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Projeto Giant Steps pode trazer visibilidade 
internacional para Caatinga pernambucana

"O projeto internacional Passos Gigantes retratará a Caatinga pernambucana no segundo semestre de 
2018. A iniciativa do artista Viliam Mauritz, já passou pelo Brasil (2017), sobre protagonismo do povo 
indígena Macuxi, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima no Norte do país, através de um 
convite do o artista indígena Jaider Esbell. Agora é a vez do interior do estado receber a intervenção que 
consiste na construção de uma pegada de 1,5 km formada por mudas na Zona Rural de Serra Talhada. 
A ação, também evidenciará diversas manifestações culturais do interior do estado."  Cultura > Pág. 14 

Previsão

Semiárido > Pág. 12

Março de chuvas acima da média 
para todo o Sertão de Pernambu-
co segundo a Apac.

Após os festejos de Carnaval, 
2018 começa oficialmente com a 
retomada dos negócios pelos in-
vestidores do interior do estado.

Projeto "Nossa Avenida" é palco 
de atividades esportivas e cultu-
rais pela população do município 
de Caruaru, no Agreste.

CDL de Petrolina é a primeira 
do país a implantar sistema 
próprio com capacidade de ge-
rar de energia solar.

Negócios Lazer Novidade

Especial da Mulher > Pág. 8 e 9

Nesta edição, o Jornal do Sertão, 
traz um especial em homenagem 
ao Dia internacional da Mulher 
com destaque para o projeto Ci-
randa Sertaneja.

Mais Informação

Reprodução Internet

Economia > Pág. 5 Semiárido > Pág. 10Agreste > Pág. 7
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Familiarizado com as nuan-
ces jornalísticas do Sertão 
pernambucano, o Jornal do 
Sertão se regozija pela  serie-
dade e profissionalismo  com 
que edita os seus exemplares.  
A qualidade de  impressão e 
o seu contexto editorial são 
preservados como  fatores 
preponderantes de respeito 
e compromisso  com os seus  
leitores. Com a publicação 
desta edição de número 179, 
estamos completando 12 anos 
de trabalhos ininterruptos, 
atendendo adequadamente as 
demandas jornalísticas da re-
gião. Nestes últimos 12 anos,  
registramos imparcialmente 
notícias e informações de fa-
tos que contribuíram com as 
mudanças desenvolvimentis-
tas por que passou a região; 
relatamos    fatos de fases 
transitórias que marcaram e 
contribuíram  com o   desen-
volvimento da região.  E assim 
continuamos essa caminhada, 
sempre atentos.  Nesta edição, 
trazemos como matéria de 
capa um projeto cultural do 
artista Viliam Mauritz, que já 
passou pela Austrália, Hun-
gria,  e pelo  Brasil na Terra 
Indígena Raposa do Sol, em 
Roraima, região norte do país 
e que agora chega à região do 
Pajeu.  A implantação desse 
projeto irá retratar  a diversi-
dade cultural do bioma Caa-
tinga e lhe dar visibilidade glo-
bal. O Sertão pernambucano é 
foco de políticas educacionais 
para o seu desenvolvimento 
com a implantação de mais 
duas faculdades, uma no mu-
nicípio de Cabrobó, (FASF) 
Faculdade do Sertão do São 
Francisco, no Sertão do São 
Francisco e  outra no municí-
pio de Salgueiro (UNIVASF)  
Universidade do Vale do São 
Francisco, localizado no Ser-
tão Central;  sendo elas, as pri-
meiras faculdades desses dois 
municípios.  Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS DA CABEÇA AOS PÉS (2)

Prosseguindo 
com a análise 

do corpo huma-
no iniciada na 

edição anterior, 
vejamos o que acontece com 
os Pulmões. Órgão da maior 
importância, sempre assola-
do por tragadas de cigarros 
da pior ou da melhor espé-
cie, em prática condenada 
pela medicina. Uma norma 
legal proíbe que se fume em 
ambientes fechados, bares e 
restaurantes, mas em alguns 
a ventania traz a fumaça da 
calçada para as áreas onde 
os não fumantes curtem 
uma cerva gelada. Dúvidas 
existem às pencas sobre os 

maus causados pelo vício do 
fumo, porém penso eu que o 
organismo de cada um reage 
ao seu modo aos males nico-
tinosos. Descendo mais um 
pouco, chegamos à Barriga. Aí, 
a coisa engrossa, pois existem 
algumas com circunferências 
maiores que a altura dos do-
nos. E, erradamente, dá-se às 
cervejas a causa do barrigão. 
Se assim fosse, os Tchecos te-
riam barrigões para dar e ven-
der. Não as têm, embora se-
jam os melhores fabricantes e 
maiores tomadores de cerveja 
do mundo. A 80 quilômetros 
de Praga encontramos a cida-
de de “Pilsen” que foi onde for-
mularam a cerveja do mesmo 

nome, consumida no mundo 
todo. Abaixo da barriga e pu-
lando órgãos que não ficariam 
bem se colocados nesta reda-
ção, chegamos às Nádegas que, 
conforme a Wikipédia, “são as 
duas partes carnudas e globu-
lares que formam a parte pos-
terior e superior da coxa”. Sem 
querer entrar em mais detalhes, 
vamos para os Joelhos. E aí so-
mos obrigados a reverenciá-los 
pois não sairíamos do canto se 
não fosse a flexibilidade des-
sa dobradiça carnal. Claro que 
dentro tem um tal de “Menisco” 
cuja função principal é absorver 
os impactos e melhorar a inter-
ligação entre a Tíbia e o Fêmur, 
nossos sustentáculos. Daí para 

baixo é a famosa “Canela” 
que os jogadores de futebol 
referenciam ante os impac-
tos que ela recebe. Abaixo e 
finalizando, vem os Pés, de-
finidos como a extremidade 
dos membros inferiores dos 
humanos que aterrissa no 
solo e nos fazem curtir gran-
des caminhadas ou disputas 
em todos os esportes. Mas, se 
não forem bem tratados, ori-
ginam o insuportável “Chu-
lé”. E assim chegamos ao fim 
dessa jornada anatômica. 
Até a próxima.
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Crianças residentes em 
Petrolina, no Sertão de 
Pernambuco, devem tomar 
a segunda dose de vacina 
contra catapora. De acordo 
com a prefeitura do muni-
cípio, a aplicação será fei-
ta em crianças de quatro 
a seis anos de idade. Além 
dessa mudança, o calendá-

Os Caruaruenses contam 
com vagas abertas para cursos 
a distância do Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Técni-
co e Emprego (Pronatec) nas 
áreas de turismo e hotelaria. 
Os interessadas devem ter ida-
de mínima de 15 anos, além de 
levar cópias do CPF e RG,  para 
realizar a pré-matrícula até o 

Se encerra em 27 de mar-
ço o prazo para eleitores 
pernambucanos de 21 muni-
cípios realizarem o recadas-
tramento biométrico para 
votarem nas eleições deste 
ano, com primeiro turno 
previsto para o início de ou-
tubro. Cerca de 210 mil elei-
tores ainda precisam passar 

Lançada no último dia 
28, no Senac Petrolina, a 
HairVale , Feira de Bele-
za do Vale do São Francis-
co, promete movimentar o 
mercado higiene pessoal, 
perfumaria e cosméticos. O 
evento acontecerá em Pe-
trolina, entre os dias 10 e 12 
de novembro. São esperadas 

rio nacional de imunização 
passou por outras em 2018, 
como a ampliação da faixa 
etária para vacina menin-
gocócica C, antes a partir 
dos 12 anos, agora de 11 a 
14. O pais devem se enca-
minhar a qualquer Unidade 
de Saúde para ter acesso às 
vacinas. 

dia 13 deste mês na sede da 
Fundação de Cultura e Turismo 
(FCTC) localizada na Praça Co-
ronel José de Vasconcelos, nº 
100, no centro do município. E 
fundamental validar a inscrição 
no site  http://pronatecsisutec.
com.br. Há vagas para os cursos 
de recepcionista, inglês e espa-
nhol nível básico e libras.

pelo processo. Entre os mu-
nicípios estão Belém de São 
Francisco, São José do Bel-
monte, Triunfo, São José do 
Egito, dentre outros. Para 
mais detalhes sobre o fim do 
prazo para o recadastramen-
to biométrico acesse o site 
do Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE) www.tre-pe.jus.br.

pelo diretor geral da Hair-
Vale, Emanuel Luna, mais 
de 10 mil pessoas no Cen-
tro de Convenções Senador 
Nilo Coelho. Nessa primeira 
edição  está prevista a parti-
cipação de 150 expositores. 
Segundo dados do Sebrae, o 
setor fatura por ano  R$ 38 
bilhões.

