no país, enumera diversas situações benéficas proporcionadas pela
implantação de um parque desse nível. Entre elas, considerando-se as condições de artificialidade em que a urbanização mergulhou, cita o
direcionamento didático, proporcionando conhecimento botânico ao alunado escolar. Além disso, enfatiza a manutenção da estabilidade microclimática,
conforto térmico associado à umidade do ar e à sombra, redução da poluição, conservação genética da flora nativa, embelezamento da cidade
proporcionando prazer estético, bem estar psicológico, melhoria da saúde física e mental da população, entre outros.
Área contemplará bioma do semiárido
O Parque Ecológico será destinado para a preservação de espécies vegetais nativas do bioma do semiárido desde as plantas xerófitas às árvores
portentosas como as baraúnas, mulungus, jucás, barrigudas, cedros, além dos paus-d’arco (ipês) de florações diversas que aos poucos vão sendo
substituídas pelas pastagens direcionadas aos bovinos, informa a diretoria da entidade, que vem mantendo permanente contato com Nezinho Apicultor
responsável pela coleta de sementes de plantas nativas que serão gradativamente plantadas no parque. Até o momento o número plantas identificadas já
ultrapassou o número considerável de 200 espécies.
Conforme a direção da SCS, será indispensável a erradicação das plantas exóticas existentes no local para a introdução gradativa de plantas
nativas o que se presume demande um tempo em torno de três anos. A escolha pela vegetação típica do semiárido sinaliza para o compromisso com a
identidade botânica da região onde se insere o município de Surubim, cujas espécies vegetais estão inteiramente adaptadas ao regime de chuvas com
baixos índices pluviométricos. Esse fator permitirá o sucesso do empreendimento porquanto exigirá menores cuidados pela rusticidade dos espécimes
vegetais afeitos a secas prolongadas.
Jornalista Luíz Felipe (Colaborador Autônomo)
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