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INCA prevê 600 mil novos casos de câncer 
anualmente entre os brasileiros em 2018 e 2019

Oito de abril marca o Dia Mundial de Combate ao Câncer. De acordo com um documento divulgado em 
fevereiro pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), no biênio que envolve 2018 e 2019, estão previstos 
cerca de 600 mil novos casos da doença a cada ano. Desse total, a maior incidência esperada é para o 
câncer de pele não melanoma seguido de próstata e de mama. Para humanizar o assunto a reportagem 
do Jornal do Sertão conversou com a oncologista Silvia Fontan sobre a importância da relação entre mé-
dico e paciente. Saúde > Pág. 12

Telefonia 

Economia > Pág. 5

Anatel contabiliza baixa de mais 
de 500 mil linhas de telefonia mó-
vel no Brasil nos dois primeiros 
meses do ano.

ANP registrou recorde em fe-
vereiro, uma produção equiva-
lente diária do pré-sal de 1,763 
milhão de barris de óleo.

Nesta edição, o leitor vai entender 
melhor sobre a prática de coaching 
através de um bate-papo entre a re-
dação e a coach, Elidaine de Oliveira.

Programa Mais Alfabetização irá 
destinar recursos de R$ 523 mi-
lhões nos próximos dois anos para 
a educação básica.

Gravatá foca nos festejos juni-
nos, após sucesso de público nas 
celebrações da semana, que mo-
vimentou a economia local.

Pré-Sal Entrevista

Alfabetização 

Semana Santa

Educação > Pág. 15

Reprodução Internet

Reprodução Internet

Economia > Pág. 6 Agreste > Pág. 7Negócios > Pág. 9
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Apesar do momento  político 
acirrado em função do julga-
mento do (HC) habeas corpus 
do  ex-presidente Lula pelo 
(STF) Supremo Tribunal Fede-
ral, para onde as atenções es-
tão voltadas, o jornal do Sertão 
tangencia  um pouco desse as-
sunto  e trás como matéria de 
capa dessa edição um assunto 
de interesse   público que preci-
sa ser evidenciado como estra-
tégico e terapêutico, trata-se da   
importância da relação entre 
paciente/médico no tratamen-
to do câncer. Segundo a onco-
logista Silvia Fontan, ao longo 
deste ano,  mais de 600 mil 
brasileiros devem descobrir 
que sofrem com a doença. Essa 
estimativa de incidência foi pu-
blicada pelo Instituto Nacional 
de Câncer (INCA) em fevereiro 
deste ano. Em economia, ava-
liação feita pelo Ministério do 
Planejamento mostra a impor-
tância do modelo de gestão nos 
resultados econômicos e finan-
ceiros de empresas estatais.  O 
planejamento de estatais re-
gistrou um lucro de 214% no 
exercício de 2017, isso, apesar 
da queda registrada nos ren-
dimentos de empresas como  
Eletrobrás e BNDES.  No total 
o governo federal registrou 
um lucro de R$ 28,3 bilhões 
de acordo com o boletim das 
Empresas Estatais Federais 
divulgados no último dia 
28 de fevereiro pelo Minis-
tério do Planejamento. Na 
hora em que as empresas 
reduziram seu leque de ati-
vidades e focaram naquilo 
que elas fazem  de melhor, 
os resultados apareceram.  
Pernambuco consegue li-
beração de R$ 55.5 milhões 
para construção do campus 
da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) em 
Goiana e complementação 
do Centro de Convenções no 
mesmo município. Deseja-
mos-lhes Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS Preconceito e tolerância 

Vivemos tem-
pos sombrios 

de intolerância 
generalizada. Po-

lítica, religião, cor 
da pele, opção sexual e até 
nacionalidade tornaram-se 
temas perigosos de expressar 
qualquer opinião. Idiossincra-
sia é a particularidade de ver o 
mundo que cada ser ou grupo 
social tem, determinada por 
diversos fatores, sobretudo 
aqueles inerentes às relações 
familiares e sociais vividas, 
além da educação e aprendi-
zado experienciados por cada 
um desde a primeira infância 
até a morte. Ter opinião não é 
problema, por mais absurda 

que seja. A questão é não ter a 
disposição para aceitar um pon-
to de vista diferente do seu. To-
lerância nada mais é do que dis-
cordar pacificamente. Contudo 
o que vemos hoje é um festival 
de grosserias e atitudes que não 
fazem nenhum sentido, como 
deletar da rede social um amigo 
que tem uma opção divergente 
da sua. Sem sentido porque te-
oricamente quem foi excluído 
é justamente alguém que pre-
cisa de sua ajuda, da sua sábia 
opinião. E assim vão se criando 
bolhas intolerantes. Gordon 
Willard Allport, psicólogo de 
Montezuma, escreveu um livro 
em 1954 intitulado 'Natureza 
do Preconceito' e a partir daí 

foi criada a ESCALA DE ALL-
PORT, onde é usada de forma 
analítica para medir o grau de 
preconceito de uma sociedade. E 
o nosso querido Brasil ? Como se 
encontra nessa conta ? Como se 
dá essa análise num país coloni-
zado como foi e tão plural como 
é ? A escala vai de 1 a 5. Em cada 
tipo de intolerância há uma nota 
e uma média geral. O nível 1 se 
chama Antilocução e diz respeito 
a um grupo majoritário fazendo 
piadas abertamente sobre um 
grupo minoritário. Geralmen-
te vista como inofensiva, planta 
conceitos lentamente. Piadas 
raciais, homofóbicas e de na-
cionalidade estão entre as mais 
comuns. O nível 2, chamado de 

Esquiva, acontece quando um 
grupo passa a ser evitado por 
outro, gerando o dano do iso-
lamento. O nível 3 é conheci-
do como Discriminação, con-
sumado quando são negadas 
oportunidades de um grupo ao 
outro, com o objetivo claro de 
prejudicar. Já o seguinte, o ní-
vel 4 é o Ataque físico, prática 
esta bem noticiada nos meios 
de comunicação contra gays, 
idosos e mulheres. E o último, 
nível 5 da escala de Allport, é o 
Extermínio, com vários casos 
históricos. E você? e seu grupo 
? Em que nível se identificam?

Wagner Miranda Lima
matingueiros@gmail.com
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Seguem até o dia 26 de 
abril as inscrições para O 
Programa de Pós-Gradua-
ção em Dinâmicas de De-
senvolvimento do Semiári-
do (PPGDiDeS) da Universi-
dade Federal do Vale do São 
Francisco (Univasf). As ins-
crições custam R$ 200,00. 
O resultado será divulgado 

Os moradores do bairro 
Tabuleiro, em Juazeiro, na 
Bahia, contam com atendi-
mentos da Caravana da Saú-
de nesta quarta-feira (04). 
O programa registra mais 
de 25 mil atendimentos. Os 
usuários terão atendimento 
especializado nas áreas de 
ortopedia, endocrinologia, 

A cidade de Sertânia re-
ceberá, nesta semana, o ci-
clo de capacitação para os 
editais Funcultura geral e 
de música. Nesta quarta e 
quinta-feira (dias 04 e 05), 
os artistas e produtores 
culturais poderão assis-
tir à palestra gratuita, que 
marca o lançamento dos 

Em alusão ao Dia Mun-
dial da Saúde, comemora-
do em sete de abril, o Ser-
viço Social do Comércio 
(Sesc) Arcoverde oferece 
no dia 4 à população femi-
nina exames de citologia. 
Das 15h às 19h mulheres 
podem passar pelo exa-
me que será gratuito. Elas 

Petrolina
Univasf realiza processo seletivo para Mestrado

Juazeiro
Caravana oferece serviços de saúde

Sertânia
Capacitação gratuita foca em editais

Arcoverde
Sesc realiza atendimento gratuito

em julho. O curso terá du-
ração de 24 meses com iní-
cio das aulas previsto para 
agosto deste ano. Mais de-
talhes sobre o programa e 
a documentação necessária 
para participar do processo 
estão disponíveis no site da 
instituição, o www.portais.
univasf.edu.br.

cardiologia, odontologia, 
atendimento clínico e serão 
realizados ainda exames la-
boratoriais, eletrocardio-
gramas e atualização do 
recadastramento do Bolsa 
Família pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social, 
Mulher e Diversidade (SE-
DES).

editais 2018. As atividades 
acontecerão no auditório 
da Escola Municipal Isaura 
Xavier e no departamento 
de Cultura, na Antiga Esta-
ção Ferroviária. Para par-
ticipar, os interessados de-
vem comparecer ao setor, 
nesta quarta (04), a partir 
das 8h.

também recebem orienta-
ções sobre os perigos da 
doença. Segundo o Insti-
tuto Nacional de Câncer 
(INCA) o câncer de colo de 
útero é o terceiro mais fre-
quente no Brasil. São esti-
mados 16 mil novos casos 
da doença no país neste 
ano.
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Política

PGR age para evitar candidatura de Demóstenes Mudanças no 
PlanejamentoA PGR enviou o pedido ao ministro Dias Tofolli. Demóstenes foi cassado em outubro de 2012

A procuradora Raquel 
Dodge enviou um pedido ao 
Supremo Tribunal Federal, 
no qual, pede a anulação da 
liminar que permite uma 
possível candidatura do ex-
-senador Demóstenes Tor-
res nas eleições deste ano. 
Ele teve o mandato cassado 
em 2012 por ter se colocado 
à disposição da organização 
criminosa supostamente 
comandada pelo empresá-
rio Carlos Cachoeira segun-
do a Polícia Federal (PF). 
Com isso, ele está inelegível 
até 2027. 