Saúde
Segunda dose de vacina contra catapora

Educação
Inscrições para cursos à distância

Biometria
Recadastramento biométrico termina em março

Novidade
Feira  HairVale  é lançada em Petrolina

Criação - Diagramação
Dayana Denise 
Colaboradores desta Edição: José Artur 
Paes Vieira de Melo, Antonio Faria, 
Mariana Ramos, Janko Moura, Wagner 
Miranda, Elidaine de Oliveira
E-mail: jornaldosertaope@
jornaldosertaope.com.br 
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Temer é incluído em inquérito da Odebrecht Cabral é 
condenado

O ministro Edson Fachin incluiu Temer a pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge

O presidente Michel Te-
mer foi incluído pelo minis-
tro Edson Fachin, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
como investigado em um 
inquérito da Operação Lava 
Jato. Fachin acatou pedido 
da Procuradoria-Geral da 
República (PGR). 

Os ministros Eliseu Pa-
dilha (Casa Civil) e Moreira 
Franco (Secretaria-Geral 
da Presidência), são inves-
tigados do mesmo inqué-
rito. “Com efeito, a imuni-
dade temporária vertida no 
texto constitucional se alça 
a obstar a responsabiliza-
ção do presidente da Re-
pública por atos estranhos 
ao exercício das funções; 
mesmo nessa hipótese ca-
beria proceder a investiga-

ção a fim de, por exemplo, 
evitar dissipação de provas, 
valendo aquela proteção 
constitucional apenas con-
tra a responsabilização, e 
não em face da investigação 
criminal em si”, escreveu 
Fachin.

No último dia 27, então, 
a procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, so-
licitou no STF a inclusão 
de Temer no inquérito. Em 
investigação, está o suposto 
favorecimento da empresa 
Odebrecht durante o perío-
do em que Padilha e Morei-
ra Franco foram ministros 
da Secretaria da Aviação 
Civil, entre os anos de 2013 
e 2015. 

Segundo um depoimento 
de delação premiada do ex-
-ecutivo da Odebrecht Clau-
dio Melo Filho, ocorreu um 

jantar no Palácio do Jaburu, 
em maio de 2014. O objetivo 
do encontro era discutir tra-
tativas de um repasse de R$ 
10 milhões referentes a uma 
ajuda de campanha para o 

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

PMDB, atualmente MDB. À 
pedido da Polícia Federal e 
da PGR, o ministro Fachin 
também autorizou a prorro-
gação das investigações por 
mais 60 dias.

Ex-executivo da Odebrecht afirma que repasses foram discutidos em jantar

Política

O ex-governador Sérgio 
Cabral foi condenado a 13 
anos e 4 meses de prisão, em 
regime inicialmente fechado, 
pela compra de joias, com ob-
jetivo de lavar dinheiro do cri-
me. A decisão foi do juiz Mar-
celo Bretas, da 7ª Vara Federal 
Criminal. Além dele foi conde-
nada também a ex-primeira-
-dama Adriana Anselmo, a 10 
anos e 8 meses, em regime se-
miaberto; o operador financei-
ro do grupo, Carlos Miranda, a 
8 anos e 10 meses, em regime 
fechado; e o outro operador fi-
nanceiro, Luiz Carlos Bezerra, 
a 4 anos, em regime aberto. O 
magistrado determinou ainda, 
a perda das joias, compradas à 
joalheria H.Stern, assim como, 
o pagamento de multa  de R$ 
4,527 milhões, divididos entre 
os condenados.  O processo 
destaca que cinco joias foram 
adquiridas para Adriana An-
selmo sem a emissão de nota 
fiscal.

" A Recicabos, uma empresa 100% 
Nordestina, em parceria com a Intelbras 
e a Faculdade de Integração do Sertão 
- FIS, tem o prazer de levar ao sertão de 
Pernambuco, através de eventos em Serra 
Talhada, treinamentos e apresentação de 
produtos Intelbras.  No próximo dia 20 de 
março faremos a apresentação da linha 
de produtos Intelbras e, no dia 21, dois 
treinamentos gratuitos, sendo um voltado 
para Segurança Eletrônica, focando 
Multitecnologia e CFTV e o segundo 
dirigido ao segmento de provedores de 
Internet, quando se abordará o tema de 
Redes Outdoor.  Veja o convite ao lado, 
reserve sua participação e compartilhe. "

D
ie

go
 D

EA
A



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 12 anos integrando a região - De 01 à 15 de Março de 2018 / Edição 1794

Economia

Elidaine De Oliveira
Diretora Executiva

PNL

Coach, Consultora Empresarial, Empresária, Practtioner e Palestrante.
Bacharel em Administração de Empresas.
Bacharel em licenciatura em Biologia.

Tenho sido muito questionada se Coaching é a mesma 
coisa que terapia, principalmente com a repercussão do 
Coaching pela Rede Globo na novela das nove. 

Ambos os processos o cliente no Coaching denomi-
nado Coachee e na Terapia paciente, sentam-se frente a 
um profissional facilitador com algum anseio, e ambos 
promovem momentos de reflexão que induz ao autoco-
nhecimento, e assim surge algumas confusões sobre a 
diferença entre as duas experiências. 

A Terapia trabalha pessoas que apresentam questões, 
disfunções ou transtornos psicológicos e psiquiátricos. 
Possui caráter clínico, geralmente conduzido por profis-
sional de Psicologia, que tem como propósito investigar 
e analisar os conteúdos trazidos pelo paciente para solu-
cionar o problema.

De maneira geral, o terapeuta busca o esclarecimento 
e o porquê de algo que aconteceu ou o motivo de determi-
nado comportamento, através disso, é fechado um diag-
nóstico e ele faz as intervenções que julgar necessárias.

O Coaching trabalha com pessoas que não necessa-
riamente sofrem de algum transtorno psicológico e/ou 
psiquiátrico, ou seja, não possui caráter clínico. O foco 
está no futuro, buscando atingir objetivos específicos. É 
traçado junto ao coachee o estado atual, chamado pon-
to A e o estado desejado – chamado ponto B, e assim, 
o olhar é sobre a solução, e não na busca de identificar 
um problema. O profissional auxilia o coachee (que não 
é um paciente) a descobrir um objetivo pessoal e/ou pro-
fissional, a ter clareza e a identificar suas limitações que 
estão em seu caminho. Coach e coachee traçam juntos 
esse caminho único e exclusivo, formando uma parceria 
de sucesso. 

Outro ponto que difere bastante o Coaching da terapia 
é a forma de atendimento, o Coaching pode ser realizado 
de maneira semipresencial, presencial ou até a distância, 
já a terapia deve ser presencial salvo e alguns casos, ob-
servando os critérios do Conselho Federal de Psicologia.

Em síntese, a resposta mais simples sobre a princi-
pal diferença entre as práticas é: o coaching tem como 
foco objetivos futuros, é um empoderamento do ser. Já a 
terapia é a cura por meio da resolução de problemas do 
passado que afetam o presente. 

As duas técnicas têm seus valores e eficiências, você 
é muito especial e merece ser direcionando por um ex-
celente profissional, sendo assim, escolha a metodologia 
que melhor atenda às suas necessidades.

