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Yane Marques conquistou, 
na Alemanha, duas 
medalhas. Levou o bronze 
na prova individual 
e no evento por equipes

Aldenôra Mendonça conta 
como fez o autoexame, 
quando sentiu um nódulo. 
E relata não ter tido qualquer 
reação à quimioterapia

No 1º turno, 56 cidades 
do Sertão elegeram seus 
prefeitos. Foi de Afogados da 
Ingazeira a maior votação 
proporcional  do Estado

São do interior os melhores resultados 
da Educação Básica do Estado

O Idepe classifica os melhores resultados nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio. No Sertão, Flores e Triunfo obtiveram pontuações de destaque. Também são classificadas as ge-
rências regionais de Educação. Das três colocações, o Sertão garantiu o segundo e terceiro lugares com 
a Gerência Sertão do Alto Pajeú e Gerência Sertão do Submédio São Francisco. Educação > Pág. 8
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Nesta edição vocês 
terão a oportunidade 

de identificar   alguns 
anúncios publicitários na to-
nalidade de cor rosa.  Essa 
destaque foi a maneira  en-
contrada   por nosso  Depar-
tamento de Marketing para 
evidenciar  o “Projeto Outubro 
Rosa”  e despertar a  atenção  
para a importância desta cam-
panha.  Outubro Rosa é um 
movimento internacional e 
teve origem no ano de 1990. 
Ele alerta para o diagnóstico 
precoce do câncer de mama  
e, durante todo este  mês terá  
uma série de ações dedicadas 
ao tema. O objetivo é disse-
minar informações sobre pre-
venção e tratamento. Nesta 
edição trazemos uma matéria 
sobre o assunto com o médi-
co  Oncologista Gray Portela,  
onde afirma que a doença é 
curável e tem   tratamentos 
sem efeitos colaterais. Traze-
mos também o depoimento 
de uma paciente, Aldenôra,  
ela  fez o auto exame e, nes-
se “Outubro Rosa”, conta a 
história. Pernambuco no Co-
ração do Nordeste, com esse 
tema, a Empresa de Turismo 
de Pernambuco (Empetur), 
pretende promover o estado 
como destino turístico ide-
al para os brasileiros. Serão 
realizadas duas campanhas:  
Uma voltada para o turismo 
interno, com o slogan “Descu-
bra Pernambuco”, e outra com 
o conceito “Tudo o que pulsa 
no Nordeste bate mais forte 
aqui”.  Das opções divulgadas, 
os municípios sertanejos de 
Petrolina e Triunfo garantem 
destinos para o turismo no in-
terior do Estado. Um acalento 
para o produtor rural; O Pre-
sidente Michel Temer sancio-
nou no último dia 28, lei apro-
vada pelo  Congresso Nacional  
que permite a renegociação e 
dá desconto à dívidas rurais  
para quem está sofrendo com 
os efeitos climáticos da seca. 
A Lei 13.340/2016 autoriza a 
liquidação e a renegociação de 
dívidas de crédito rural até 29 
de dezembro de 2017. Para ver 
essas e outras notícias, você é 
nosso convidado, entre! 
Boa Leitura!

Fique por Dentro

Observatório JS Concorrência, nós te amamos!

Em uma das 
grandes inovações 

da era industrial, na 
linha de montagem, 

surge uma frase bem conhecidas 
na administração, dita por Hen-
ry Ford: “O cliente pode ter o 
carro da cor que quiser, contan-
to que seja preto". Desta manei-
ra, ele garantia uma produção 
em larga escala e minimizava 
os custos, pois a tinta preta era 
mais barata, secava mais rápido 
e os carros poderiam ser mon-
tados mais rapidamente.Com 
o passar dos tempos, o modelo 
de Ford é substituído pelo mo-
delo da Toyota (1980, produção 

mais enxuta, mas com qualidade), 
pois os clientes começam a exigir 
mais variedade e qualidade. Hoje, 
ainda produzimos em linha de 
montagem, em larga escala, mas a 
concorrência, ou seja, a existência 
de várias empresas que trabalham 
com o mesmo produto e a mesma 
segmentação de mercado condu-
ziu o mercado a uma personali-
zação dos produtos ou serviços, 
com a intenção de se diferenciar 
e conquistar ainda mais o cliente, 
tirando-o da concorrência. Mas, 
com qualidade, quase sempre. 
Hoje, analisa-se o mercado, seg-
menta-se e só depois se produz, 
ou seja, a produção é para aten-

der as necessidades e desejos dos 
clientes. E muitos deles nós nem 
precisávamos efetivamente, são 
algumas necessidades que quando 
trabalhadas, transformam-se ra-
pidamente em desejos. Basta ana-
lisar o celular e sua função princi-
pal quando surgiu que era efetuar 
ligações, e é uma das menos utili-
zadas pelos usuários em tempos 
de smatphones. São criados tan-
tos produtos e serviços diferen-
ciados que é até confuso ter tantas 
opções na hora de comprar. Mas, 
nós clientes só temos a agradecer, 
afinal essa concorrência nos permi-
te decidir pela empresa que tenha 
melhor qualidade em atendimento, 