Porém no último dia 27, o 
ministro Dias Tofolli concedeu 
a Demóstenes uma liminar que 
permite a candidatura dele ao 
Senado nas eleições deste ano. 
Segundo Raquel Dodge, a Pro-
curadoria Geral da República 
(PGR)  não foi intimada, mas 
ela afirma ser preciso agir “em 
nome da segurança jurídica 
que exige o pleito eleitoral de 
2018 e em defesa da ordem ju-
rídica”.

Já no ano passado, a Segun-
da Turma do STF, da qual par-
ticipa Dias Tofolli, concedeu 
um habeas corpus a Demóste-
nes e anulou escutas telefôni-
cas que foram utilizadas para 
embasar o processo de cassa-
ção do parlamentar.

Questionamento
Dodge questionou no recur-

so o porquê da escolha de Dias 

Tofolli para apreciar o pedido. 
“A pretensão do reclamante é 
apenas fruto de sua vontade 
sem qualquer amparo legal. O 
fundamento legal para não ad-
mitir esta prevenção é o mesmo 
que definiu o não cabimento 

da reclamação: a decisão judi-
cial posterior ao ato reclamado 
não gera prevenção”, declara. 
Para ela, a liminar afronta a Lei 
Complementar nº 64/90 que 
descreve detalhadamente os ca-
sos de ilegibilidade.

De acordo com Palácio do 
Planalto, o presidente Michel 
Temer confirmou que o minis-
tro do Planejamento, Dyogo 
Oliveira, deixará a função para 
assumir a presidência do Banco 
Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 
Em uma rede social o Planalto 
informou também que “Este-
ves Colnago (atual secretário-
-executivo do ministério) será 
o novo ministro Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão”.

Gilberto Occhi deixou a pre-
sidência da Caixa Econômica 
Federal para atuar como minis-
tro da Saúde e Valter Casimiro 
Silveira se tornou ministro dos 
Transportes. A mudança faz 
parte de uma série de saídas 
de ministros para disputar as 
eleições deste ano. Termina no 
dia sete deste mês o prazo para 
quem visa disputar um cargo 
em outubro. Até a data são es-
peradas mais alterações.
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Em defesa da ordem 
jurídica
"

Demóstenes foi acusado de  se colocar a serviço de uma organização criminosa

Da redação com informações 
da Agência Brasil
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Economia

Estatais registram lucro de 214% em 
2017 no comparativo com 2016
Apesar de queda nos rendimentos da Eletrobras e BNDS, o lucro foi R$28,3 bilhões

A Caixa Econômica e Banco 
do Brasil alcançaram um maior 
lucro líquido em 2017 em relação 
ao ano anterior, de acordo com 
o quinto Boletim das Empresas 
Estatais Federais, divulgado no 
último dia 28, pelo Ministério 
do Planejamento. O documento 
avaliou também Petrobras, Ele-
trobras e o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). O saldo positi-
vo de R$ 28,3 bilhões representa 
um crescimento de 214,1% das 
estatais em relação a 2016. "Na 
hora em que as empresas deixa-
ram um leque grande de ativida-
des e passaram a focar naquilo 
que elas fazem de melhor, o re-
sultado apareceu", destaca o ti-
tular da Secretaria de Coordena-
ção e Governança das Empresas 
Estatais (Sest) do Ministério do 
Planejamento, Fernando Ribei-
ro Soares. 

A Petrobras saiu de um pre-
juízo de R$ 13,0 bilhões em 
2016 para lucro líquido de R$ 
377 milhões em 2017. “Este Bo-
letim traz um resultado expres-
sivo do ponto de vista do lucro 
líquido gerado pelas empresas 
estatais federais. Foi revertido 
um prejuízo de cerca de R$ 32 
bilhões em 2015 para um lucro 
superior a R$ 28 bilhões em 
2017. Isso resulta do esforço 
em reajustar as nossas empre-
sas, na busca de maior eficiên-
cia, redução de custos e, con-
sequentemente, em benefícios 
para a sociedade”, destaca o 
secretário.

Medidas
O Governo Federal dimi-

nuiu de 154 para 146 o número 
de estatais. A redução se deu 
por meio de venda, incorpo-
ração ou extinção de algumas 
dessas empresas desde 2016. 

“Reduziu-se o custo e incre-
mentou-se a produtividade,  
isso se reverteu em resultado 
positivo. Claramente é o que 
se está acontecendo também 
no caso da Petrobras”, enfatiza 
Ribeiro Soares. Outro fator a 
ser considerado é a diminui-
ção no quadro total de funcio-
nários das estatais brasileiras. 
Houve uma redução de 28 mil 
postos de trabalho em relação 
a 2016. Esses desligamentos 
estão ligados à implementação 
de programas de demissão vo-
luntária, que são responsáveis 
por 90,2% da redução. Correios 
lideram o pódio das estatais 
que mais reduziram o quadro, 
com desligamento de 7.488 
funcionários. Em segundo e 
terceiro lugar respectivamente 
estão Caixa (7.324) e Petrobras 
(4.060). As empresas fecharam 
2017 com 504.444 trabalhado-
res no total.
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Sertão Esportivo

Por Danilo Rezende

Pernambuco 
Esportes

Reduziu-se o custo e 
aumentou-se a produ-
tividade
"

Prejuízo
Ainda segundo o boletim, 

o  BNDES e a Eletrobras apre-
sentaram queda de 3,3% (R$ 
290 milhões) e 5,3% (R$ 1,78 
milhão) respectivamente.  Den-
tre os motivos responsáveis pela 
variação destacados pelo docu-
mento estão as despesas com 
provisão para perdas em in-
vestimentos e redução de 42% 
no produto de intermediação 
financeira em 2017, em relação 
a primeira empresa. Já a Eletro-
brás teve como fator determi-
nante para o resultado, o prejuí-
zo do segmento de distribuição, 
equivalente a R$ 4,2 bilhões, 
com destaque para o perda de 
R$ 2,3 bilhões da Amazonas 
Distribuição (AmE) e a redução 
de R$ 23,2 bilhões na receita de 
transmissão pelo registro da re-
muneração relativa aos créditos 
da Rede Básica do Sistema Exis-
tente (RBSE).
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1,73

2016 2017
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Resultado Líquido - Empresas Estatais Selecionadas - Comparativo 2016-2017

Grupo Petrobrás

Grupo BNDES

Grupo Eletrobrás

Grupo BB Grupo Caixa

O secretário Fernando Soares, apresenta os resultados do boletim durante coletiva 

A Copa do Mundo está chegando. Faltam menos de 3 
meses para o grande início e diante dessa situação, as prin-
cipáis seleções estão se preparando para o embate. No úl-
timo jogo, a Argentina perdeu por 6x1 pra Espanha, um 
grande choque para "los hermanos", mesmo sem Messi, a 
seleção da Argentina jogou muito aquém do que poderia e 
devido a isso, um sinal amarelo para o técnico Jorge Sam-
paoli, precisa de reformulações. O Brasil venceu o misto 
da Alemanha por 1x0 (Gabriel Jesus), Neymar segue se re-
cuperando da lesão. Portugal perdeu para a Holanda, que 
infelizmente está fora da Copa, por 3x0. Será que Cristiano 
Ronaldo fará a diferença? Estamos na contagem regressiva 
e quem será o campeão? Quem vencerá a competição mais 
importante no meio futebolístico? 

Nos campeonatos estaduais estamos caminhando à reta 
final. No Paulistão, teremos o confronto entre os dois maio-
res rivais, Corinthians x Palmeiras e a decisão será em dois 
jogos. No Carioca o confronto será entre alvinegros, Bota-
fogo, que venceu o Flamengo na 1ª semifinal (1x0) e o Vas-
co que venceu o Fluminense na segunda semifinal (3x2). O 
interessante é que tanto o Flamengo como o Fluminense 
jogavam pelo empate. O jogo será decidido em 2 jogos. E 
em Pernambuco, finalmente, depois de 14 anos, o Náuti-
co poderá ser campeão pernambucano novamente. A final 
será contra o Central. O primeiro jogo será no Lacerdão e o 
segundo na Arena Pernambuco. 