Coaching não é terapia!

Super Mix motiva expositores com 
novas estratégias de comercialização
A feira passará por sete municípios com programação voltada para área de negócios

Uma das feiras mais impor-
tantes do Norte e Nordeste, a 
Super Mix,  chega   este ano  com 
uma estratégia inovadora.  A 
feira Irá  promover uma versão 
itinerante com início previsto 
para este mês de março em al-
guns municípios do estado. Essa 
ação tem como propósito movi-
mentar o setor de negócios e irá  
circular por sete municípios do 
interior de Pernambuco. “Temos 
conhecimento de uma série de 
problemas que os empresários 
vêm enfrentando,  vamos pro-
curar ajudá-los  levando pales-
trantes aos seus municípios com  
palestras esclarecedoras, pro-
curando  fortalece-los em todas 
as áreas de atuação”, declarou 
a coordenadora da feira, Paula 
Valéria.

Neste mês de março a feira 
estará presente  no Sertão do 
estado, chegando aos municí-
pios de Petrolina no Vale do São 
Francisco, Salgueiro no Sertão 
Central e Serra Talhada no Ser-
tão do Pajeú, em abril será a vez 
dos municípios de  Caruaru e 
Surubim, já em maio, o evento 
estará em  Carpina e no mês se-
guinte, o município de Palmares 
sediará o evento.. Essa iniciativa  
tem também tem o intuito de  
reunir  investidores   para parti-
ciparem das palestras e rodadas 
de negócios, 

O conteúdo programático 
vai tratar também sobre tendên-
cia de mercado e tributação. Os 
expositores que participarão da 

Super Mix em agosto deste ano,  
trarão além de produtos, no-
vas experiências. “A gente quer 
mobilizar esse público, fechar 
caravanas e mostrar a importân-
cia da feira”, explicou Paula. Há 
quatro anos à frente da coorde-
nação do evento, Paula Valéria 
afirma que os investidores têm 
buscado se capacitar cada vez 
mais e fortalecer laços de negó-
cios. “Eu venho nesses dois últi-
mos anos notando muita empol-
gação do público com relação à 
feira.  Já fechamos com Cardeal;  
Vitamassa;  Lacil e todos estão 
otimistas”, reforçou. Segundo 
ela, essa também é uma oportu-
nidade de analisar a situação do 
mercado e apostar no aprimora-
mento de processos.

Prazo de adesão ao Refis Rural é prorrogado
Uma medida provisória 

aprovada no último dia 28 
no Senado prorroga até 30 de 
abril deste ano o prazo para 
produtores rurais aderirem ao 
Programa de Regularização 
Tributária Rural (Funrural) 
– sancionado pelo presiden-
te Michel Temer em Janeiro 
deste ano.  O programa per-
mite a renegociação das dívi-
das de produtores rurais atra-

vés do pagamento de 2,5% do 
valor da dívida em até duas 
parcelas iguais e mensais.  O 
restante da dívida pode ser 
parcelado em até 176 vezes.

A senadora Simone Tebet 
(PMDB-MS) justificou que a 
aprovação da MP . “Segundo 
dados obtidos na audiência 
pública da Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária 
do Senado Federal, de 20 de 

fevereiro de 2018, 40% dos 
servidores da Receita Federal 
do Brasil encontra-se em fé-
rias atualmente e, ainda, 50% 
dos servidores do órgão estão 
em greve em vários estados 
do país”, escreveu a relatora. 
A lei original, que institui o 
Refis Rural, deve ter os 24 ve-
tos de Temer analisados pelo 
Congresso Nacional nos pró-
ximos dias. 

Super Mix
A 13ª edição da feira de ne-

gócios Super Mix ocorrerá entre 
os dias  21 a 23 de agosto, no 
Centro de Convenções, em Olin-
da. A Associação Pernambucana 
de Atacadistas e Distribuidores 
(Aspa), realizadora do evento, 
espera atrair mais  de 25 mil vi-
sitantes – cinco mil a mais que 
em 2017 – nos 10 mil metros 
quadrados que serão ocupados 
do pavilhão do Local. O evento é 
direcionado à  representantes de 
grandes ou pequenos negócios, 
além de interessados na área ali-
mentícia.  A organização espera 
também colaborar com a gera-
ção de negócios, demonstração 
de novos produtos, tendências e 
soluções para o setor.

A 13ª edição da Super Mix ocorre em agosto na RMR
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Após o Carnaval investidores retomam os negócios
Para a empresária e empreendedora Mara Alex, fevereiro é um mês morto já que durante a semana de Carnaval, o comércio fecha as portas

Para muitos investidores, 
o ano começa, de verdade, 
após o encerramento dos 
festejos de Carnaval. “Nós 
vivemos em um país de mui-
tos feriados e isso atrapalha 
o comerciante, o Brasil para 
realmente. E quando ocorre 
no início do mês de feverei-
ro, nada acontece, é um mês 
morto”, declara a empresária 
Mara Alex.

A empresária Mara Alex 
atua no ramo de moda femi-
nina há 13 anos. Ela foi bas-
tante afetada pela crise que 
resultou no fechamento de 
uma das lojas da rede dela 
no ano passado. Em uma das 
unidades, Mara optou por 
apostar em moda plus size, 
mas não teve sucesso. “A 
moda plus era um seguimen-
to que crescia na economia 

no mundo todo, eu apostei, 
mas fechei”, diz.

Sobre as expectativas para 
2018, ela afirma que vai abrir 
outra loja, mas para Mara a 
economia nacional estará 
estável apenas em 2019 ou 
2020. “Eu estou acreditando, 
se eu não tivesse, não estaria 
abrindo outra loja, vou à luta 
construindo meu universo”, 
comenta.

Este ano, as perspectivas 
são bastante positivas para o 
sertão de Pernambuco e para 
o país como um todo.  “2018 
se apresenta como um ano 
que deve consolidar a saída 
da crise, também as chuvas 
previstas pela Apac vão con-
tribuir para a melhoria do 
interior. A projeção de 3% 
(do PIB) é muito significati-
va. Essa perspectiva me deixa 
muito animado com 2018”, 
exclama o presidente do Sin-

dilojas de Petrolina, Joaquim 
de Castro.

Crescimento do PIB
Já em 2017, a economia 

teve um crescimento de 1% em 
relação a 2016, devido a agri-
cultura. O Produto Interno 
Bruto (PIB) atingiu um total 
de R$ 6,6 trilhões de acordo 
com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Alguns economistas apontam 
que este ano será bastante pro-
missor para o Brasil como um 
todo, mas deve-se ter cautela. 
A taxa de poupança também 
aumentou de 13,9% em 2016 
para 14,8% em 2017. Para o 
ministro da Fazenda Henrique 
Meirelles, os dados refletem “a 

base e confirmam as expectati-
vas (do governo) de um cresci-
mento de 3% no ano de 2018. 
De acordo com o ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira 
medidas como “a implementa-

ção de diversas reformas, em 
vários setores, a estabilização 
da economia, o controle da 
inflação e redução de juros” 
foram fundamentais para os 
resultados. 

Reprodução internet

nada acontece, é um 
mês morto"

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Governo espera crescimento econômico de 3% para 2018
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ColunaJurídica

Economia

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

Quando há o deferimento de um pedido de recupera-
ção judicial em favor de uma empresa que esteja em difi-
culdade econômica, o Juízo universal da recuperação ju-
dicial deve determinar a suspensão de todos os créditos, 
ainda que não vencidos, ações e execuções, porventura 
existentes contra a empresa em recuperação judicial, 
pelo interregno de 180 (cento e oitenta) dias, que tam-
bém é conhecido como stay period (que significa “perí-
odo de suspensão”, na língua inglesa), prazo este que os 
credores deverão deliberar, em assembleia, sobre o Pla-
no de Recuperação que será apresentado pela empresa.

