A UNIÃO

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 3 de agosto de 2017

Selo Unicef amplia prazo de
inscrições para os municípios
Iniciativa estimula criação de políticas para garantir direitos da criança e adolescente; prazo vai até dia o 31 deste mês
Os municípios paraibanos que ainda não se inscreveram no Selo Unicef – Edição
2017-2020 têm uma nova
chance até o próximo dia 31
de agosto. Mais de mil municípios brasileiros do Semiárido
e Amazônia já se inscreveram.
Entre eles, 89 do Semiárido
paraibano. Mas ainda existem
122 municípios no Estado que
podem aderir ao Selo. A iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)
estimula a gestão municipal a
implementar políticas públicas para garantir os direitos
das crianças e dos adolescentes. Os documentos para a inscrição podem ser acessados
em www.selounicef.org.br. O
Unicef recomenda que os municípios não deixem a inscrição para a última hora.
Ao aderir ao Selo Unicef,
os municípios inscritos devem
investir em ações para melhorar a oferta e a qualidade de
serviços de saúde, educação,
assistência social e participação, visando produzir impactos reais e positivos na vida
de crianças e adolescentes. O
Unicef capacita os gestores
municipais e define os indicadores que ajudarão a monitorar os resultados das ações.
Na edição de 2013-2016
foram certificados 32 municípios paraibanos: Aparecida,
Bananeiras, Bayeux, Bernardino Batista, Bom Jesus, Cabaceiras, Cabedelo, Campina
Grande, Cubati, Cuité, Damião,
Dona Inês, Emas, Esperança,
Frei Martinho, Juru, Lucena,
Mogeiro, Monteiro, Nazarezinho, Nova Palmeira, Ouro
Velho, Picuí, Pombal, Santa
Helena, Santa Inês, Joca Claudino, São Francisco, São José
dos Cordeiros, São Mamede,
Solânea e Taperoá.
Quem pode se inscrever
Podem aderir ao Selo
os municípios localizados
em nove estados do Semiárido (Alagoas, Bahia, Ceará,
Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte e Sergipe) e nos
nove estados que compõem
a Amazônia (Acre, Amapá,
Amazonas, Maranhão, Mato
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins).

Resultados concretos
Na edição 2013-2016,
o Selo Unicef recebeu 1.745
inscrições de municípios na
Amazônia e no Semiárido.
Mesmo diante de desafios
econômicos e sociais, 504
municípios brasileiros foram certificados pelo Selo
Unicef, apresentando melhoria em diferentes indicadores, muitas vezes com desempenho superior à média
nacional.
“Os resultados aparecem para quase todos os municípios que participam, não
apenas para aqueles que são
certificados. A certificação é
um reconhecimento àqueles
que melhoram mais do que
a média”, explica o representante do Unicef no Brasil.
Além dos 504 municípios certificados na última
edição, outros 448 municípios concluíram todas as
etapas da iniciativa e, mesmo
não atingindo todas as metas
para conseguir a certificação,
registraram avanços significativos para infância e adolescência.
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Com uso do app, produtores, cidadãos e donos de terrenos podem ajudar a recuperar nascentes e rios

Aplicativo ajuda população
a preservar nascente de rio
Para conscientizar a
população de que o problema da falta de água muitas
vezes começa nas nascentes
dos rios, o Serviço Florestal
Brasileiro criou o aplicativo
Plantadores de Rios.
Com a ferramenta, cidadãos comuns e produtores
ou donos de terrenos onde
há recursos hídricos podem,
juntos, executar ações que
ajudam a preservar e recuperar os rios e as nascentes.
“O Plantadores de Rios
facilita o contato entre o colaborador e o possuidor ou
produtor, que ocorre de forma inédita e ao fim do qual
os dois se avaliam, criando
um ranking que estimula a
fidelização de ambos”, explica o diretor geral do Serviço
Florestal Brasileiro, Raimundo Deusdará.
Atualmente, existem
1,5 milhão de nascentes
exibidas no aplicativo, que

são aquelas registradas no
Cadastro Ambiental Rural
(CAR). O próprio Serviço
Florestal, de acordo com Raimundo Deusdará, vai adotar,
por meio de programas e
projetos, 180 mil nascentes.
“O slogan do aplicativo é ‘Plante florestas. Colha
água’. Ou seja, a ferramenta,
além de ser uma oportunidade de mobilização social,
mostra a ligação e importância das florestas para os rios”,
comenta Deusdará.

Como usar
O aplicativo Plantadores
de Rios está disponível gratuitamente para download
em celulares com sistema
operacional Android e iOS.
Após baixar a ferramenta,
o usuário deve se cadastrar
com número do CPF – ou
CNPJ, para pessoas jurídicas
– e endereço de e-mail. No
ato do cadastro, é necessário

indicar de quais formas poderá ocorrer o apoio (cerca,
doação, limpeza ou mudas).
Mais de uma opção pode ser
marcada.
Com acesso aos dados
de localização do dispositivo, o Plantadores de Rios
identifica e sinaliza, em um
mapa, locais com vários tipos de nascentes: as que necessitam de plantio, as que
têm vegetação, as nascentes
adotadas pelo usuário etc. É
possível escolher o raio de
busca, que pode variar entre
1km e 15km.
Após solicitar o apadrinhamento da nascente, que
deve ser aceito pelo dono
do terreno onde o recurso
hídrico está localizado, as
duas partes entram em contato direto, por meio de chat
interno do aplicativo, para
combinar as ações de preservação. Qualquer pessoa
pode participar.