nos permite deixar de comprar 
naquele supermercado que nos 
trata mal, que não tem estrutura 
adequada. Então, a personali-
zação adquire uma importância 
enorme, onde os clientes gostam 
de sentir-se especiais, gostam 
de serem tratados pelo nome, 
com cordialidade e atenção. Não 
existe demérito nenhum em 
atender bem uma pessoa, em 
tentar encanta-la, isto tudo é na 
realidade uma arte e não apenas 
uma prestação de serviços de 
qualquer maneira.
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O diretor-presidente da 
Sociedade de Ensino Su-
perior de Serra Talhada 
(SESST) e da Faculdade de 
Integração do Sertão (FIS), 
Luís Melo, foi homenagea-
do, no último dia 20, pela 
Assembleia Legislativa de 
Pernambuco (Alepe). Re-
cebeu Voto de Aplauso 
pelo diploma recebido do 

Realizado pelo curso 
de Ciência da Computa-
ção da Faculdade de Ci-
ências Aplicadas e Sociais 
de Petrolina (Facape), o  
Encontro Acadêmico de 
Informática (E-info) está 
com inscrições abertas 
para sua 16ª edição e tem 
data marcada para o pe-
ríodo de 22 a 25 de outu-
bro, no prédio da Facape. 

A Competição Nacional de 
Xadrez dos Jogos Escolares 
da Juventude 2016, realiza-
da em João Pessoa (PB), foi 
a oportunidade para Álvaro 
Cristiano Miguelino Sousa, 
13 anos, do Plenus Colégio e 
Curso de Petrolina, mostrar 
seu potencial. Representando 
Pernambuco, o jovem con-
quistou o segundo lugar e se 
classificou para representar 

O Colégio da Polícia Mi-
litar, em Petrolina, abriu 70 
vagas para o ano letivo de 
2017. As inscrições para o 
processo seletivo, destinado 
ao ingresso no 6º ano do En-
sino Fundamental e na 1ª sé-
rie do Ensino Médio, vão até 
o próximo dia 17, das 8h às 
16h na Secretaria Escolar do 
CPM, situada no bairro Ja-

Grupo Executivo do Reci-
fe (GERE) em reconheci-
mento aos serviços presta-
dos à comunidade jurídica 
pernambucana. O diploma 
também é alusivo ao Dia 
do Advogado, Dia dos Ma-
gistrados e Dia dos Cursos 
Jurídicos. Luis Pereira con-
tribui para o meio jurídico 
há nove anos.

Os interessados podem se 
inscrever até o dia 21 de 
outubro, pelo site einfo-
facape.com.br. O evento 
promete reunir nomes do 
meio de Startups, Segu-
rança da Informação e 
Robótica para ministrar 
oficinas, palestras e mini-
cursos. Os primeiros 120 
inscritos receberão uma 
camisa do E-info. 

o Brasil no 22º Campeonato 
Sul-Americano Escolar, na 
Colômbia, em dezembro. Para 
competir em João Pessoa, o 
estudante teve que vencer o 
Campeonato Pernambucano 
de Xadrez. Saiu invicto dos 
jogos no nacional e, agora, se 
prepara para o Sul-america-
no. “Quero deixar o Brasil en-
tre as primeiras colocações”, 
planeja o jovem.

tobá, em Petrolina. A taxa de 
inscrição é de R$ 40 e pode-
rá ser paga na tesouraria do 
Colégio ou através de depósi-
to identificado, em qualquer 
Agência da Caixa Econômica 
Federal, no nome da Polí-
cia Militar de Pernambuco, 
agência nº 2348, operação 
nº 006 e conta corrente nº 
00000011-3.

Vagas
Inscrições para o Colégio da Polícia Militar

Inscrições
Facape promove Encontro Acadêmico de Informática 

Xadrez
De Petrolina para a Colômbia

Voto de Aplauso
Diretor-presidente da FIS é homenageado na Alepe
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Política

No primeiro turno, Sertão tem 
prefeitos eleitos nos 56 municípios
O PSB garantiu maior número de eleitos na região – foram 18 prefeitos. De Afogados da 
Ingazeira, saiu a maior votação proporcional do Estado: José Patriota com 83% dos votos