Com tal providência se dá um considerável fôlego ao 
empreendimento empresarial, permitindo a sua manu-
tenção no mercado, como fonte produtora de importan-
te função social, em estímulo à atividade econômica, ao 
emprego e à renda, e até mesmo como salvaguarda dos 
interesses dos próprios credores, que precisam ter a em-
presa em pleno funcionamento, gerando riquezas, para 
que, somente assim, ela possa pagar as dívidas existen-
tes.

Um ponto não menos importante é se estabelecer a 
forma da contagem deste prazo de suspensão do stay pe-
riod se na forma corrida ou em dias úteis. E isso faz, sim, 
grande diferença, pois considerá-lo em dias úteis signi-
ficar-se-ia elastecer tal período, em média, em quase 03 
(três) meses, obviamente em benefício da empresa em 
recuperação judicial.

Apesar da Lei de Recuperação Judicial ser omissa no 
que toca à forma da contagem do stay period, se corrida 
ou em dia útil, ela estabelece a aplicação do vigente Có-
digo de Processo Civil neste procedimento legal. E, por 
sua vez, esta última legislação – o CPC. - determina a 
contagem de todos os prazos processuais em dias úteis, 
que, então, deve ser também considerado para fins de 
aplicação no stay period.

É certo que o stay period não se trata, tecnicamente, 
de um prazo processual, mas de um prazo de direito ma-
terial, e, mesmo assim, entendemos que, sua contagem 
deve ser realizada em dia útil, até como forma de manter 
a coerência entre estes prazos, que estão entre si relacio-
nados.

Da contagem do prazo do Stay Period 
no processo de Recuperação Judicial

Declaração do IR pode ser feita por programa ou app

A Receita Federal começou 
a receber neste mês, as decla-
rações do Imposto de Renda 
referentes aos rendimentos de 
2017. O sistema pode ser aces-
sado até às 0h de 30 de abril, 
através de um programa que 
deve ser instalado em compu-

tadores ou do aplicativo “Meu 
Imposto de Renda” para tablets 
e celulares.  Segundo o conta-
dor Pedro Paulo Silva de Assis 
existem duas formas de realizar 
o processo. “Na declaração sim-
plificada, o contribuinte informa 
os seus rendimentos e obtêm um 

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado, pós-graduado e especialista em Direito Empresarial, pela 
Universidade Estácio de Sá; pós-graduado e especialista em Direito 
Imobiliário pela Universidade Estácio de Sá; Mestrando em Direito e 
Relações internacionais, pela Universidade Europeia do Atlântico, em 
Santander, na Espanha. 

Miguel Coelho anuncia capitação 
de R$ 36 mi em convênios
O balanço foi apresentado na primeira reunião do conselho da Fiepe em 2018

O prefeito de Petrolina Mi-
guel Coelho apresentou a cap-
tação de R$ 36.220.022,00  em 
convênios durante a reunião do 
conselho empresarial da uni-
dade regional da Federação das 
Indústrias do Estado de Per-
nambuco (FIEPE). No encontro 
estavam presentes empresários 
da construção civil, mercado 
imobiliário, serviços e outros se-
tores, assim como alguns secre-
tários municipais.

No balanço exposto, o ges-
tor explicou que os recursos se-
rão destinados à infraestrutura, 
saúde e segurança. Eles serão 
aplicados na pavimentação de 
vias da cidade, reforma do Bodó-
dromo,  Parque Josefa Coelho, 
patrulha mecanizada, unidades 
básicas de saúde e moderniza-
ção do matadouro. "Estamos 
buscando ainda mais eficiência 
nesses convênios e chamando 
a parceria público privado para 
investir cada vez mais em Petro-
lina", destacou Miguel Coelho.

Na reunião realizada no últi-
mo dia 20, com foco na discus-
são de políticas que possam con-
tribuir para o desenvolvimento 
de Petrolina e obter recursos 

para o município de maneira 
colaborativa, Miguel propôs a 
criação de um grande conselho 
formado pela prefeitura, FIE-
PE, empresários e a sociedade 
organizada. O diretor adminis-
trativo da FIEPE Felipe Coelho, 
aprovou a sugestão, para ele a 
proposta do prefeito demonstra 
a "sinergia, seriedade e econo-
micidade" para investimento no 
setor produtivo. "Essa ação pode 
atender as demandas de Petro-
lina e, se realmente houver um 
engajamento, todos ganharão 
com esse fórum", evidencia.

Novidades
O Sistema FIEPE na Unida-

de Regional do Sertão do São 
Francisco conta com uma 
nova estrutura que irá inte-
grá-lo ao SENAI, SESI e IEL. 
Na reunião o administrador 
Flávio Guimarães, foi apre-
sentado como novo gestor do 
sistema. "Estamos reestru-
turando as ações de apoio da 
entidade para melhorarmos 
ainda mais nossas atividades 
fins", concluiu o diretor da 
URSF/FIEPE, Albânio Nas-
cimento.
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Gestor sugere criação de conselho para discussão de políticas organizacionais

As deduções por dependente são limitadas a pouco mais de dois mil reais

desconto de 20% na base de cál-
culo do imposto. Já a declaração 
completa, após informar os seus 
rendimentos, o contribuinte 
deve lançar todas as suas despe-
sas que são consideradas dedu-
tíveis para o imposto de renda”, 
esclarece. A declaração precisa 
ser feita por quem recebeu, em 
2017, rendimentos superiores 
a R$ 28.559,70. Já para a ativi-
dade rural, deve declarar quem 
teve receita bruta acima de R$ 
142.798,50. As outras especifi-
cações estão disponíveis no site 
da Receita Federal, o http://idg.
receita.fazenda.gov.br. Quem 
apresentar a declaração após o 
encerramento do prazo oficial 
receberá multa equivalente a 1% 
por mês de atraso sobre o impos-
to devido.
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Projeto “Nossa Avenida” abre 
espaço para esporte e cultura

Obra hídrica deve beneficiar 
800 mil pessoas no Agreste

São oferecidos os serviços como aferição de pressão aos usuários da ciclofaixa do projeto

O projeto “Nossa Avenida” 
tem movimentado os domingos 
dos caruaruenses. Ele consiste 
no reordenamento do espaço 
de lazer da Avenida Agamenon 
Magalhães, da Prefeitura de Ca-
ruaru. No local há uma ciclofai-
xa, das 07h às 19h, ocupada por 
diversos esportistas e manifes-
tações culturais como é o caso 
do movimento Batalha na Ave-
nida. “A gente utilizava um local 
muito pequeno, sem estrutura, 
e agora que a prefeitura nos 
cedeu esse espaço, vai facilitar 
a forma de maior divulgação, 
para arregimentar  nossa gale-
ra. O movimento do Rap vem 
crescendo cada vez mais em Ca-
ruaru e saber que a prefeitura 
percebe isso é muito gratifican-
te”, comenta o organizador do 
grupo, Heitor Gonçalves.

As ações já aconteciam por 
iniciativa da população, então, 
a prefeitura decidiu dar suporte 
ao público que ocupava o local. 
Fiscais acompanham as ações 
durante o dia com orientação 
e fiscalização do uso dos can-
teiros, comércio formal e infor-

mal, assim como mapeamento 
das violações dos direitos das 
crianças e adolescentes e orien-
tações relacionadas à proibição 
da venda de bebidas alcoólicas a 
menores de 18 anos. O projeto 
conta também com ciclopatru-
lha e as intervenções promovi-
das pelas secretarias envolvi-
das. Equipes da Secretaria de 
Políticas para Mulheres (SPM) 
realizam atividades artísticas 

direcionadas à divulgação e 
orientação dos serviços ofe-
recidos. O “Nossa Avenida” 
avenida tem conquistado o 
público local, que passa a ter 
semanalmente um espaço de-
finido para realização de ativi-
dades de lazer e cultura com o 
suporte da Prefeitura de Caru-
aru, envolvida inclusive com a 
segurança do local onde se re-
aliza os eventos. 