Contagem regressiva para a Copa
Estaduais na reta final
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Economia

País perde mais de 500 mil linhas de 
telefonia móvel no início de 2018

Só entre os dois primei-
ros meses de 2018, segundo a 
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), o país per-
deu 574.379 linhas de telefonia 
móvel. Com isso o país fechou o 
mês com o total de 235.655.505, 
um recuo de 0,24%. Se com-
parado aos doze últimos me-
ses, o percentual cresceu para 
2,99%, o que representa menos 
7.263.466 linhas de telefonia 
móvel registradas. Os dados 
foram divulgados no último dia 
29 pela Anatel.

Os brasileiros têm optado 
por linhas pós-pagas em relação 
as pré-pagas. A agência registra 
então, uma mudança no com-
portamento do consumidor. O 
país conta com, 89.614.484 são 
pós-pagas e 146.041.021, pré-
-pagas, que apresentaram cres-

As prestadoras Algar, Sercomtel, Oi, Claro e TIM tiveram redução do número de linhas

cimento e diminuição respecti-
vamente em fevereiro de 0,93% 
e de 0,95 %. Do total de linhas 
móveis no país, 89.614.484 
são pós-pagas e 146.041.021, 
pré-pagas. As pré-pagas vêm 
puxando a diminuição do nú-
mero de linhas. Em fevereiro, 

esse tipo de linha teve queda 
de 1.402.445 unidades, com 
redução de 0,95 % na compa-
ração de fevereiro com o mês 
anterior. Já as linhas pós-pa-
gas apresentaram crescimento 
de 828.066, com acréscimo de 
0,93%.

Tecnologia
Aos analisar os estados bra-

sileiros, a agência contatou que 
os números mostram também 
um aumento no uso da tecno-
logia 4G. Na comparação com 
janeiro, o crescimento do 4G, 
em fevereiro, foi de 2.072.500 
unidades, acréscimo de 1,96 
%. “Na comparação de 12 me-
ses, as linhas 4G (LTE) tiveram 
crescimento de 40.963.592 
unidades (61,50%), assim 
como as da tecnologia M2M, 
com aumento de 2.685.632 li-
nhas”, informou a Anatel.

Brasil tem mais de 13 
milhões de desempregados

De acordo com a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (Pnad-C) 
divulgada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), o Brasil tem 13,1 
milhões de desempregados. 
A análise aponta um cresci-
mento de 12,6% no trimestre 
que envolve os meses de de-
zembro, janeiro e fevereiro. 
O percentual representa 550 
mil pessoas em busca de em-
prego entre um trimestre e 
outro. Houve um aumento de 
0,6% em relação ao trimestre 
anterior. O resultado ainda é 
melhor que o do mesmo perí-
odo no ano anterior, no qual, 
o país fechou diminuição de 
13,2% nos postos de trabalho.

De acordo com o IBGE, 
o crescimento está dentro 
da margem esperada para 

o início do ano. “Sempre no 
primeiro trimestre do ano a 
taxa tende a subir, pois existe 
a dispensa dos trabalhado-
res temporários contratados 
para as festas de final de 
ano", justifica o coordenador 
de Trabalho e Rendimento 
do IBGE, Cimar Azeredo.

A pesquisa mostrou tam-
bém, que entre os dois trimes-
tres foram encerrados 858 mil 
postos de trabalho, com redu-
ção de 407 mil empregos no 
setor privado sem carteira e de 
358 mil no setor público. Já o 
número de empregados com 
carteira assinada se manteve 
estável em 33,7 milhões. Mes-
mo assim, o quantitativo não 
é bem avaliado, para Azeredo 
este “foi o pior resultado em 
números absolutos da série 
histórica iniciada em 2012”.

Se
na

do

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Reprodução Internet

MAIORES QUANTITATIVOS DE LINHAS 
MÓVEIS NO BRASIL

74.896.701

58.726.546
58.008.380

38.900.114

VIVO CLARO TIM OI

Anatel registra crescimento na adesão às linhas pós-pagas O número de empregados com carteira assinada é de 33,7 milhões
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Economia

Produção do pré-sal bate novo 
recorde em fevereiro
A produção de barris de óleo superou o mês anterior segundo a ANP

Segundo informações da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), em fevereiro deste ano 
a produção do pré-sal contabi-
lizou 1,763 milhão de barris de 
óleo equivalente por dia em fe-
vereiro. O total representa um 
aumento de 2,3 % em relação 
ao mês de janeiro. De acordo 
com a ANP, o número “corres-
pondeu a 53,3% do total produ-
zido no Brasil”.

A agência destaca que a 
produção de petróleo atingiu 
1,408 milhão de barris por dia, 
tendo também, 56 milhões de 
metros cúbicos diários de gás 
natural através de 83 poços 
produtores. O recorde regis-
trado janeiro relacionado a 
produção nos campos do pré-
-sal era de 1,723 milhão de óleo 
equivalente, divido entres pe-
tróleo e gás natural.

Um estudo da ANP apon-
ta que o país vem queimando 
cada vez menos gás natural. 
Isso gera um aumento no 

aproveitamento do produto 
no mercado interno e também 
o volume disponibilizado. O 
aproveitamento do gás natural 
no Brasil alcançou 96,7%.

Produção
A produção de petróleo do 

país alcançou 2,617 milhões 
de barris por dia em fevereiro 
deste ano. Houve um aumento 
de 0,1% no comparativo com o 
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ColunaJurídica

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

Dos meios legais da Realização da 
Recuperação Judicial

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. 

A Lei de Recuperação Judicial, demonstrando um grande 
avanço social, trouxe mecanismos sistêmicos com a finalida-
de de evitar a bancarrota do empreendimento empresarial, 
no sentido de fortalecer o mercado interno brasileiro e, não 
só isso, passando uma mensagem de confiança ao mercado 
comercial estrangeiro, intimamente mais integrado com o 
Brasil, trazendo-lhe maior sentimento de segurança jurídica, 
providência esta muito bem-vinda.

A citada Lei traz 16 (dezesseis) formas distintas que po-
dem ser utilizadas pelo empresário no intuito de recuperar 
uma empresa em dificuldade e, apesar destas muitas hipóte-
ses, ainda assim elas não são exaustivas, mas apenas exem-
plificativas, podendo ser implementadas outras formas de 
soerguer o empreendimento empresarial, desde que não seja 
defeso em Lei.

Uma das ferramentas mais comum e, quiçá a mais utiliza-
da, é a concessão de prazos e condições especiais para paga-
mento das dívidas, onde os credores aprovam o recebimento 
das suas cotas-partes com determinado deságio e na forma 
parcelada, para que, então, a empresa possa voltar a ter capa-
cidade de realizar tais pagamentos.

Em regra, a Lei não restringe a quantidade de parcelas e/
ou do deságio que poderá ser aprovado no Plano de Recupera-
ção Judicial, exceto para os créditos decorrentes de acidente 
ou legislação trabalho, vencidos até o pedido da recuperação 
judicial, os quais não podem ter prazo superior a 01 (um) ano 
para pagamento. E também aos créditos salariais propria-
mente ditos, vencidos nos 03 (três) meses anteriores ao pe-
dido de recuperação, que devem ser pagos em até 30 (trinta) 
dias, limitado a 05 (cinco) salários mínimos por trabalhador.

Além da hipótese acima, o empresário poderá se valer 
mão, por exemplo, da cisão, incorporação, fusão ou trans-
formação de sociedade; da alteração do controle societário; 
da substituição dos administradores; do aumento do capital 
social; do trespasse ou arrendamento do estabelecimento em-
presarial; da redução salarial; da venda parcial dos bens; do 
usufruto da empresa, et cetera, como forma de resguardar os 
interesses da empresa, mola-mestre de nossa sociedade, pau-
tada pela iniciativa privada e livre concorrência, evitando um 
dano maior à própria sociedade e ao livre mercado.

Coluna Jurídica

informE

RECICABOS/INTELBRAS 
Serra Talhada - PE

A Recicabos agradece a 
Intelbras e a FIS - Faculda-
de de Integração do Sertão 
pelo grande apoio e parce-
ria conjunta na realização 
desse evento, que conside-
ramos excelente pela par-
ticipação de bom número 
de interessados e pelos 
resultados obtidos.  Agra-
decemos aos participantes 
presentes ao evento, du-
rante as apresentações de 
produtos e treinamentos 
técnicos Intelbrás.