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br

No primeiro turnos 
das Eleições 2016, os 56 
municípios do Sertão de-
finiram os prefeitos que 
ficarão à frente do poder 
executivo pelos próximos 
quatro anos. Seguindo 
o mesmo cenário do Es-
tado, o PSB garantiu o 
maior número de eleitos 
na região, com 18 nomes, 
seguido do PR, com 10 
prefeitos e dos PMDB e 
do PTB, que dividiram a 
terceira colocação, ele-
gendo cinco candidatos 
cada. O PSD e o PT ele-
geram 04 candidatos 
cada, o PSDB elegeu 02 
e o PMN, DEM, PSL, SD 

e PHS, um prefeito cada.
Ao todo, em Pernam-

buco, o PSB elegeu 68 
prefeitos. Também foi do 
Partido Socialista o can-
didato mais votado - José 
Patriota, de Afogados 
da Ingazeira, foi reelei-
to com a maior votação 
proporcional do Estado. 
Ele obteve 83% dos vo-
tos válidos, derrotando 
por mais de 12 mil votos 
de diferença, o candida-
to do Partido dos Traba-
lhadores (PT), Emídio 
Vasconcelos. Na região, 
também foram reeleitos: 
Madalena Brito (PSB) 
com 60,73% (21.103 vo-

tos), em Arcoverde, e Lu-
ciano Duque (PT), com 
55,74% (24.532 votos), 
em Serra Talhada. Já 
Salgueiro, elegeu o can-
didato da oposição ao 
atual prefeito Marcondes 
Sá (PSB). Quem conquis-
tou o pleito, no municí-
pio, foi Clebel (PMDB), 
com 54,39% (17.417 vo-
tos). Em Ouricuri, o ex-
-prefeito Ricardo Ramos 
(PSDB) ganhou com 
45,15% (15.851 votos) e, 
em Araripina, o ex-depu-
tado estadual Raimundo 
Pimentel (PSL) garan-
tiu o pleito com 43,08% 
(18.332 votos).

Madalena Brito (PSB) Ricardo Ramos (PSDB) 

José Patriota (PSB) 

Clebel (PMDB) 

Luciano Duque (PT) 

Raimundo Pimentel (PSL) 

60,73% 45,15%

83,00%

54,39%

55,74%

43,08%

21.103 15.851

15.639

17.417

24.532

18.332

N° de votos N° de votos

N° de votos

N° de votos

N° de votos

N° de votos
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Política

Em Petrolina, família Coelho volta 
ao comando da cidade

Segundo turno em Recife, Jaboatão, Olinda e Caruaru

Miguel Coelho foi eleito com 38,80%, correspondente a 60.509 votos válidos.
Em segundo lugar, ficou Odacy Amorim, com 25.41% 

Após oito anos fora do co-
mando da prefeitura munici-
pal de Petrolina, a família Co-
elho volta ao poder em 2017. 
Miguel Coelho (PSB) foi elei-
to, no último domingo (02), 
com 38,80%, correspondente 
a 60.509 votos válidos. O so-
cialista, de 26 anos, derrotou 
os adversários Odacy Amo-
rim (PT) que obteve 25.41%, 
Edinaldo Lima (PMDB), com 
21,49%, Adalberto Cavalcanti 
(PTB) com 13,24% e Perpetua 
Rodrigues (PSOL) com 1,06% 
dos votos. Miguel é filho do se-
nador Fernando Bezerra Coe-
lho (PSB) e irmão do deputado 
federal e atual ministro de Mi-

nas e Energia, Fernando Filho 
(PSB).

Após acompanhar a apu-
ração das urnas, o socialista 
comemorou o resultado com 
declaração em sua página do 
Facebook. “Pelos próximos 
quatro anos, nossa cidade vol-
tará a crescer, voltará a sor-
rir, voltará a ser a Petrolina 
que todos amamos. Durante 
a nossa caminhada, conhe-
cemos milhares de histórias, 
ouvimos centenas de pesso-
as, mas sempre nos mantive-
mos em um mesmo objetivo: 
promover um novo tempo à 
nossa cidade, à nossa gente. 
Respeito, igualdade, oportu-

1.Afogados da Ingazeira
2.Afrânio
3.Araripina
4.Arcoverde
5.Belém de São Francisco
6.Betânia
7.Bodocó
8.Brejinho
9.Cabrobó
10.Calumbi
11.Carnaíba
12.Carnaubeira da Penha
13.Cedro
14.Custódia
15.Dormentes
16.Exu
17.Flores
18.Floresta
19.Granito
20.Ibimirim
21.Iguaracy
22.Inajá
23Ingazeira
24.Ipubi
25.Itacuruba
26.Itapetim
27.Jatobá
28.Lagoa Grande
29.Manari
30.Mirandiba
31.Moreilândia
32.Orocó
33.Ouricuri
34.Parnamirim
35.Petrolândia
36.Petrolina