O Agreste pernambucano so-
fre com o sétimo ano consecutivo 
de seca. Com a estiagem alguns 
reservatórios operam com nível 
bem abaixo da média. Para ame-
nizar a situação a obra da Aduto-
ra de Serro Azul tem estimativa 
de beneficiar 800 mil pessoas em 
dez cidades da região. De acordo 
com a Companhia Pernambuca-
na de Saneamento (Compesa), a 
previsão é que a ordem de serviço 
da obra seja assinada ainda este 
mês pelo Governador Paulo Câ-
mara.

Segundo a companhia, a 
Adutora de Serro Azul terá capa-
cidade de transportar 500 litros 
de água por segundo da barra-

gem de mesmo nome, localizada 
no município de Palmares, na 
Zona da Mata Sul. "Será percorri-
da uma distância de 58 quilôme-
tros da Barragem de Serro Azul/
Governador Eduardo Campos até 
o distrito de Encruzilhada de São 
João, em Bezerros, onde as tubu-
lações serão interligadas à Aduto-
ra do Agreste", explica o presiden-
te da Compesa, Roberto Tavares.  
A obra está estimada em R$ 200 
milhões e levará 18 meses para 
ser concluída. Serão beneficiados 
os municípios de Gravatá, Caru-
aru, Bezerros, São Caetano, Belo 
Jardim, Sanharó, Tacaimbó, São 
Bento do Una, Toritama e Santa 
Cruz Capibaribe. 

Divulgação

São oferecidos os serviços de aferição de pressão aos usuários da ciclofaixa do projeto
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Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

A obra levará um ano e meio para ser concluída
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Empreendedora social incentiva a 
leitura para crianças no Sertão
O projeto Ciranda Sertaneja surgiu em 2015 por iniciativa da turismóloga Talita Guedes 

A liderança feminina tam-
bém tem feito a diferença no 
Sertão do estado. O projeto 
Ciranda Sertaneja, uma ini-
ciativa da turismóloga Talita 
Guedes, leva o imaginário 
dos livros infantis para crian-
ças e adolescentes em situa-

Especial da Mulher

ção de vulnerabilidade social 
nos municípios de Manari e 
Inajá, localizados a cerca de 
400 km do Recife. Ela atua 
também na formação e ca-
pacitação de professores. Se-
gundo a organização, a popu-
lação dessas áreas sofre com 
a seca, miséria e descaso do 
poder público. “Às vezes eles 

têm que andar quilômetros 
para chegar à escola”, desta-
ca a fundadora e diretora ge-
ral do projeto, Talita Guedes.

O projeto Ciranda Serta-
neja surgiu em 2015, além da 
diretoria é composto por Thi-
laine Guedes e Augusto Paes,  
na coordenação de projetos  e 
Lucélia Mel, na coordenação 
financeira. Os trabalhos con-
sistem em atividades lúdicas, 
oficinas de leitura, conto de 
histórias e doação de livros e 
material escolar. Através do 
apoio de parceiros e voluntá-
rios também já foi realizada 
uma reforma na escola José 
Bonifácio, na Zona Rural de 
Inajá. Três salas ganharam 
reboco e pintura das paredes, 
cadeiras, portas e janelas. 
Mais detalhes sobre o projeto 
podem ser acessados no site 
www.cirandasertaneja.com.
br.

Motivação
Ao ser questionada sobre  

qual a motivação para de-
senvolver esse trabalho Ta-
lita destaca que conhecer o 
ambiente sertanejo e a situ-

ação precária na qual vivem 
diversas família da região 
foi fator determinante para 
a iniciativa dela. “Toda essa 
situação me toca muito. Essa 
necessidade de olhar para 
o outro, ajudar e fazer algo 

para que aquelas crianças te-
nham uma educação melhor, 
isso me estimula e é minha 
maior motivação, retribuir 
com um pouco daquilo que 
eu tive oportunidade de ter”, 
conclui.Cerca de 100 crianças e adolescentes dos dois municípios são atendidas pelo projeto

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

As crianças atendidas pelo projeto vivem em situação de vulnerabilidade

Arquivo Pessoal
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Cedro recebe II Semana da Mulher

Especial da Mulher

Em celebração ao Dia 
Internacional da Mulher co-
memorado em 8 de março 
será realizada no município 
de Cedro, no Sertão de Per-
nambuco, a Segunda edição 
da Semana da Mulher. De 5 
a 9 deste mês o público fe-

minino poderá contar com 
palestras, atendimentos em 
Unidades de Saúde, ativida-
des culturais e esportivas. 
"Nós queremos desenvolver 
uma política capaz de dar 
mais condições à mulher, de 
melhoria de vida, para tirar 

esse preconceito que há no 
nosso dia-a-dia, e que mui-
tas vezes é repassado pelas 
próprias mulheres por falta 
de informação, conhecimen-
to", destacou a coordenado-
ra municipal das mulheres, 
Josicleide Paulo.

Este ano no encerramen-
to, as mulheres e o público 
em geral vão contar com um 
show, que abre espaço para 
muito forró. A festa fica por 
conta dos artistas Chiqui-
nho do Forró, Banda Pegada 
Elevada e da cantora Érika 

Diniz. O evento ocorre na 
Avenida Francisco Filgueira 
Sampaio. “Tudo está sendo 
planejado para que tenha-
mos um evento ainda melhor 
do que o do ano passado”, 
afirmou o prefeito do muni-
cípio Antonio Leite.

A cantora Erika Diniz é uma das atrações da semana em CedroRegistro de ação voltada para a proteção da mulher realizada no município no ano passado

Portal ponto Net
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sEmiárido

EDITAL 01/18
COOPERATIVA DE PRODUTORES EXPORTADORES DO VALE SÃO FRANCISCO 

- COOPEXVALE
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

1ª, 2ª e 3ª Convocação.
A COOPERATIVA DE PRODUTORES EXPORTADORES DO VALE SÃO FRANCISCO - 
COOPEXVALE, convoca os seus associados em condição de votar, para comparecerem à 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que fará realizar em sua sede social, localizada  na 
Rodovia BR 122, Quadra A, Lote 02 a 06, Loteamento Boa Esperança, Bairro Loteamento Recife, 
CEP: 56.320-700, nesta cidade de Petrolina às 15:00 horas do dia 29  de março de 2018, 
em primeira convocação, com 2/3 (dois terços) dos seus associados; em segunda convocação às 
16:00 horas, com metade mais um de seus associados, ou em terceira convocação às 17:00 
horas com no mínimo de dez associados, para tratar o seguinte: ORDEM DO DIA: 1) Prestação 
de contas relativas ao exercício de 2017 compreendendo: a)Apresentação do relatório da gestão, 
b) Demonstrações Contábeis, c) Parecer do Conselho Fiscal, 2) Destinação do Resultado 
apurado, 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração para gestão 2018 a 2020, 4) 

Eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercício de 2018, 6) Admissão de cooperado.
 

 Petrolina/PE, 01 de março de 2018.