Permanecemos à dis-
posição de todos.  A todos 
nosso muito obrigado e até 
a próxima oportunidade.

mesmo período do mês ante-
rior, mas uma redução signifi-
cativa de 2,2% quando equipa-
rado a fevereiro de 2018. Já o 
gás natural fechou produção de 
110 m³ por dia, uma redução 
de 2,3% em relação a janeiro e 
aumento de 3% se comparada 
ao mesmo período em 2017. 
O maior produtor de petróleo 
e gás natural foi o campo de 
Lula, na Bacia de Santos.

O campo de Lula, na Bacia de Santos registrou a maior produção
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agrEstE

Após Semana Santa, Gravatá se 
prepara para o São João

Caruaru realiza mudanças nos 
pontos de vacinação da BCG

A prefeitura  avaliou positivamente o evento que movimentou a economia local

Após a movimentação de 
Páscoa em todo o Agreste do 
estado, os municípios se pre-
param para os festejos juninos, 
como é o caso de Gravatá, cida-
de que ficou bastante agitada 
durante as celebrações no feria-
do.  A gestão local aposta no tu-
rismo para gerar receita e atrair 
público. “Sabemos o quão im-
portante o turismo é para Gra-
vatá e precisamos investir para 
que nossa cidade seja destino 
certo, que as pessoas venham, 
se divirtam e deixem dinheiro 
no município”, destaca o prefei-
to Joaquim Neto.

Semana Santa
Gravatá recebeu milhares 

de pessoas no Pátio de Eventos 
Chucre Mussa Zarzar nos três 
dias de festa que marcaram as 
apresentações culturais da Se-
mana Santa do Município. Pas-
saram por lá, grandes artistas do 
cenário musical nacional como 
a cantora Solange Almeida e o 
grupo Paralamas do Sucesso.  
O brega de Musa, também fez 
parte da programação. “Eu amo 

cantar em Gravatá, sempre sou 
recebida com muito carinho. Fi-
quei muito feliz quando recebi o 
convite, já estava com saudades 
dessa cidade maravilhosa”, des-
taca Solange Almeida.

Além dos shows, o público 
pôde contar também com o 
Mercado Cultural, que reuniu 
pratos apreciados da gastro-
nomia regional. “O ambiente 
é maravilhoso, acolhedor e 
super animado. É a primeira 
vez que venho ao mercado e 
que bom que eu vim, porque 

estou amando tudo”, enfati-
za a administradora Carolina 
Oliveira, que mora no Recife. 
O comércio local que integrou 
o Polo Moveleiro também teve 
bons resultados. “Toda vez que 
tem evento na cidade é isso, 
a gente consegue melhorar 
nossas vendas, ajuda bastan-
te”, comemora o comerciante 
Edvaldo José. Esteve disponí-
vel também o cadastramento 
no serviço Alerta Celular da 
Secretaria de Defesa Social 
(SDS).

A partir deste mês, os cen-
tros de saúde do município 
de Caruaru funcionam como 
pontos de vacinação da BCG 
(Cepa Bacilo Calmette Gue-
rin). A mudança visa atender 
melhor a população e dimi-
nuir o alto quantitativo de 
desperdício de doses da va-
cina. “É importante ressaltar 
que nas unidades de saúde 
que não irão receber o imu-
nobiológico BCG, caso apre-
sente alguma necessidade de 
um grupo comunicante de 
hanseníase ou inviabilidade 

de deslocamento das mães até 
os pontos estratégicos pode 
ser feita uma solicitação direta 
com o PNI”, explica a coorde-
nadora do Programa Nacional 
de Imunização (PNI), Rafaela 
Barbosa. 

Os centros de saúde Ana 
Rodrigues, Indianópolis, Boa 
Vista, Rendeiras e Sinhazi-
nha são pontos estratégicos de 
vacinação da BCG. O atendi-
mento será sempre as terças e 
sextas-feiras, de acordo com o 
horário de funcionamento de 
cada unidade.
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Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Serviço

Centro de Saúde Ana Rodrigues
Rua Martins Afonso, 267 - São Francisco

Centro de Saúde Indianópolis
Rua Alferes Jorge, 10 - Indianápolis

Centro de Saúde Boa Vista
Rua Cabo , s/n – Boa Vista I

Centro de Saúde Rendeiras
Rua Major João Coelho, 376 - Rendeiras

Centro de Saúde Sinhazinha
Rua Neco Lira, 5 - Salgado

Milhares de pessoas passaram pelo Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar
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Carroças são cadastradas para 
circular nas feiras livres de Arcoverde

Celebração: Festa dos Caretas 
reúne populares

Um colete identifica os carroceiros regulamentados pelo projeto Condutores Qualificados

Para garantir maior segu-
rança no desenvolvimento  de 
trabalho em feiras livres do 
município de Arcoverde, no 
Sertão pernambucano. A pre-
feitura lançou, no último dia 
28, o projeto Condutores Qua-
lificados. O anúncio foi feito 
durante uma reunião com os 
carroceiros participantes do 
projeto. "A nossa ideia é que 
os consumidores fiquem mais 
seguros, pois agora nós temos 
todos os dados cadastrais dos 
carroceiros que usarão o colete. 
Desse modo, vai ficar mais fácil 
e simples identificar o trabalha-
dor que faz o percurso das fei-
ras, evitando contrariedades”, 
declara o diretor do Centro Co-
mercial Regional de Arcoverde 
Ulisses de Britto Cavalcanti (Ce-
cora), Paulo Sérgio Diniz.

Quarenta guias de carroça 
de mão contam com um colete 
indicativo enumerado. Os tra-
balhadores começaram a cir-
cular regularizados no último 
sábado (31) nas feiras livres 

do Cecora, do São Miguel e do 
Pátio Lídio Cordeiro Maciel no 
bairro do São Cristóvão.

Tradicional das celebra-
ções da Semana Santa, a 
Festa dos Caretas em San-
tana do Sobrado, uma movi-
mentação centenária, cresce 
a cada ano.  Moradores de 
Santana, da sede de Casa 
Nova, na Bahia e de outros 
distritos próximos, além de 
municípios pernambuca-
nos, se reúnem para a festa 
que consiste na saída de po-
pulares no sábado e domin-
go de páscoa caracterizados 
de caretas, com máscaras e 
fantasias. Nascida em San-
tana e  moradora de Petro-
lina no Sertão de Pernam-
buco, Janicleide Souza  ca-
racteriza a participação dela 
como “alegre, um exercício 
de liberdade”.

O empresário Wallison 
Torres afirma que sempre 

participa da manifestação 
cultural. “Inundada a Velha 
Santana a tradição se mante-
ve e João Nogueira tomou a 
frente da festa e hoje o que ve-
mos são milhares de pessoas 
nas ruas, centenas de caretas, 
grupos disputando quem faz 
a fantasia mais caprichada”, 
diz.

Festa
A festa começa ao nascer 

do sol do Sábado de Aleluia se 
encerra com a queima do Judas 
– sempre uma pessoa em quem 
pesasse acusação de traidor ou 
conduta duvidosa – no Domin-
go de Páscoa. Com o apoio da 
prefeitura a festa cresceu, com 
palco e bandas na praça e a vin-
da de centenas de pessoas da 
sede, de outros distritos e dife-
rentes cidades. 

ASCOM PMCN

Desenvolvemos este 
projeto para também 
evitar roubos
"

De acordo com o Cecora, 
consumidores relataram situ-
ações, nas quais, foram furta-
dos por condutores de carroças 

durante o percurso da feira à 
residência. “Eu quero deixar 
bem claro que isso é uma mi-
noria, a maior parte dos car-
roceiros são pessoas idôneas, 
que estão ali para trabalhar. 
Mas tem um ou outro que cau-
sam transtornos. Por isso, de-
senvolvemos este projeto pro-
curando  também um meio de 
evitar  roubos”, explica Paulo 
Sergio.

A administração do centro 
não irá impedir que pessoas 
desempregadas atuem como 
carroceiros, mas o cliente 
poderá identificar os que es-
tão regulamentados e os que 
não estão. O colete também 
não terá custo algum para os 
trabalhadores. “Nós estamos 
orientando para que os condu-
tores de carroças cuidem desta 
ferramenta de trabalho. Toda 
a identificação é a partir deste 
colete. Só poderemos ajudar 
as pessoas que trabalharem 
com os condutores de carroça 
identificados”, orienta o dire-
tor do Centro.
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Carroceiros participaram do cadastramento do projeto Condutores Qualificados

Tradicional feira do Pátio do São Cristóvão em Arcoverde

Populares vestidos  para a Festa dos Caretas em Santana
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Você sabe o que é coaching?

A reportagem do Jornal do 
Sertão conversou com a coa-
ch, Elidaine de Oliveira para 
trazer esclarecimentos sobre 
a área e a diferença, no ponto 
de vista dela, entre coaching 
e psicologia. A seguir, ela ex-
plica o significado do termo, 
detalha as sessões de orien-
tação e perfil dos clientes que 
atende.