José Patriota (PSB)
Rafael Cavalcanti (PMDB)
Raimundo Pimentel (PSL) 
Madalena Brito (PSB)   
Professor Licínio (PSD)   
Mário Gomes (PTB) 
Túlio Alves (DEM)   
Tania Maria (PSB)   
Antônio de Nestor (PSB)
Sandra da Farmácia (PT)
Anchieta Patriota (PSB) 
Dr. Manoel (PR) 
Antônio Leite (PR) 
Manuca de Zé do Povo (PSD) 
Geomarco (PSB)  
Raimundinho Saraiva (PR) 
Marconi Santana (PSB)
Ricardo Ferraz (PRP)
João Bosco (PT)
Adauto Bodegão (PP)
Zeinha (PSB)
Adilson Cavalcate (PR)
Lino Morais (PSB)
Chico Siqueira (PSB)
Bernardo Maniçoba (PMDB)
Adelmo Moura (PSB)
Goreti Varjão (SD)
Vilmar Cappellaro (PMDB)
Van de Otaviano (PSDB)
Rose Cléa (PSD)
João Angelim (PMDB)
Gueber (PT)
Ricardo Ramos (PSDB)
Tácio Pontes (PSB)
Ricardo (PR)
Miguel Coelho (PSB)
Tião Gaudêncio (PR)
Clebel (PMDB)
Eliane Soares (PR)
Tassio Bezerra (PTB)
Cleomatson (PMN)
Humberto Mendes (PTB)
Vaninho de Danda (PR)
Romonilson Mariano (PHS)
Evandro Valadares (PSB)
Luciano Duque (PT)
Erivaldo Oliveira (PSD)
Angelo Ferreira (PSB)
Djalma da Padaria (PSB)
Sebastião Dias (PTB)
Gerson (PSB)
Aline Freire (PR)
Dr Everton (PSB)
João Batista (PR)
Sávio Torres (PTB)
Haroldo (PSB)

(15.639)
(7.814)

(18,332)
( 21.103)
(7.097)
(4.609)
(11.005)
(3.474)
(8.293)
(2.829)
(8.294)
(4,801)
( 4.210)

 (12.528) 
(7.625)
(9.204)
(6.914)
(9.036)
(3.016)
(8.445)
(3.830)
(5.285)
(1.831)

(8.899)
 (2.249)
(5.489)
(3.233)
(7.877)
(6.042)
(5.206)
(4.362)
(5.173)

(15.851)
(7.755)
(7.224)

(60.509)
( 2.821)
(17.417)
(5.797)
(4.197)
(4.847)
(9.112)

(4.228)
(12.534)
(9.497)

(24.532)
(6.187)

(10.846)
(2.335)

( 6.736)
(5.770)
(4.894)
(9.032)
 (6.618)
 (3,504)
(3.917)

83,25%  
57 ,88 %                      
43,08%                        
60,73%                       
57.00 %                       
100,00%                      
52,07%                         
63,50%                         
100,00%                       
54,93%                         
72,80%                         
55.84%                         
66,85%                         
61,97%                       
57,89%                         
42,76%                          
51,97%                         
48,95%                         
55,02%                          
56,41%                           
54,72%                           
50,50%                          
53,32%                            
53,77%                          
56,64%                          
58.83%                           
39,21%                            
54,99%                           
65,42%                               
51,45%                             
61,00%                             
53,55%                                  
45,15%                             
53,50%                             
37,74%                              
38,80%                          
57,05%                            
54,39%                            
63,54%                            
53,66%                            
100,00%                          
40,32%                            
68,07%                            
61,68%                           
51,13%                           
55,74%                            
51,11%                               
53,33%                            
51,28%                              
43,48%                            
45,62%                            
73,20%                            
51,55%                          
80,42%                            
25,10%                           
58,88%                            

Prefeitos Eleitos Município - Nome - % válidos - N° de votos

37.Quixaba
38.Salgueiro
39.Santa Cruz
40.Santa Cruz da Baixa Verde
41.Santa Filomena
42.Santa Maria da Boa Vista
43.Santa Terezinha
44.São José do Belmonte
45.São José do Egito
46.Serra Talhada
47.Serrita
48.Sertânia
49.Solidão
50.Tabira
51.Tacaratu
52.Terra Nova
53.Trindade
54.Triunfo
55.Tuparetama
56.Verdejante

nidades”, destacou e agrade-
ceu aos eleitores: “Obrigado, 
minha gente! O coração vol-
tou com um novo tempo”.

Em 2014, Miguel foi elei-
to deputado estadual com 55 
mil votos. Com a vitória na 
prefeitura, aumenta a força 
política dos Coelhos que, in-
clusive, se reconciliou com 
a outra parte da família no 
pleito municipal. Após 30 
anos caminhando em lados 
opostos, os grupos liderados 
pelo senador Fernando Be-
zerra (PSB) e pelo deputado 
federal Guilherme Coelho 
(PSDB) se uniram em prol da 
candidatura de Miguel. 