A reunião contou com representantes de ambos os lados

Profissionais de transporte tem 
acesso a cursos e serviços gratuitos

CDL Petrolina implanta sistema 
gerador de energia solar

Após uma reunião envolvendo Arcotrans, SEST e SENAT, ficaram estabelecidos os benefícios

Os profissionais que atuam 
com transporte através de táxi, 
mototáxi, veículo escolar, lota-
ção e outros segmentos cadas-
trados, no Arcoverde, no Ser-
tão, terão a oportunidade de 
participar de cursos e serviços 
de saúde gratuitamente.  Para 
isso, os motoristas devem es-
tar com a situação devidamen-
te atualizada e sem atrasos 
como Microempreendedor In-
dividual – MEI. A decisão foi 
tomada em uma reunião reali-
zada no último dia 28, na qual, 
participaram representantes 
da Autarquia de Trânsito e 
Transportes de Arcoverde (Ar-
cotrans) e do Serviço Social do 
Transporte e Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Trans-
porte (Sest Senat). Os aptos 
poderão participar de cursos 
e capacitações direcionadas 
para as áreas de  motorista de 
cargas perigosas, transporte 
de emergência, transporte es-
colar,  dentre outros, no mu-
nicípio. “Além disso, serviços 
de saúde como odontologia, 
nutrição, fisioterapia vincu-
lados à gestão de transportes 
em Arcoverde, também serão 

oferecidos aos profissionais, 
bem como esposas e filhos, de 
maneira gratuita", explicou o 
diretor da Arcotrans, Vladimir 
Cavalcanti. O gestor se reu-
niu com os instrutores Elias 
Alves e Márcio Gonçalves, o 
presidente dos Mototáxis de 
Arcoverde, Rafael Andrade, e 
Gustavo Quinto também da Ar-
cotrans. "O MEI é uma exigência  
obrigatória  da Arcotrans para to-
dos os profissionais, garantindo 
ao profissional diversos direitos 
relacionados a aposentadoria dos 
profissionais de transporte, assim 

como vários outros benefícios", 
destacou Vladimir Cavalcanti.

Agendamentos
Os interessados em participar 

dos cursos e serviços de saúde 
disponibilizados em Arcoverde 
ou municípios próximos devem 
se dirigir de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 13h, à sede da 
Arcotrans. O órgão fica localiza-
do na Rua José Lins de Siqueira 
Brito, 64, no Centro. Para mais 
detalhes, acesso o Portal do Em-
preendedor através do site  www.
portaldoempreendedor.gov.br.

A câmara dos Dirigentes Lo-
gistas (CDL) de Petrolina é a pri-
meira entidade representativa da 
classe lojista no país a implantar 
um sistema próprio com capaci-
dade de gerar de energia solar. 
A entidade tem como objetivo 
apostar em alternativas limpas 
renováveis para diminuir custos 
relacionados à energia elétrica da 
unidade. “O sistema se resume 
basicamente em dois processos: 
os módulos fotovoltaicos captam 
a luz do sol, e a envia para o in-
versor de frequência, que conver-
te a luz solar em energia elétrica”, 
explica o engenheiro eletricista, 
Walter Rodrigues. Com a mu-
dança, a CDL acumula crédi-

tos, que podem ser utilizados de 
acordo com a necessidade dela. 
Segundo o diretor executivo da 
CDL Petrolina, Valdivo Carva-
lho, a energia gerada dessa forma 
é muito mais em conta a longo 
prazo. “As CDL 's precisam bus-
car resultados para bancar os 
seus custos fixos e manter suas 
operações. Como projeto piloto, 
ele servirá de exemplo para que 
os empresários possam também 
instalar nas suas empresas”, des-
taca Valdivo. O diretor afirma 
ainda, que os associados inte-
ressados em implantar o sistema 
nas empresas deles terão benefí-
cios como redução na tabela de 
preço do projeto. 

Ascom/CDL Petrolina

D
iv

ul
ga

çã
o

O sistema tem tempo de retorno do investimento estimado em três anos e meio
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Em uma cerimônia emocionante, o cantor da banda Oz Bam-
baz, Rubinho e Lucinha oficializaram sua união. Juntos há 14 
anos, como testemunhas, os filhos Ryan e Lunna. A cerimônia 
presidida pelo padre soteropolitano Valson Sandes, na Capela 
de São José, às margens do rio São Francisco, em Petrolina/
PE. O cantor vestiu Elcimar Badu, já ela usou vestido da Pérola 
Noiva, de Brasília/DF, a música escolhida para sua entrada foi 
"A Noite Mais Linda", interpretada pelo cantor Edson Lima, 
buffet Jackeline Maia e registro fotográfico da petrolinense 
Josefa Coimbra. Na foto, acompanhada do esposo Adriano 
Quintella. Felicidades ao querido casal!

A médica da oncologia pediátrica Anna Carolinne Falcão de Amo-
rim entregando o cheque simbólico no valor de $ 25.220,00 para 
o diretor presidente da Apami Dr. Augusto de Souza Coelho.

Janko Moura

As voluntárias 'Amigas da Apami' Greyci Militão, Keilla Lacerda, 
Celiane Braz, e a blogger Carla Rocha com este colunista no dia 
do sorteio da rifa solidária, idealizada por elas, com o intuito de 
adquirir mais recursos para o tratamento de pessoas no Centro 
de Oncologia da Apami em Petrolina/PE.

Calian Lima

Será com as bandas Cavaleiros 
do Forró, Caninana do Forró, 
Calcinha Preta, Jonas Esticado e 
Jorge do Acordeon na 9ª edição 
da Feira de Caprinos e Ovinos de 
Santa Filomena/PE, de 27 a 29 
de abril de 2018. 

A comemoração do centenário 
da Igreja Evangélica será do-
mingo, 10 de março, no Pátio de 
Eventos Ana das Carrancas em 
Petrolina/PE.

A exposição que conta a história 
do poeta e compositor, Manuca 
Almeida, acontecerá de 12 a 16 de 
março, no espaço cultural Quin-
tal do Poeta, em Juazeiro/BA. O 
evento ainda terá recital e pocket 
show com obras de sua autoria.

Marca o ínicio da temporada de 
competições do futebol america-
no e será entre Carrancas e San-
tana Red Bulls dia 11 de março, 
no estádio municipal Paulo de 
Souza Coelho de Petrolina/PE.

A 5ª edição do projeto com o 
intuito de promover a saúde e o 
bem-estar dos juazeirenses, será 
de 03 a 24 de março, na Orla 
Nova de Juazeiro/BA, uma rea-
lização da TV São Francisco, afi-
liada Globo.

CaprinoFiló 2018

Assembléia de Deus 100 
Anos

'Poesia Viva – Vida e Obra'

Jogo de abertura

Estação Saúde

***

***

***

***

***

O 'SIM' de Rubinho
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Apac prevê chuvas acima da média no Sertão para março
Boa parte do Sertão será beneficiada com volume de chuvas significativas nesse trimestre, que irá contribuir para a melhoria da situação de seca da região

Os Sertanejos podem 
comemorar, a Agência Per-
nambucana de Águas e Cli-
ma (APAC) prevê chuvas 
acima da média para o esta-
do no trimestre que envolve 
os meses de março, abril e 
maio.  “Teremos chuvas sig-
nificativas, melhorando a 
condição de seca em relação 
aos últimos seis anos, que 
sempre tínhamos ocorrência 
de déficit de chuva e este ano 
tem a previsão de melhora 
para a região, com chuvas 
acima da média”, explica o 
meteorologista da Apac Roni 
Guedes.

De acordo com Roni, as 
condições foram constata-
das através de uma reunião 
nos dias 21 e 22 de janeiro, 
que envolveu núcleos de 
meteorologia do Nordeste 

em parceria com nacionais. 
O cenário de seca deve mu-
dar brevemente no Sertão 
de Pernambuco, que será a 
mesorregião mais benefi-
ciada do interior do estado 
com a previsão desse mês.  
Já no Sertão do São Francis-
co a incidência de chuvas é 
menor, mas ainda acima da 
média prevista. A mudança 
de cenário vai favorecer os 
agricultores da região, uma 
perspectiva diferente em re-
lação a anos anteriores, nos 
quais os relatórios climáti-
cos registraram precipita-
ções abaixo da média.

O ano de 2018 tem se 
mostrado favorável para o 
campo. Só os meses de ja-
neiro e fevereiro, juntos, 
acumularam uma média de 
200 milímetros, 14% além 
do esperado. “Alguns muni-
cípios tiveram valores acima 
disso e outros, menores, mas 
sempre além do previsto, o 
que difere dos anos anterio-
res, que tínhamos déficit de 
precipitação”, explica Roni.