Cidade na PB faz oficina de
Inventário Participativo hoje
A cidade de São José do
Sabugi, no Sertão paraibano, divide com Santa Luzia o passado
relativo ao auge da produção
de algodão. As referências culturais identificadas através do
Programa de Educação Patrimonial na comunidade, foram
as celebrações de São José e
São Pedro, as rezadeiras, parteiras, costureiras, os ferreiros,
as bordadeiras, e outros mestres, além dos prédios históricos e sítios arqueológicos.
Tudo que foi encontrado na
cidade será tema da oficina de
Inventário Participativo, que
ocorre hoje, na Secretaria de
Educação, no Centro.
A última cidade a receber
a oficina será Assunção amanhã pela manhã. A capacitação
começou na última terça-feira
(1º), em Juazeirinho. Depois,
ocorreu em Santa Luzia e no
Junco do Seridó, nessa quarta-feira (2). O programa orienta
professores, pedagogos e pro-

dutores culturais de cinco cidades na Paraíba no que se refere a valorização dos acervos.
Conforme disse ontem a coordenadora do programa, Clarisse Fraga, o trabalho constrói
conhecimentos sobre a região,
desenvolve habilidades e fortalece segmentos sociais.
A oficina de Inventário
Participativo é uma contribuição para a identificação e
o reconhecimento dos bens
culturais de cinco municípios
paraibanos. O Inventário é
um dos instrumentos para a
preservação do patrimônio
cultural. É realizado de forma
participativa pela comunidade,
estimulando o sentimento de
pertencimento e de corresponsabilidade da sociedade na tarefa da preservação.
Como parte do programa,
um curso de Educação Patrimonial EAD está sendo aplicado nas cinco cidades desde
abril deste ano. As Oficinas

de Inventário Participativo e
os Encontros com Mestres da
Cultura Local são a terceira e
últimas etapas do programa,
conforme afirmou Clarisse. Na
última atividade, no final de
deste ano, o encerramento do
programa será feito com entrega de certificação aos participantes nos mesmos locais onde
realizaram o curso.
Pela página no Facebook
(https://www.facebook.com/
educacaopatrimonialead/),é
possível ver vídeos com os atores locais, oficinas nas cidades e
a interação com participantes.
O programa é uma atividade
complementar dos trabalhos
de final da pesquisa do Programa de Diagnóstico Interventivo,
Prospecção Arqueológica Intensiva, Educação Patrimonial
e Diagnóstico dos Bens Imateriais da área de influência do
Complexo Eólico Lagoa. Saiba
maisno canal EAD (www.ead.
bureaudecultura.com.br).

O sucessor do Clio foi lançado oficialmente ontem (2) em
evento no Allianz Parque, com direito a show dueto de Anitta
e Gilberto Gil. O novo hatch subcompacto chega como o carro mais em conta da marca no País e tem a segurança como
carro chefe, com quatro airbags em todas as versões e freios
ABS. Abertura elétrica do porta-malas; câmera de ré; sistema
multimídia Media NAV com tela de sete polegadas; bluetooth;
navegador GPS e direção elétrica, entre outros, fazem parte
dos ítens opcionais do veículo. O motor 1.0 de três cilindros
promete entregar consumo de 15,2 km/l com gasolina na cidade e também equipa Logan e do Sandero, sendo capaz de
desenvolver 66cv com gasolina e 70cv com etanol, além de
torques de 9,4 e 9,8 kgfm, respectivamente, com transmissão
manual de cinco marchas. Os preços do Kwid devem partir de
R$ 29.990,00. De série, a versão de entrada terá apenas airbags frontais e laterais, freios ABS, Isofix, rodas de aço de 14 polegadas com calotas, predisposição para rádio e indicador de
marcha e condução.
Campeão
O piloto brasileiro Lucas di Grassi
sagrou-se campeão mundial da temporada da Fórmula E, campeonato
disputado com carros inteiramente
elétricos. Defendendo as cores ABT
Schaeffler Audi Sport, o piloto fechou
a rodada dupla de Montreal (Canadá)
com uma vitória e um sexto lugar, suficiente para garantir o título. Em três
anos de existência, este é o segundo
título brasileiro da categoria, que teve
Nelsinho Piquet campeão em 2015.

BMW
A nova motocicleta G310R já
tem data de lançamento no mercado
brasileiro: dia 12
de agosto. As primeiras unidades
já saíram da fábrica em Manaus para abastecer a rede de concessionárias da marca no país. Todas as motocicletas dedicadas à pré-venda foram vendidas em três semanas e serão entregues em agosto para os clientes que optaram pela compra.
Em setembro, começarão as entregas na rede BMW Motorrad.

Comemoração
A Ford celebrou o marco de 3 milhões de veículos fabricados no Complexo Industrial Ford Nordeste, em Camaçari
(BA), inaugurado em 2001. Além do mercado interno, cerca de
30% deste volume foi exportado para países da América do
Sul e México. Com capacidade de produção de 250 mil veículos
por ano, o complexo da empresa está na capacidade máxima
e é responsável pela fabricação dos compactos Ka e Ka+, além
do novo EcoSport. Passaram ainda pela linha de montagem
Courier e Fiesta RoCam.

Virtus
Circulam nas redes sociais imagens do novo Volkswagen Virtus. O novo sedã, baseado no hatch Polo, deve chegar
ao mercado nacional nos início de 2018, enquanto o novo Polo
será revelado no dia 1º de setembro. Visualmente, o Virtus
tem diferenças em relação hatch, como o para-choque dianteiro com desenho exclusivo; dimensões maiores entre-eixos,
para aumentar o espaço para os ocupantes no banco de trás e
traseira com formato mais volumoso e lanternas afiladas que
lembram as do Audi A4.