Quatro cidades de Per-
nambuco não definiram 
seus futuros prefeitos no 
primeiro turno. Foi o caso 
da Capital, Recife, que deci-
dirá o futuro gestor no pró-
ximo dia 30. O atual prefei-
to, Geraldo Julio (PSB), que 
obteve 49,34% dos votos 
na primeira fase, disputará 
o pleito com o ex-prefeito 
João Paulo (PT), que alcan-

çou 23,76% dos votos.
Em Jaboatão dos Gua-

rarapes, ficou para os can-
didatos Anderson Ferreira 
(PR), que obteve 34,28% 
dos votos, e Neco (PDT), 
que alcançou 30,09%, se en-
frentarem na segunda roda-
da eleitoral. Já em Olinda, 
o irmão do ex-governador 
Eduardo Campos, Antônio 
Campos (PSB) e o profes-

sor Lupércio (SD) quebra-
ram a hegemonia do PC do 
B de 16 anos na cidade e 
se enfrentarão no segundo 
turno. Eles conquistaram 
28,17% e 23,38% dos votos, 
respectivamente. Na capital 
do forró, Caruaru, a disputa 
ficará entre os candidatos 
Raquel Lyra (PSDB) e Tony 
Gel (PMDB), que tiveram 
26,08% e 37,10%.
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SERRA TALHADA-PE

Dr. Hermes Dário de Azevedo Júnior
CRO- PE 7710

AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE TRIUNFO-PE

Receitas para fomentar o 
mercado em tempo criseRenegociação de dívida de 

crédito rural é sancionada
A Lei autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural até 29 
de dezembro de 2017 com a garantia de que não haverá novas execuções

Os agricultores das regiões 
Norte e Nordeste, que foram atin-
gidos pela estiagem dos últimos 
anos, receberam uma boa notícia. 
No último dia 28, o presidente 
Michel Temer sancionou, com 
vetos parciais, a lei aprovada pelo 
Congresso Nacional que renego-
cia e dá descontos a dívidas rurais 
para quem está sofrendo com os 
efeitos climáticos da seca. A Lei nº 
13.340/2016 autoriza a liquidação 
e a renegociação de dívidas de cré-
dito rural até 29 de dezembro de 
2017.

A medida é valida para as ope-
rações de crédito rural contraídas 
até 31 de dezembro de 2011, junto 
ao Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB) ou ao Banco da Amazônia 
(Basa), com recursos exclusivos e 
mistos do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste (FNE) 
ou do Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Norte (FNO).

Serão contemplados débitos 
rurais de até R$ 15 mil contraídos 
por agricultores das regiões de 
abrangência da Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene) e da Superintendência 

de Desenvolvimento 
da Amazônia (Su-
dam) – que também 
inclui o Mato Grosso, 
além dos produtores 
inscritos na Dívida 
Ativa da União. Es-
ses últimos, terão o 
devedor consolidado 
com descontos que 
variam de 60 a 95%. 
Com a nova regra, os 
inadimplentes con-
tam, até o dia 29 de 
dezembro de 2017, 
com a garantia de que não haverá 
novas execuções.  Os descontos 
previstos na Lei podem chegar a 
95% conforme o somatório dos 
valores financiados, a data da con-
tratação e a localização do empre-
endimento.

De acordo com o presidente da 
Federação da Agricultura do Es-
tado de Pernambuco (Faepe), Pio 
Guerra, a medida, com certeza, é 
uma das maiores conquistas para 
o setor produtivo, que já passa pelo 
sexto ano consecutivo de seca. “A 
sanção da Lei 13.340 possibilita-
rá renegociações definitivas para 

o gargalo do endividamento dos 
produtores nordestinos e permiti-
rá a reinserção dos inadimplentes 
na atividade econômica, conside-
rando que muitos não estão tendo 
condições de acessar novos finan-
ciamentos bancários para impul-
sionar sua atividade”, comemorou. 

A Lei também autoriza os pro-
dutores que não tem condições 
de renegociar seus débitos em 10 
prestações, que só começarão a ser 
pagas a partir de 1º de novembro 
de 2021 até 30 de novembro de 
2030, com parcelas corrigidas a 
partir da data de repactuação.

Empenhada em debater 
alternativas para o período de 
crise econômica, a Faculdade 
de Integração do Sertão (FIS) 
promoveu workshop, em Ser-
ra Talhada, no último dia 22, 
com o tema “Sucesso em Tem-
pos de Crise”. O evento, reali-
zado em parceira com o Jornal 
do Sertão e a Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Serra Talha-
da (CDL), reuniu cerca de 200 
pessoas.

O diretor do Jornal do Ser-
tão, Antônio José Bezerra de 
Melo, foi um dos palestrantes 
e abordou o tema “A comuni-
cação como fomentadora do 
crescimento empresarial”. O 
evento foi um sucesso. “É sem-
pre bom utilizar os espaços 
para debater temas que con-

tribuam para o crescimento da 
sociedade. Com a velocidade 
cada vez maior da informação, 
se faz necessário que o empre-
sariado e futuros profissionais 
entendam a importância da 
comunicação para o merca-
do”, destacou.

 Além de Antônio José, o 
workshop também apresen-
tou palestras com os assuntos 
“Receita prática da segurança 
nas informações para o desen-
volvimento das empresas’ e 
“A estruturação societária em 
tempos de crise”, apresenta-
dos, respectivamente, pelos 
advogados e sócios do escritó-
rio Antonio Faria Advogados 
Associados, José Bezerra de 
Melo Filho e Antonio Faria de 
Freitas Neto.