Em 2017, segundo o me-
teorologista, Pernambu-
co fechou o ano com saldo 
negativo de 54%. Situação 
que gerou prejuízos para os 
agricultores e produtores re-
gionais e elevação de preço 
de alguns produtos para os 
consumidores. Alguns dos 
municípios que mais serão 
beneficiados com o panora-
ma são Araripina, Bodocó, 
Carnaíba, Flores, São José 

do Belmonte, São José do 
Egito, Serra Talhada e re-
gião.

Balanço
De acordo com a previsão 

da Apac, chove nesse trimes-

Teremos chuvas 
significativas, 
melhorando a condição 
de seca em relação aos 
últimos seis anos

"

APAC

SERRANO FUTEBOL CLUBE
Fundado em 01/10/1983 - SERRA talhada - PE

CNPJ/MF 11459518/0001-04
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDIÁRIA

O Serrano Futebol Clube por sua Diretoria Provisória e em conformidade com o que lhes confere o estatuto 
do clube, Art. 24°, § 2° e 3°, CONVOCA, 
os demais sócios e conselheiros em dias com as suaas obrigações sociais, por força do estatuto, para a reunião 
de Assembléia Geral Extraordonária (AGE)  a ser realizada no dia 09/03/2018 às 19:30hs, no Auditório do 
Posto do Vale II, Sito a Praça da Academia das Cidades, bairro IPSEP - Serra Talhada- PE, em primeira 
convocação com 1/3 dos sócios conselheiros e em segunda e última convocação com o número de presentes 
com a seguinte:

ORDEM DO DIA:
a) Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Demais Diretores.

e) Outros assuntos de interesser da agremiação.
Serra Talhada, 20 de fevereiro de 2018.

Rômulo Leão da Silva
Presidente da Diretoria Provisória

tre 48% do esperado para o 
ano todo. A média esperada 
para o Sertão é de 286 milí-
metros. O relatório completo 
com os dados agência está 
disponível no site www.apac.
pe.gov.br.  

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Chuvas devem colaborar positivamente com a agricultura  da região
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saúdE

Mariana Ramos Valença -CRN 5380
Pós graduada em nutrição clínica funcional

#nutriçãoemfoco

O Diabetes Mellitus é uma emergência Global. A previsão 
é que até o ano de 2040 acrescente-se mais de 150 milhões ao 
número de diabéticos do mundo. O Brasil ocupa a 4ª posição 
entre os países com o maior número de casos de diabetes. Sim, 
o diabetes é um problema de saúde pública; Temos alta pre-
valência, com proporções epidêmicas; Ainda acontecem sub-
-diagnósticos e tratamentos inadequados; Problema este que 
leva a incapacitação e encurtamento da vida útil, a mortalidade 
prematura; Possui alto custo social e financeiro, privado e pú-
blico. 

Diabetes Mellitus é uma síndrome metabólica caracteri-
zada pela elevação da glicose no sangue (hiperglicemia), uma 
doença crônico degenerativa, pode ocorrer devido a defeitos na 
produção de insulina, um hormônio que é seu regulador hipo-
glicemiante. Ele é classificado em diabetes tipo 1, diabetes tipo 
2, diabetes gestacional.

 A glicemia naturalmente sofre oscilações de acordo com si-
tuações como, de ingestão alimentar, jejum prolongado, exer-
cício prolongado, estresse. A alimentação é um dos fatores mais 
aliados a prevenção do diabetes, quer seja em quaisquer um 
dos seus tipos. Uma alimentação saudável ajuda a manter os 
níveis de glicemia adequados, além de favorecer a suficiência 
de micronutrientes tão importantes em nosso controle hormo-
nal. Exemplificando, a deficiência de nutrientes como o zinco, 
está associado a morte de células Beta do pâncreas, produto-
ras de insulina; Suficiências de vitamina A e D possuem efei-
to protetor contra este ataque inflamatório do diabetes, o que 
nos alerta aos perigos da glicotoxicidade crônica que o diabetes 
pode levar aos neurônios, olhos, rins e vasos. 

Tratar o intestino é um dos pontos de partida para o trata-
mento do diabetes, seja pela necessidade de uma microbiota 
saudável para o bom funcionamento do sistema imune, seja 
para melhor captação de nutrientes, seja para melhorar a pro-
dução de hormônios intestinais envolvidos na liberação de in-
sulina. 

Retirar o açúcar e manter presente na alimentação o uso de 
substâncias doces não calóricas (como os adoçantes artificiais), 
não é a solução, pois estas causam balanço calórico-energético 
positivo, que culminam no aumento da ingesta alimentar e 
acabam por reduzir o gasto calórico corporal, induzindo a ne-
cessidade de mais insulina e também favorecendo a disbiose 
intestinal. Procure sempre um nutricionista para esclarecer 
como proceder.

Diabetes Mellitus

Fundação Altino Ventura tem 
funcionamento previsto para março

Está previsto para esse 
mês (março), o início dos 
atendimentos oftalmológicos 
da unidade da Fundação Al-
tino Ventura em Serra Talha-
da. Segundo a prefeitura do 
município, o local funciona-
rá na antiga Unidade Básica 

de Saúde do Alto da Concei-
ção. O espaço foi reformado 
e adaptado para receber o 
serviço. O Convênio entre a 
Prefeitura de Serra Talhada 
e a fundação foi assinado em 
31 de janeiro deste ano. “Va-
mos iniciar com consultas e 

exames, mas toda a demanda 
de cirurgias já tem garantia 
de encaminhamento sem bu-
rocracia nos três primeiros 
meses após o início do ser-
viço ambulatorial”, afirma o 
secretário executivo de Saú-
de, Aron Araújo. O prefeito de 
Serra Talhada, Luciano Du-
que, espera contar com aten-
dimento de qualidade para 
toda a região e  município. 
“Serra Talhada caminha com 
passos largos para implantar 
um serviço de alta relevância 
para atendimento da nos-
sa população, uma entidade 
conceituada em todo Brasil 
que vem fazer parte de nossa 
rede de saúde, numa perspec-
tiva de atender toda a região”, 
comenta. A Fundação Altino 
Ventura é uma instituição 
filantrópica que presta assis-
tência clínica, cirúrgica e de 
emergência oftalmológica à 
pacientes de baixa renda.

O espaço oferecerá serviços ambulatoriais e cirúrgicos para a população do município
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A prefeitura ainda divulgará a data de inauguração do local



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 12 anos integrando a região - De 01 à 15 de Março de 2018 / Edição 17914

cultura

Caatinga poderá ganhar visibilidade 
global através do projeto Giant Steps
O criador da iniciativa,Viliam Mauritz, se encantou ao conhecer a diversidade do bioma

A Caatinga pernambucana 
será palco de uma ação interna-
cional no segundo semestre de 
2018. O projeto "Giant Steps" 
(Passos Gigantes) irá retratar a 
diversidade cultural desse bioma 
que é exclusivamente brasileiro. 
Criada pelo artista Viliam Mau-
ritz, a iniciativa já passou pela 
Austrália (2015), Hungria (2017)  
pelo Brasil (2017),com protago-
nismo dos índios Macuxi na Ter-
ra Indígena Raposa Serra do Sol, 
em Roraima no Norte do país, 
através de um convite do o artis-
ta indígena Jaider Esbell. "Desde 
que a primeira pegada saiu da na-
tureza, as seguintes estão prontas 
para visitar qualquer cultura em 
quase todos os lugares desta ter-

ra onde exista a disponibilidade 
de compartilhar dessa aventura", 
declara Viliam. O "Giant Steps" 
consiste na construção de uma 
pegada gigante com elementos 
que evidenciem as característi-
cas do lugar onde ela é montada. 
Em uma imersão feita em janeiro 
deste ano pelo interior do esta-
do, Viliam Mauritz ficou encan-
tado com a diversidade cultural 
encontrada nas comunidades, 
povos indígenas e quilombolas e 
agricultores da zona rural. "Esse 
é um projeto que se faz sempre 
com envolvimento e articulação 
de atores locais", destaca uma 
das colaboradoras, a antropóloga 
especialista em arte, Nina Vin-
cent. Em Pernambuco, o artista 
Viliam visa arquitetar a maior 
pegada já realizada no mundo. 
Nas últimas edições, o desenho 