Jornal do Sertão (JS)- 
Como surgiu o termo coa-
ching?

Elidaine - Deriva da pa-
lavra inglesa coach, coaching 
significa treinamento. Esse 
termo surgiu na Hungria para 
denominar as carruagens uti-
lizadas por jovens universitá-
rios do século XVII, e guiadas 
pelos chamados “coacheiros”. 
Por volta de 1830, na Univer-
sidade de Oxford, a palavra 
“coach” passou a ser empre-
gada como sinônimo de “tu-
tor”, aquele que prepara e 
ensina os estudantes em suas 
jornadas acadêmicas. Por vol-
ta dos anos de 1950, o termo 
começou a ser utilizado para 
se referir à habilidade de dire-
cionamento e gerenciamento 
de pessoas, momento em que 
surgiram as primeiras técnicas 
de desenvolvimento pessoal, 
valorizando-se as competên-
cias individuais e as relacio-
nando a um processo de me-
lhoria e evolução contínua.

A coach Elidaine de Oliveira traz esclarecimentos sobre essa atividade que se po-
pularizou ao redor do mundo e tem ganhado, cada vez mais, adeptos brasileiros

JS- O profissional des-
sa área atua de que for-
ma?

Elidaine - O coaching é 
um processo com começo, meio 
e fim. Todo o direcionamento é 
ajustado e alinhado entre o Co-
ach – profissional que conduz 
o processo e o coachee (o clien-
te). O papel do coach é apoiar o 
coachee na busca por respostas 
para a concretização de metas 
e objetivos e, principalmente, 
no alcance de grandes resulta-
dos. O processo de Coaching na 
maioria das vezes, são realizadas 
10 sessões de coaching — que 
podem ser semanais, quinze-
nais ou mensais e têm duração, 
em média, de uma a duas horas. 
Durante as sessões, o coach reali-
za inúmeras perguntas poderosas 
(sempre falo para meus Coachees 
que o Coaching é a arte de fazer 
perguntas) com o objetivo de esti-
mular o coachee a encontrar, den-
tro de si, todas as respostas que 
busca para conquistar o que deseja 
de forma rápida, assertiva e dura-
doura.

JS- Qual a diferença de 
Coaching e Psicologia, por 
exemplo?

Elidaine - Considero a Psico-
logia e o coaching extremamen-
te valiosos, porém, possuem 
objetivos distintos e devem ser 
utilizadas conforme a questão 
de quem o busca. O coaching 
não é uma técnica terapêutica, 
mas pode exercer um papel 
incrível na vida do indivíduo, 
já que o processo empodera 

o coachee, melhorando seu 
desempenho profissional e sua 
qualidade de vida. (Mais deta-
lhes no infográfico)

JS- Qual o perfil do 
cliente que lhe procura 
para receber atendimento?

Elidaine - Tenho recebi-
do cliente de todas as idades e 
a busca pelo processo envolve 
diversas áreas como: carreira, 
relacionamentos, criação dos 
filhos, gerenciamento de tempo, 
conflitos internos (aceitação), 
conflitos familiares, entre outras 
demandas. Trabalho nos aten-
dimentos em conjunto com meu 
esposo Luís Henrique, que pos-
sui as mesmas formações e cur-
sos, atualmente ele direcionou 
toda sua agenda profissional 
para os atendimentos; enquanto 
continuo dividindo meu tempo 
entre a indústria EDILIMP. 
*Elidaine de Olivei-
ra atende pelos telefo-
nes (87).99606.4319 e 
(87).99606.4320.

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Coaching 
x 

Psicologia

• Não é tratamento 
clínico;

• É considerado 
tratamento clínico.

C P

• Não trabalha com 
conteúdo do Coachee 
(cliente), o foco é na so-
lução da questão, que o 
impede de atingir seus 
resultados;

• Foca na raiz do 
problema;

• Não existe o estabeleci-
mento de um objetivo es-
pecífico, com a firmação de 
data para o atingimento, são 
sessões de terapia, na maio-
ria das vezes voltadas para 
questões emocionais do pas-
sado do indivíduo;

• Cada sessão é desen-
volvida de acordo com 
o estado emocional do 
paciente e suas especi-
ficidades;

• O tratamento é conduzido por 
um psicólogo com base em diag-
nóstico médico e o profissional 
tem princípios de aconselhamen-
to para o paciente. Apenas pode 
ser realizado por um profissional 
com formação acadêmica e cer-
tificações;

• Existe o estabelecimento de 
um objetivo específico, como 
citado anteriormente com data 
estabelecida para atingimento, 
para cada sessão é estabeleci-
da tarefas para a evolução do 
processo;

• Cada sessão é desenvolvida 
com técnicas, métodos, ferra-
mentas pré-determinadas;

• O processo é conduzi-
do por um Coach, sem 
necessidade de formação 
acadêmica específica, 
apenas cursos de forma-
ções credenciados;

Elidaine de Oliveira é diretora executiva
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Zona de Processamento de Exportação 
em Petrolina.  Por que não?

Alberto Rodrigues é Advogado, Mestre em Economia aplicada em 
Comércio Exterior e Relações Internacionais,
Pós-graduando em Direito Processual Civil, Graduado em Relações 
Internacionais;
Presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB/Petrolina-PE.
info@albertorodrigues.adv.br

Ocorreu  neste mês de 
março em Petrolina a visita da 
consulesa da China, Li Feiyue, 
que se reuniu com o prefeito 
da cidade Miguel Coelho, no 
dia 5.

O Vale do São Francisco, 
conhecidamente se destaca 
em âmbito nacional pela fru-
ticultura e suas exportações.   
Sabemos da elevada impor-
tância das vendas externas, 
pois é uma das formas mais 
“saudáveis” de ingresso de 
capital para financiar o desen-
volvimento.   

No entanto, as importa-
ções também compõem uma 
parcela da movimentação de 
mercadorias da região e ape-
sar de todos os incentivos cria-
dos para vendermos nossos 
produtos lá fora, as importa-
ções de bens são benéficas a 
uma economia.  A integração 
global com outros países mais 
eficientes leva a uma maior 
competitividade local que fa-
vorece os consumidores. 

É nesse contexto da visi-
ta da consulesa chinesa que 

abordamos o tema das Zonas de 
Processamento de Exportação, 
onde a China se destaca como o 
país que mais utiliza desta ferra-
menta de incentivo ao comércio 
exterior, no mundo.  Nos per-
guntamos então, por que nossa 
região não considera a implan-
tação de uma ZPE?  E o que se-
ria uma ZPE?  Bem, as Zonas de 
Processamento de Exportações 
são áreas de livre comércio com 
o exterior destinadas à instala-
ção de empresas com produção 
voltada à exportação. 

Como instrumento de políti-
ca industrial, as ZPE´s buscam 
fortalecer a balança de paga-
mentos, atrair investimentos 
estrangeiros, trazer competiti-
vidade às exportações brasilei-
ras, gerar empregos e difundir 
novas tecnologias no país. 

As empresas que se insta-
lam em ZPE´s têm acesso a tra-
tamento tributário, cambial e 
administrativo específicos, mais 
ágeis e menos burocráticos para 
a aquisição de bens e serviços 
no mercado interno, bem como 
há suspensão da cobrança de 

alguns tributos. Atualmente o 
Brasil possui 25  ZPE´s autori-
zadas, das quais 19 encontram-
-se em efetiva implantação, 
distribuídas em 17 Unidades da 
Federação.  Cerca de 3 meses 
atrás foi criada mais uma, no Rio 
de Janeiro.

Em Petrolina há exportação 
de frutas através de aviões car-
gueiros, que pousam aqui va-
zios, tornando o custo de trans-
porte bem mais oneroso, minan-
do a competitividade de nossos 
produtores.   Nosso Aeroporto 
Internacional Senador Nilo Co-
elho é um recinto alfandegado 
(onde pode ocorrer o desemba-
raço aduaneiro de importações, 
pela Receita Federal).  Inclusi-
ve já ocorrem importações via 
containers, na modalidade de 
trânsito aduaneiro.   Ano passa-
do Petrolina registrou em torno 
de US$ 190 milhões em expor-
tações e US$ 17 milhões em im-
portações, envolvendo mais de 
30 países (Secex). 

Uma reivindicação antiga 
dos exportadores de frutas é que 
poderíamos viabilizar a vinda de 

mercadorias através dos aviões 
cargueiros, o que certamente 
baratearia o valor dos fretes.  
Ter uma maior movimentação 
de cargas no Aeroporto também 
é interessante para a própria In-
fraero, que atualmente possui 
uma capacidade ociosa nos ter-
minais.  