Economia

Redação
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 Pio Guerra considera a lei uma conquista

O Workshop atraiu público de  empresários e futuros profissionais

Divulgação

Divulgação
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Mais de 100 agricultores, agora, 
podem dizer que a terra é sua
A meta da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, por meiodo Iterpe, é entre-
gar 637 títulos até dezembro, garantindo acesso a políticas públicas proprietários

Internet mais veloz beneficia instituições de ensino

SEmiárido

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

ColunaJurídica

‘Seu’ Francisco Monteiro de 
Souza, 54 anos, é agricultor fa-
miliar no município de Bodocó, 
sertão do Araripe pernambuca-
no. Há mais de 30 anos, ele vive 
com a família no Sítio Meio, mas 
apenas no último dia 18, pôde 
afirmar que a propriedade era 
de fato sua. Francisco é um dos 
beneficiados pelo programa de 
Regularização Fundiária em 
Pernambuco e, juntamente com 
outros 103 agricultores, recebeu 
o título de propriedade de terra 
entregue pelo governador Paulo 
Câmara. A meta da Secretaria de 
Agricultura e Reforma Agrária, 
por meio do Instituto de Terras e 
Reforma Agrária (Iterpe), é entre-
gar 637 títulos até dezembro des-
te ano. “A partir de agora, tenho 
como fazer projetos e conseguir 
empréstimo no banco. Vou me-
lhorar o plantio de milho, feijão e 
também deixar minha família se-
gura, porque, antes, como a gen-
te não tinha o documento ficava 
mais difícil de garantir o roçado”, 
comemorou ‘Seu’ Francisco. De 
acordo com o agricultor, para ele 
que vive da cultura de sequeiro, o 
acesso às políticas públicas tam-
bém o ajudarão a garantir o pa-
trimônio da família e sua aposen-
tadoria. Outro agricultor familiar 
que recebeu o título de posse da 
terra ressaltou a iniciativa com 

entusiasmo. José Ferreira de Al-
meida, 47 anos, mora há 30 anos 
no Sítio Meio e já faz planos para 
o futuro. “O que eu plantava dava 
só para minha família comer e, 
agora, com o título poderei ficar 
mais tranquilo para aumentar o 
plantio, porque terei oportuni-
dade de aumentar a safra com o 
empréstimo do banco e os outros 
benefícios”, destaca. A partir de 
agora, os agricultores terão como 
buscar os benefícios de escoa-
mento e desenvolvimento da pro-
dução, a exemplo dos programas 
estaduais como Água Para Todos, 
Leite de Todos, Distribuição de 
Sementes e os federais como o 
Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf), Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) e Programa 
Nacional de Alimentação Escolar 

(Pnae). Segundo o governador 
Paulo Câmara, é fundamental a 
entrega do título de terra regis-
trado em cartório para que o agri-
cultor familiar tenha a tranquili-
dade necessária para trabalhar 
e acesse as políticas de créditos. 
“Além disso, o documento garan-
te a segurança da família tirar seu 
sustento”, ressaltou Câmara. 

Regularização Fundiária 
Pernambuco é o único Esta-

do que entrega o título registrado 
em cartório. Desde 2015, foram 
entregues 8.547 títulos de acesso 
à terra, dos quais 6.449 títulos de 
propriedade, dois mil títulos de 
Concessão de Uso Real da Terra 
aos assentamentos e foram reali-
zados 98 contratos de aquisição 
de terras, por meio do Crédito 
Fundiário. 

Redação
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Acelerar a oferta de infraes-
trutura avançada para a educa-
ção e pesquisa, além de possibili-
tar o acesso a uma internet mais 
veloz nas cidades do interior do 
Nordeste brasileiro. Esse é o ob-
jetivo do acordo de cooperação 
técnica firmado entre a Compa-
nhia Hidrelétrica do São Fran-
cisco (Chesf) e a Rede Nacional 
de Ensino e Pesquisa (RNP), no 
último dia 19, para o compar-
tilhamento de infraestrutura 
óptica em toda região Nordeste, 
tendo como suporte as linhas de 
transmissão da companhia. A 
iniciativa vai beneficiar o aces-

so à internet de alta velocidade 
da comunidade acadêmica, in-
cluindo centros de pesquisa, fa-
culdades, institutos superiores, 
hospitais de ensino e centros de 
educação tecnológica. Para esta 
parceria, serão repassados cerca 
de R$ 42 milhões, ampliando a 
infraestrutura cedida sem ônus 
pela Chesf, e evitando custos 
anuais da ordem de R$ 24 mi-
lhões. De acordo com o ministro 
da Educação, Mendonça Filho, 
existia um quadro de inadim-
plência de dezenas de milhões de 
reais com a RNP. “Quitamos esse 
débito, deixado pela gestão ante-

rior, de modo que as atividades 
relacionadas ao ensino e pesqui-
sa vinculadas ao MEC possam 
ser desenvolvidas”, explicou o 
ministro. Os repasses do ministé-
rio para a RNP, este ano, somam 
R$ 98 milhões. A próxima par-
cela será paga em outubro. Com 
a parceria, a Chesf se beneficia 
com o avanço na infraestrutura 
de telecomunicações, garantindo 
maior confiabilidade para atendi-
mento à operação e à manuten-
ção do seu sistema elétrico, em 
especial nas instalações teleas-
sistidas, bem como às aplicações 
corporativas da empresa.