não passou de 120 metros, mas 
nessa que estamos planejando, o 
objetivo é grandioso, ele propõe 
um desenho com 1,5 quilôme-
tros, formado por mudas. "Esse 
passo gigante terá também uma 
caraterística muito específica, 
será uma escultura viva, que ao 
logo dos anos, naturalmente, mo-
dificará sua forma e contexto", 
explica um dos colaboradores, 
o fotojornalista Álvaro Severo. 
A previsão é que essa pegada 
seja estruturada no distrito de 
Caiçarinha da Penha, na zona 
rural de Serra Talhada, no Ser-
tão pernambucano. O local fica 
próximo à nascente do Riacho 
São Domingos, onde é realizado 
um trabalho de restauração da 
mata ciliar por parte da Unida-
de Acadêmica de Serra Talhada 
(UAST) e Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE). 
Em um segundo momento, ha-
verá também uma intervenção 
urbana com lixos coletados na 
cidade, que servirá como uma 
reflexão sobre o volume de resí-
duos produzidos por cada cida-
dão. Para essa edição do "Giant 
Steps" ocorrer, ainda é preciso 
arregimentar apoiadores, os 
interessados podem entrar em 
contato através do e-mail: pas-
sogigante.caatinga@gmail. com. 
O registro de edições anteriores 
encontra-se disponível em www. 
thegiantsteps.org. 
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 Índios daTerra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima participaram, da ultima edição do Giants Steps
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Sertão Esportivo
Cultura

Wagner Miranda Lima
Escritor, músico, compositor e cineasta
Fundador do grupo Matingueiros
matingueiros@gmail.com

Estamos prestes a mais um dia internacional da mulher e 
não se questiona mais a importância da igualdade entre os se-
xos, já que a própria história é testemunha da evidente dispa-
ridade entre oportunidades e espaços, que na arte, por muito 
tempo foi apenas objeto de representação visual dos territó-
rios de prerrogativa masculina. Segundo Olive Schereiner a 
fragilidade feminina é um mito e as diferenças que existem 
estão intimamente correlacionadas aos atributos biológicos 
e sociais. Será que isso pode explicar a hegemonia masculi-
na no papel criador da arte ? Possivelmente. Como ter esse 
espaço se além de ser a maior responsável pela perpetuação 
humana, teve que lutar por direitos básicos como votar, igual-
dade salarial, combater a violência doméstica, ter direito a 
contracepção segura etc. E a mulher negra artista ? que além 
de tudo lutou e luta contra outro grave preconceito ? Sem es-
quecer as barreiras familiares que a mulher artista sofre, vista 
comumente como profanadora e transgressora de seu papel 
social, a exemplo do que aconteceu com os ícones femininos 
das artes. Para se impor ela tem que resgatar a criatividade 
espontânea da infância, aprisionada no processo de socializa-
ção. Camille Claudel, escultora; Anais Nin, Clarice Lispector, 
Lygia Fagundes Teles e Virgínia Woolf, escritoras; Chiquinha 
Gonzaga, Clara Schumann, pianista e compositora; Safo, Ce-
cília Meireles e Soror Juana Ines de la Cruz, poetisas; Tizuka 
Yamazaki, cineasta; Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Frida 
Kahlo, pintoras; Ângela Maria e Elis Regina, cantoras; Isado-
ra Duncan, dançarina; Leila Diniz e Sarah Bernhardt, atrizes. 
Reconhecidas artisticamente, contudo foram preconceituosa-
mente discriminadas por suas condições pessoais. Os tempos 
são outros. A internet permitiu a circulação independente e a 
ascensão nacional até de artistas transexuais. O fato é que as 
mulheres esbanjam sensibilidade muito mais do que os ho-
mens e que mesmo com todas as conquistas a luta deve conti-
nuar. Como disse Simone de Beauvoir "não se nasce mulher, 
torna-se".

A mulher artista

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

O povo Macuxi foi organizador do primeiro "Passo Gigante" no  Brasil  
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Educação

Município de Cabrobó ganha 
Institução de Ensino Superior

O Município de Cabrobó, 
no Sertão do São Francisco, 
distante 530 km da capital  terá  
a primeira instituição de ensi-
no superior. A Faculdade do 
Sertão do São Francisco (Fasf) 
surge a partir da iniciativa da 
professora Hosanete de Souza. 
No último dia 16, o ministro 
Mendonça Filho assinou um 
credenciamento simbólico da 
instituição. Segundo ele, não 
há nada que “transforme mais 
a vida das pessoas do que a 
educação”. O ministro também 
parabenizou todos que colabo-
raram para o surgimento da 
instituição.  “Essa faculdade 
nasce pequena e vai crescer a 
partir do talento das pessoas 
que estão por trás desse proje-
to. Quero parabenizar profes-
sores, educadores e estudantes, 

O ministro da Educação Mendonça Filho assinou um credenciamento simbólico da instituição

pois Cabrobó vai poder abraçar 
uma faculdade que é genui-
namente da terra e que vai 
ser orgulho para o município 
nos próximos anos”, destacou 
Mendonça Filho.

A Fasf
A faculdade contará inicial-

mente com cursos de gradua-
ção de serviço social, licencia-
tura em educação física e peda-
gogia. Serão 100 vagas anuais 
para cada curso, no período 
da noite. No espaço de 5 mil 
metros quadrados da institui-
ção de ensino superior, 22 sa-
las de aula, biblioteca e outros 
ambientes estarão disponíveis 
para os alunos. “A faculdade 
é do povo de Cabrobó. Inde-
pendentemente de ser privada 
ou pública, essa faculdade é da 
terra de Cabrobó”, enfatiza a 
professora Hosanete de Souza. 
Segundo informações do Mi-
nistério da Educação (MEC), 
a Fasf buscará junto à comuni-
dade a melhoria da qualidade 
de vida na região a 531 quilô-
metros do Recife.

MEC disponibiliza terreno 
em salgueiro para Univasf

O município de Salgueiro 
recebeu o terreno para insta-
lação do campus da primeira 
universidade federal na re-
gião do Sertão Central do es-
tado. O anúncio foi feito pelo 
ministro da Educação, Men-
donça Filho, durante uma ce-
rimônia município no último 
dia 16. “O Sertão Central é 
uma área que, infelizmente, 
ainda tem um desnível do 
ponto de vista econômico, 
com uma distância da capital 
e de Petrolina muito gran-
de. Então, quando a Univasf 
vem, a gente cria melhores e 
maiores condições para que 
sejam geradas mais oportu-
nidade de trabalho”, afirma o 
ministro.

O terreno doado fica lo-
calizado no Pátio da Estação 
Ferroviária e conta com uma 
área de 148.397 metros qua-
drados. “Um dos primeiros 

pedidos que fiz a Mendonça 
foi: ‘qual a possibilidade de 
uma universidade em Sal-
gueiro?’ E, agora, a realidade 
está aí,”, comenta o prefeito 
de Salgueiro, Clebel Cordei-
ro. Na Universidade Federal 
do Vale do São Francisco 
(Univasf), em um primeiro 
momento, serão ofertados os 
cursos de ciências da compu-
tação e engenharia de produ-
ção com 40 vagas anuais, au-
las em período integral e du-
ração média de quatro anos 
e meio para 360 estudantes. 
“Este é mais um marco para 
nossa universidade e região, 
porque os cursos vão con-
tribuir para que possamos 
evitar que nossos estudantes 
precisem sair da região para 
ter acesso a um ensino supe-
rior de qualidade”, afirma o 
reitor da Univasf, Julianeli 
Tolentino de Lima. 
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Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

André Nery/MEC

Serão ofertados inicialmente dois cursos com 100 vagas anuais Serão ofertados os cursos de ciências da computação e engenharia de produção

Mendonça  Filho parabenizou professores e estudantes de Cabrobó
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