A presença de bens importa-
dos no nosso mercado de consu-
mo é uma realidade, mas o que 
ocorre é que a grande maioria 
destes produtos são comprados 
de distribuidores nacionais, en-
carecendo o preço das merca-
dorias na cadeia.  Importação 
de máquinas e equipamentos 
já contam com algumas isen-
ções tributárias para incentivar 
a produção.   Se começarmos a 
importar de fabricantes direta-
mente, teremos uma redução de 
custos e preços, que beneficia-
rá os consumidores, podendo 
tornar nosso município um 
distribuidor regional, abrindo 
mais um segmento econômi-

co promissor.  A ZPE pode-
ria ser pensada em conjunto 
com um novo distrito indus-
trial em nossa cidade.  Tornar 
Petrolina um polo regional 
de importação e distribuição, 
juntamente com a implanta-
ção de uma ZPE industria-
lizando e agregando valor 
à nossa produção de frutas 
poderia consolidar ainda 
mais nossa cidade como polo 
regional de crescimento e de-
senvolvimento.  

Implantação do eSocial é tema de oficina
Fiepe recebe inscrições para o último lote da oficina 'eSocial', realizada no dia 13 de abril

A unidade regional da Fe-
deração das Indústrias do Es-
tado de Pernambuco (URSF/
FIEPE), em Petrolina, promo-
ve uma oficina no dia 13 deste 
mês para trazer esclarecimen-
tos sobre a plataforma eSocial 
e a implantação dela nos ne-
gócios. Até a data do evento, 
a federação recebe inscrições 
através do site www.fiepe.
org.br ou pelos telefones (87) 
3861.0554  e 9 9108.9888.

O evento é direcionado 
a empresários, gestores, su-
pervisores, analistas, coorde-
nadores, assistentes do setor 
financeiro e de departamento 
pessoal e recursos humanos. 

De acordo com o diretor da 
URSF, Albânio Nascimento, 
o instrutor especialista em 
gestão tributária, Wellington 
Costa, vai orientar sobre os en-
vios e acessos de informações, 
pontos críticos, impactos, van-
tagens e desvantagens. 

A oficina também trará ex-
plicações sobre as etapas, in-
clusão, retificação, alteração e 
exclusão no programa. Segun-
do a gerente de planejamento 
de uma empresa especializa-
da no processo, Sáttila Silva, 
“as empresas precisam ficar 
atentas aos envios das infor-
mações, para que haja confor-
midade em todos os campos 
e não corram risco de serem 
multadas”.

Entendendo o eSocial
O Sistema de Escrituração 

Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas 
(eSocial) foi instituído a par-
tir do decreto nº 8373/2014. 
Através da plataforma é pos-
sível comunicar ao gover-
no, de forma unificada, as 
informações relativas aos 
trabalhadores, assim como 
vínculos, contribuições pre-
videnciárias, folha de pa-
gamento, comunicações de 
acidente de trabalho, aviso 
prévio, escriturações fiscais 
e detalhes sobre o FGTS.
Segundo a Fiepe, as empre-
sas precisam informar até 
15 processos distintos sobre 
seus empregados. De acor-

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

do com a Receita Federal, 14 
mil companhias já estão su-
jeitas ao programa. Quando 
a plataforma for totalmente 
implementada estima-se que 
o governo vai ganhar cerca 
de R$ 20 bilhões em arreca-
dação, a partir da eliminação 
de erros do antigo sistema.

nEgócios

Serviço
Oficina 'e-Social'
Em 13 de abril das 8h às 17h
Inscrições: www.fiepe.org.
br ou pelos telefones (87) 
3861.0554  e 9 9108.9888.
Auditório da FIEPE(Centro 
de Convenções Senador Nilo 
Coelho, em Petrolina)

As inscrições devem ser feitas pelo site www.fiepe.org.br
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O fisioculturista Saulo Cristiano (direita), Campeão nas categorias 
Fisioculturismo Clássico, até 70kg, Master acima de 40 anos e como 
Over Hall (o melhor da noite) pela Federção Internacional de Body 
Builder, evento internacional ocorrido no Recife/PE esteve em nos-
so programa. Parabéns!

A blogger Drª Auzira Rodrigues, empresária Priscila Santos Leite, pro-
durtor de eventos Beto Binga e a blogueira Daniela Finotti, leia-se Ma-
mãe de Muitos, no lançamento da Coleção Outono Inverno 2018, da 
loja Abracadabra, em Petrolina/PE.

O jornalista José Fernando Veloso Monteiro recebendo a honraria das 
mãos dos Ministro da Educação Mendonça Filho o diploma de Ordem 
Nacional do Mérito Educativo em Brasília/DF. 

Os deputados estaduais por Pernambuco Lucas Ramos e Teresinha Nu-
nes e conselheiro do TCE/PE Ranilson Ramos ladeando o ex-vice pre-
feito de Petrolina, Domingos Sávio, na outorga de título de Cidadão Per-
nambucano, um reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao 
estado de Pernambuco e à região do Sertão do São Francisco.

A jornalista Renata Oliveira Bezerra de Melo, leia-se Folha de Pernam-
buco,  recebe prêmio "Mulher Expressão Pernambuco" em evento 
realizado pelo Caxangá Ágape no Restaurante Solar do Ouro no JPM 
Trade Center em Recife/PE. Na foto ladeada pela avó Ivanise Abreu 
Goncalves de Oliveira, e seus pais Mônica Abreu Goncalves de Oliveira 
e Antônio José Bezerra de Melo.

O ex-prefeito de Petrolina Julio Lossio, ex-vereador Ednaldo Lima e pré-
-candidato a deputado estadual advogado Tulio Gadelha em conversa in-
formal no Recife/PE.

***

***

***

***

***

O projeto 'Ballet Jovem Vale 
do São Francisco', oferece 
bolsas integrais para jovens 
bailarinos. Os interessados 
devem entre 13 e 23 anos, so-
licitar a ficha de inscrição por 
e-mail balletjovemvaledosf@
gmail.com. A audição será dia 
14 de abril. Mais detalhes (87) 
9 9921-4740.

A 11ª edição da Aldeia Vale 
Dançar homenageia o grupo 
petrolinense, Batuk-ajé, no pe-
ríodo de 16 a 28 de abril no Sesc 
Petrolina, com ações formati-
vas, espetáculos, shows, lança-
mento de livros, debates, expo-
sição, e palco giratório nas duas 
cidades-irmãs.

No dia 07 de abril, acontece o 
2º Forró Criativo com sanfo-
neiro Manoel da Paixão, Dedo 
de Prosa, Oficina de Pandei-
ro, no Centro Cultural Matin-
gueiros na Petrolina Antiga. 
Já no espaço Zé Matuto, se 
apresentam os cantores De-
vinho Novaes, Avine Vinny e 
Guilherme Dantas.

A 25ª edição do Cursilho Misto 
de Cristandade, da Igreja Epis-
copal Carismática do Brasil em 
Petrolina/PE será de 12 a 15 de 
abril.

Os shows da O Rappa, Nação 
Zumbi e Baiana System será dia 
06 de abril, no Centro de Conven-
ções em Olinda/PE. 

A 5ª edição do Festival Internacio-
nal da Sanfona em Juazeiro/BA 
está prevista para acontecer de 13 
a 17 de novembro, e a gravação do 
4º DVD do poeta cantador, Flávio 
Leandro, será dia 14 de novembro 
em de Salgueiro/PE.
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saúdE

Relação entre paciente e médico é crucial no tratamento do Câncer
Segundo oncologista Silvia Fontan essa relação contribui para alcançar melhores resultados e qualidade de vida do paciente

Aproximadamente 600 
mil brasileiros devem desco-
brir que têm câncer ao longo 
deste ano. A estimativa de 
incidência foi publicada pelo 
Instituto Nacional de Câncer 
(INCA) em fevereiro. O pro-
blema não “escolhe” sexo, 
cor ou nível social. Alguns 
fatores podem contribuir 
para o desenvolvimento da 
doença, como a má alimen-
tação e o uso de tabaco. O 
dia 8 deste mês, marca o Dia 
Mundial de Combate ao Cân-
cer. 

Ao ser acometido pelo 
problema, o paciente tende 
a ficar fragilizado. A relação 
com o médico é de extrema 
importância para se obter 
resultados positivos com o 
tratamento. “Essa relação é a 
luz que vai iluminando todo 
o caminho que será percorri-
do. Quando uma pessoa ado-
ece, adoecem com ele toda 
uma família. Através dessa 
relação, serão discutidos 
melhores tratamentos, onde 
se encontram o carinho e 
cuidados essenciais para que 
se tenha os melhores resul-
tados”, destaca a oncologista 
Silvia Fontan.

A oncologista enfatiza 
ainda o papel do médico no 
esclarecimento das dúvidas 
do paciente. “Existe um ape-
lo emocional grande, os sen-
timentos estão exacerbados, 
a dor, o medo e a dúvida. 