O agricultor José Ferreira de Almeida pretende aumentar seu plantio

Mirthis Noaes

O Aplicativo Uber: Há como se 
fugir da modernidade ?

Na Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, os ludis-
tas destruíam as máquinas fabris com medo de ser definitiva-
mente por elas substituídos, sentindo-se ameaçados em seus 
trabalhos.

Mas a Revolução Industrial trouxe crescimento à huma-
nidade, por meio do fomento de novas tecnologias, inventos, 
pesquisas e aperfeiçoamento da indústria propriamente dita.

E é nesse raciocínio que observamos o UBER. 
O tempo somente anda para um sentido e por mais que 

tente se frear a modernidade tal intento se demonstra inútil. 
A História prova isso.

O Aplicativo UBER vem mudando o paradigma da relação 
no transporte de pessoas, desde a visível diferença de trata-
mento dos motoristas com os clientes, até o próprio preço das 
tarifas, consideravelmente mais baixo, chegando-se a um pro-
duto final melhor e mais barato.

Com esses elementos, por mais protestos e agressões que 
perpetrem os taxistas contra os motoristas de UBER, com isso 
somente vão ganhar a antipatia da sociedade, além de lides 
judiciais, de ordem civil e criminal. Não podemos esquecer 
que de fato os taxistas tradicionais não têm como concorrer 
com um aplicativo de internet, cujo alcance é ilimitado; que 
prescinde de prévia autorização estatal para funcionamento; 
que não sofre pesadas taxações, et cetera, motivo este que esta 
categoria, e também o próprio Estado, devem buscar uma for-
ma de trazer competitividade, iniciando-se pela reciclagem 
dos profissionais e desoneração da atividade como um todo.

E a forma de se alcançar essa competitividade não é por 
meio do banimento do UBER, mas pela igual modernização 
dos serviços dos taxistas. Ao nosso ver, ninguém mais conse-
guirá acabar com o UBER, nem mesmo o próprio Estado, não 
adiantando se tentar negar esta realidade, que não se há como 
dela fugir, já que sinônimo da modernidade, que se impõe a 
tudo e a todos.

Além disso, não é muito relembrar que o Direito deve, 
sempre, acompanhar a mudança social e não vice-versa. Por 
isso, o Estado deverá se preocupar em regulamentar esta ati-
vidade, de forma a trazê-la ao ordenamento jurídico. E siga-
mos em frente !
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Tilápias distribuídas para gerar rendaRação dá opção a mais a 
criadores de gado leiteiro
Os pecuaristas passam a ter a possibilidade de produzir carne de qualidade 
como saída para quem antes tinha prejuízo com o baixo rendimento da carcaça

Criadores de gado de lei-
te contam com uma nova al-
ternativa para produção. Ao 
invés do descarte, abandono 
ou venda desvalorizada do be-
zerro de leite, os pecuaristas 
tem a possibilidade de produ-
zir carne de boa qualidade. A 
utilização do Top Grão na ali-
mentação animal é saída para 
quem antes tinha prejuízo com 
o baixo rendimento da carcaça 
do animal. De acordo com o 
diretor comercial da Supranor, 
Valdemar Bezerra, após o des-
mame, os bezerros passam por 
um período de adaptação que 
dura entre 10 e 15 dias, quan-
do ficam adaptados à dieta de 
puro grão. “Essa dieta permite 
ao animal atingir, durante o 
período de confinamento, um 
ganho de peso médio de 1,8 kg/

dia, podendo atin-
gir 15 arrobas com 
10 meses de vida”, 
explica Bezerra. 

Para Rogério 
Azevedo, criador da 
Fazenda Diaman-
te, em Carpina, o 
resultado está sen-
do melhor do que 
o esperado. “Estou 
com dez animais 
da raça girolando 
em confinamento, 
dos quais quatro 
são fêmeas que pretendo ante-
cipar o primeiro cruzamento e 
lactação (aos 08 meses) e seis 
são bezerros machos para o 
abate”, destaca. De acordo com 
Azevedo, antes da utilização do 
puro grão na dieta dos animais, 
o macho era vendido “pratica-

Cerca de 60 mil unidades  
juvenis de tilápia (Oreochro-
mis sp) foram distribuídas, no 
último dia 23, entre agriculto-
res do município de Itapetim, 
Sertão do Pajeú. A ação da Se-
cretaria de Agricultura e Refor-
ma Agrária, em parceria com a 
Unidade Acadêmica de Serra 
Talhada (UAST/UFRPE), tem 
o objetivo de repovoar 33 bar-
reiros cujos níveis de água es-
tão altos. A iniciativa ainda visa 
a gerar renda, inclusão social e 
garantia da segurança alimen-
tar das populações rurais.