Acho o papel do oncologis-
ta essencial nesse momen-
to, tentando ‘organizar’ esse 
turbilhão de emoções”, diz.

Os pacientes contam com 
tratamentos como radiote-
rapia, cirurgia, quimiote-
rapia e terapia alvo. Além 
desses Silvia destaca a imu-
noterapia, como uma “ótima 
promessa” para combater o 
problema.

Índices
O câncer de pele não me-

lanoma lidera o ranking de 
incidências com previsão de 
170 mil por ano no biênio 
de 2018 e 2019.  No se-
gundo lugar entre os mais 
frequentes estão o de prós-
tata (68 mil) nos homens 
e o de mama (60 mil) nas 
mulheres. De acordo com a 
especialista, a maioria das 
doenças podem ser evita-

das com hábitos saudáveis.
A mamografia é indica-

da pelo INCA para mulheres 
dos 50 aos 69 anos de idade, 
e antes disso caso haja fa-
tores de risco. No caso dos 
homens desde os 50 é ne-

Essa relação é a luz que 
vai iluminando todo 
o caminho que será 
percorrido

"

cessário realizar o exame de 
próstata.

*A oncologista Silvia 
Fontan atua no Hospital Ba-
rão de Lucena, Hospital do 
câncer, Hospital Santa Joana 
e Grupo Oncoclinicas.

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

O INCA prevê mais de 600 mil novos casos de câncer para 2018

Reprodução Internet
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artigo

Secretarias Municipais de Educação: 
“Universidades em serviços educacionais”

Israel Silveira
Professor, ex-Secretário de Educação de Serra Talhada (PE), 
Doutorando em Ciências da Educação (UAA), Mestre em Gestão para 
o Desenvolvimento do Nordeste (UFPE), dentre outras certificações. 

Reconhecendo a estrutura 
administrativa das Instituições 
de Ensino Superior (Univer-
sidades) com suas atribuições 
de ensino, pesquisa e extensão, 
proponho analisar as Secreta-
rias Municipais de Educação 
como “Universidades em Ser-
viços Educacionais”, estrita-
mente pelos serviços ofertados 
em garantia do direito educa-
cional, com suas dimensões e 
alcances de demandas, a partir 
de três aspectos: 

(1) capacidade gerencial 
instalada e administrada – as 
Secretarias Municipais de Edu-
cação administram a maior 
rede de ensino na maioria ab-
soluta dos municípios brasilei-
ros, com instalações distribuí-
das em áreas urbanas e rurais, 
havendo casos com mais de 
100 unidades escolares na es-
trutura administrativa. Ino-

bstante, quando não se alcança 
tais dimensões, ainda assim, as 
redes municipais, comumente, 
apresentam a maior capacidade 
gerencial educacional instalada 
no município; 

(2) profissionais docentes e 
não-docentes em atuação - nas 
redes municipais de ensino, na 
maioria dos casos, o número de 
servidores da educação equivale 
a cerca de 1/3 do total de servi-
dores públicos da administra-
ção municipal. Salvo raríssimas 
exceções, refere- se à maior 
quantidade de profissionais em 
serviços, em comparação às de-
mais redes de ensino instaladas 
no âmbito municipal, do maior 
enquadramento de profissionais 
em Plano de Cargos e Carreira e 
do maior gerenciamento de Re-
cursos Humanos da administra-
ção de um município; 

(3) rede de atendimento 

consolidado aos estudantes – 
com estrutura de natureza pe-
culiar, atendendo à demanda 
estudantil in locus, sobretudo, 
na educação infantil e nos anos 
iniciais do ensino fundamental, 
a universalização do direito edu-
cacional se concretiza por atua-
ção das Secretarias Municipais 
de Educação, com instalações 
que alcançam as áreas urbanas 
de difícil acesso e as áreas rurais 
mais remotas, administrando, 
no último caso, a maior empre-
sa de transporte coletivo gratui-
to – o transporte escolar -, com 
circulação diária nas extensas 
estradas vicinais dos municípios 
do interior. Garante-se também 
os serviços de alimentação esco-
lar, que constituem uma Secre-
taria Municipal de Educação, a 
maior rede de alimentação cole-
tiva na maioria dos municípios.  
Logo, diante da complexidade 

administrativa e da quantidade 
de profissionais envolvidos nos 
serviços educacionais ofertados 
pelas Secretarias Municipais 
de Educação, convém conferir-
-lhes o status de “Universidades 
em Serviços Educacionais”, no 
cumprimento da garantia ao di-
reito educacional. Ademais, não 
se trata de serviços opcionais, 
mas que devem ser obrigatoria-
mente garantidos, sem interrup-
ção, por 200 dias letivos anuais, 
conforme Art. 24, Inciso I, da 
Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional – Lei 9.394/96, 
sob o crivo da transparência e da 
avaliação constante da popula-
ção. Por conseguinte, evidencia-
-se a imensa responsabilidade 
que assume a Gestão das Re-
des Municipais de Ensino, ra-
zão pela qual, há a destinação 
constitucional obrigatória de, 

no mínimo, 25% das receitas 
do orçamento municipal re-
sultantes de impostos, com-
preendidas as provenientes de 
transferências, na manutenção 
e desenvolvimento do ensino, 
conforme reza o Artigo 212 da 
Constituição Federal Brasileira 
de 1988.   
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Educação

Por Ana Thereza Ramos Lira
Publicitária

Enem: isenção pode ser solicitada até 11 de Abril

Termina no dia 11 deste mês, 
o prazo para que candidatos 
interessados em participar do 
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) solicitem a isenção 
da taxa de inscrição da prova. O 
Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) espera que cerca 
de 4 milhões de pessoas peçam a 
isenção da taxa neste ano. O pra-
zo termina no dia 11 de abril no 
site enem.inep.gov.br.

Este ano o Ministério da 

Educação (MEC) optou pela pri-
meira vez em realizar o pedido 
antes do início oficial do período 
de inscrição previsto para o mês 
que vem. Até o ano passado, os 
dois atos eram feitos simultane-
amente. Os candidatos que tive-
ram a isenção no ano passado e 
faltaram aos dois dias de prova 
precisarão justificar a ausência 
para contar com a gratuidade no-
vamente. Segundo a diretora de 
Gestão e Planejamento do Inep, 
Eunice Santos, o foco é garantir 
mais oportunidade para os jo-
vens que necessitam da isenção. 
Eunice destaca que o processo 
visa “fazer isso com mais critério 
e mais responsabilidade”, para o 
desenvolvimento de uma consci-
ência mais ética no cidadão. 

Fazemos parte de uma das regiões mais ricas e belas do 
nosso país, cada estado com sua cultura, suas belezas e toda 
uma carga histórica cheia de encantos e fatos que fazem a re-
gião ser grande e enriquecedora para o país.

A região nordeste é composta por nove estados – Alago-
as, Bahia, Ceará,Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Sergipe. E nessa nova jornada, vamos des-
vendar um pouquinho das maravilhas de cada um desses es-
tados.

 Para começar, chegamos a Bahia - terra de todos os san-
tos, todos os sabores e todos os encantos. O estado é o maior 
em extensão da região nordeste, o seu nome é uma referência 
à Baía de Todos os Santos, a qual deu o nome à Capitania da 
Baía de Todos os Santos. O topônimo "Bahia" é a grafia antiga 
para "baía", a qual se conservou, no Brasil, por uma questão 
de tradição. Foi na Bahia no ano de 1500 que os primeiros 
portugueses chegaram ao Brasil.

O estado possui diversos festejos e comemorações, as 
principais são a Lavagem do Senhor de Bonfim, o Carnaval 
e suas diversas micaretas, as Festas juninas com destaque 
para a cidade de Cruz das Almas (onde acontece a tradicional 
guerra de espadas) e Irecê que todos os anos trazem grandes 
atrações; ainda temos a tradicional Vaquejada de Serrinha, o 
Festival de Verão de Salvador e o Festival de Inverno em Vi-
tória da Conquista.

Outro atrativo cultural são os seus museus repletos de his-
tória, tendo destaque o  Museu Afro-Brasileiro, Museu de Arte 
da Bahia, Museu Carlos Costa Pinto, Museu Henriqueta Ca-
tharino, Fundação Casa de Jorge Amado e Museu Geográfico 
da Bahia. No interior do estado, destaca-se o Museu Histórico 
de Jequié, com um importante acervo sobre a história e cultu-
ra da região sudoeste. 

O turismo é uma das principais economias do estado, sen-
do o estado brasileiro com o maior litoral, bonitas praias e os 
tesouros naturais que atraem um grande número de turistas 
sendo o principais destinos turísticos do Brasil. Como desta-
que temos a ilha de Itaparica, Morro de São Paulo e a Costa 
do Sauípe que se destaca como o maior complexo de hotéis-
-resorts do país. Saindo do litoral temos em destaque a Cha-
pada Diamantina, uma região de serras que é protegida pelo 
Parque Nacional da Chapada Diamantina, onde o objetivo é a 
preservação dos ecossistemas naturais de grande relevância 
ecológica e beleza cênica, possibilitando a pesquisa científica, 
educação ambiental, lazer ao ar livre e o ecoturismo.

O que compartilhamos, foi apenas uma simples e peque-
na descrição que não consegue expressar todos os encantos, 
belezas ou significado histórico que esse lindo estado tem 
a mostrar. Então, não deixe de conhecer e desvendar ainda 
mais uma região tão rica e importante da nossa história. 

Mendonça libera R$ 55,5 milhões 
para educação no estado
Os investimentos serão direcionados para construção de um campus da UFPE em Goiana

Durante o cumprimento de 
agenda no estado, o ministro da 
Educação, Mendonça Filho, as-
sinou a portaria que homologa o 
Parecer CNE/CES nº 127/2018, 
que credencia a instalação do 
campus da Universidade Fede-
ral de Pernambuco (UFPE) na 
cidade de Goiana, no litoral nor-
te de Pernambuco.

Serão investidos um total de 
R$ 55,5 milhões, desse núme-
ro R$ 20,5 milhões vão para a 
construção do campus e R$ 35 
milhões para mais uma etapa 
da reforma, recuperação e com-
plementação do Complexo do 
Centro de Convenções da UFPE 
(Cecon), no mesmo município.  
Os recursos chegarão em duas 
etapas, a UFPE receberá R$ 20 
milhões este ano e R$ 15 mi-
lhões em 2019. “Não deixamos 
de dedicar grande e importante 
atenção com relação às institui-
ções federais vinculadas ao Mi-
nistério da Educação”, lembra 
o ministro. O Campus Goiana 
de Tecnologias Avançadas da 
UFPE deve iniciar as atividades 
a partir de março de 2019. “Con-
cluímos obras paradas e libera-

mos recursos para recuperação 
e construção de novos campi, 
consagrando uma expansão da 
educação superior para todas as 
regiões do estado de Pernambu-
co. A chegada da UFPE a Goiana 
é um casamento perfeito com o 
desenvolvimento atual na re-
gião”, afirmou Mendonça Filho, 
após assinatura da portaria.     

 
Modelo 

Segundo o MEC, o local vai 
ofertar cursos de graduação in-
terdisciplinar em dois ciclos de 
ensino. De acordo com o mode-
lo proposto, os alunos têm uma 

formação generalista na área 
escolhida. A previsão de dura-
ção é de três anos, no primeiro 
ciclo, e no segundo, eles esco-
lhem uma área de atuação mais 
específica.

No primeiro ciclo, os estu-
dantes contarão com as seguin-
tes opções de graduação: ba-
charelado em ciência e tecno-
logia e licenciatura em ciências 
naturais e exatas. No segundo, 
serão os bacharelados em en-
genharia urbana e ambiental, 
engenharia da computação, 
engenharia elétrica e eletrônica 
e ciências farmacêuticas. 

Um Nordeste de encantos e Uma 
Bahia de todos os santos

Mais de 100 mil pessoas solicitaram isenção no primeiro dia do prazo

Mendonça filho assinou portariam durante encontro em Pernambuco
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Mariana Ramos Valença -CRN 5380
Pós graduanda em nutrição clínica funcional
Serra Talhada (81)981216699

#nutriçãoemfoco

Por muito tempo nos limitamos a acreditar que a relação do 
intestino com a nossa saúde apenas estava associada a diges-
tão e absorção de nutrientes. Hoje, precisamos enxergar que 
vai muito além. Nosso intestino é o habitat de trilhões de mi-
croorganismos, uma enorme biomassa com diversas espécies 
bacterianas, de importância vital para a saúde. 

O projeto Microbioma humano foi concluído e foi possível 
obter identificação dos genes de todos esses seres que coloni-
zam nosso corpo, sendo possível estreitar as relações do nos-
so intestino com diversas patologias. Conhecer bem a micro-
biota é de extrema importância para o tratamento de diversas 
doenças, como diabetes, obesidade, alergias, psoríase, artrite 
reumatoide, autismo, alguns tipos de câncer, depressão, entre 
outras. 

 E como surge a nossa microbiota? No nascimento nosso 
intestino é praticamente estéril; Inicialmente colonizamos 
através do parto, aleitamento materno e em seguida pela ali-
mentação. Todo processo de colonização é temporário, pois as 
bactérias também são eliminadas pelas fezes e existem diver-
sos fatores que influenciam nessa composição, como o uso de 
medicamentos, trânsito intestinal, o estresse, hábitos alimen-
tares e outros. Mais da metade dos fatores estão relacionados 
a nutrição do indivíduo.  Nossa microbiota equilibra-se entre 
os microorgaismos com funções diversas e que ali interagem, 
por exemplo:  as bactérias comensais, as patogênicas e as pro-
bióticas. 

As bactérias probióticas são essenciais, com inúmeras fun-
ções, dentre elas a síntese de vitaminas, de enzimas, funções 
absortivas, metabólicas, favorecem a destoxificação  hepática, 
e funções para maturação e desenvolvimento do sistema imu-
ne. São encontradas em alimentos fermentados, como iogur-
tes, queijos (a partir de leite cru), tofu, chucrute, entre outros. 
Incluí-los na alimentação ou utilizar de suplementação é de-
terminante para um bom intestino, mas não é suficiente para 
tratar patologias. É preciso observar o que de fato nos agride 
e então removê-los; recolocar o que de fundamental nos falta, 
reinocular nossa colônia e reparar nossa nutrição e nossa mu-
cosa utilizando uma alimentação rica e não irritativa. Procure 
sempre um nutricionista para esclarecer como proceder.

Programa apoia escolas no processo 
de alfabetização dos estudantes
O governo anunciou investimentos de R$ 523 milhões para os próximos dois anos

O governo vai investir 
na educação básica através 
do Programa Mais Alfabeti-
zação. O projeto visa apoiar 
escolas no processo de alfa-
betização dos estudantes no 
1° e 2° anos do ensino fun-
damental. No último dia 28 
foram anunciados investi-
mentos de R$ 523 milhões 
nos próximos dois anos.

De acordo com o Minis-
tério da Educação (MEC), 
Inicialmente serão liberados 
R$ 253 milhões ainda neste 
ano, sendo R$ 124 milhões 
de forma imediata para esco-
las de estados e municípios 
de todo o país. A segunda 
parcela dos recursos será li-
berada no segundo semestre 
deste ano, de acordo com o 
monitoramento e avaliação 
da execução do programa.

O programa vai garan-
tir um assistente de alfa-
betização ao professor em 
sala de aula. O professor re-
gente contará com o apoio 
do assistente para o desen-
volvimento das atividades 
pedagógicas. Infelizmente 

o desempenho da alfabeti-
zação no país é muito pre-
cário, distante do que seria 
razoável, o que compromete 
a vida educacional de mi-
lhões de crianças. Sabemos 
que uma criança mal alfa-
betizada acumulará dificul-
dades ao longo de todas as 
etapas de sua vida educa-
cional. E uma criança bem 
alfabetizada terá outro de-
sempenho”, declarou o mi-
nistro Mendonça Filho, que 
deixará o ministério para se 
candidatar nas eleições des-

Você conhece e valoriza a 
importância do seu intestino 

para a sua saúde?

A chave fundamental é 
educação
"

te ano. O presidente Michel 
Temer afirma que a educa-
ção é fundamental para a 
estruturação de outras áreas 
como o mercado de trabalho.  
“O Brasil é um país que tem 
povo talentoso, trabalhador, 
e pode muito bem atingir um 
nível de justiça e bem-estar 
dos países desenvolvido. E 
para tudo isso a chave fun-
damental é educação para 
todos e educação de qualida-
de”, disse.

Dados
Segundo o MEC, a adesão 

de estados e municípios ao 
programa foi de 49 mil es-
colas, o que representa 3,6 
milhões de estudantes em 
156 mil turmas dos dois pri-
meiros anos do ensino fun-
damental em todo o país.

O Mais Alfabetização foi 
lançado para reverter a es-
tagnação na aprendizagem 
constatada pela Avaliação 
Nacional de Alfabetização 
(ANA) em 2016. Os resulta-
dos mostraram que 54,73% 
dos estudantes acima de 8 
anos – faixa etária de 90% 
dos avaliados - permanece 
em níveis insuficientes de 
leitura.

Educação

Os Professores contarão com assistente de educação em sala de aula

O governo vai liberar R$ 253 milhões neste ano
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