O engenheiro de 
pesca do IPA, Gilvan 
Lira, estima que, se 
os beneficiários res-
peitarem o período de 
crescimento dos pei-
xes, após seis meses, 
a produção pesqueira 
dos barreiros poderá 
chegar a 15 mil quilos. 
Com peso médio de 
15 g, os peixes foram 

SEmiárido

mente de graça por R$ 80 ou 
R$ 100”. Após o confinamento, 
o produtor pretende receber 
R$ 185 por cada animal de 15 
arrobas. “Com esse trabalho, o 
rendimento da carcaça fica en-
tre 55 e 60%”, explica. 

transportados pelo IPA em 
sacos com água e oxigênio, a 
partir da Estação de Piscicultu-
ra de Serra Talhada. “Conside-
rando que o preço do quilo da 
tilápia na região é de R$ 9,00, 
essa produção pode gerar um 
incremento na economia local 
de R$ 135 mil, além de contri-
buir para segurança alimentar 
de 1.250 pessoas”, diz Lira. Isso 
considerando a recomendação 
para uma alimentação saudá-
vel da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), que é de 12 kg/
pessoa/ano.

Valdemar Bezerra é diretor comercial da Supranor

Os alevinos vão repovoar 33 barreiros

Divulgação

Divulgação
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Que tal combinar a cor do
 esmalte com a cor do batom

Que tal combinar a cor do esmalte com a cor do batom? 
Essa “casadinha” é uma tendência que vem fazendo um grande 
sucesso e já está dominando as passarelas de moda, as bloguei-
ras e muitas celebridades. A mania da vez é usar exatamente 
o mesmo tom nas unhas e nos lábios. A combinação realça as 
cores dos produtos de beleza, que chamam mais atenção ao se-
rem usados em conjunto, muitas empresas inclusive, já estão 
apostando em vender o batom e o esmalte da mesma cor jun-
tos.

Para não errar na hora de combinar vou dar algumas dicas 
que odem te ajudar. As cores neutras podem ser usadas no dia 
a dia, como nude, pêssego ou rosa claro. Já as vibrantes, como 
vermelho, roxo e marrom, funcionam melhor para noite, por 
chamarem mais atenção. O importante é ter bom senso com o 
que a ocasião pede. A dica mais importante é evitar usar a cor 
da combinação do esmalte e do batom também nas peças de 
roupa, o que poderia deixar o visual exagerado. Ao usar essa 
combinação, aposte em roupas com tons neutros ou que façam 
contraste com o esmalte e batom.

Não há limites quanto às cores a serem combinadas, o ideal 
é que a cor harmonize com a tonalidade da pele e com as rou-
pas. O vermelho é o clássico que não sai de moda, tanto para as 
unhas quanto para os lábios. Para coordenar essa cor, aposte 
em uma make e look mais sóbrios. Morenas e negras podem 
investir no marrom, no vinho ou no ameixa, mas se o evento 
for a noite aposte no bronze e dourado. Para as mais ousadas, o 
fúcsia é a melhor escolha. A cor é sensual e, ao mesmo tempo, 
divertida, além de combinar perfeitamente com o verão que já 
está chegando. Outra cor que alegra qualquer look é o coral, ele 
cai bem tanto em morenas quanto em loiras. Já as mais dis-
cretas podem eleger o rosa bebê como a combinação preferi-
da. Independente da cor que você escolher uma coisa é certa, 
combinar a cor do batom com a do esmalte deixará o visual 
moderno e super divertido.

Unidades do Sertão aparecem na relação das maiores notas, que inclui seis mu-
nicípios, dez escolas e seis gerências regionais, sendo duas delas da região

Triunfo e Flores estão entre as 
melhores notas da Educação básica

Educação

Sertão Esportivo

Beleza
Por Thaiane Siqueira - Makeup artist
E-mail: thaiane.siq@hotmail.com
Youtube: Thaiane Siqueira

No mesmo mês em que Per-
nambuco foi destaque em Edu-
cação no cenário nacional, ao al-
cançar o primeiro lugar no Ideb, 
professores, gestores e alunos 
receberam também premiação 
no Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica de Pernam-
buco (Idepe), que classifica os 
melhores resultados nos anos 
iniciais e finais do Ensino Fun-
damental e do Ensino Médio. Na 
região do Sertão, cidades como 
Flores e Triunfo obtiveram pon-
tuações de destaque.  Em Flores, 
a Escola Dario Gomes de Lima, 
localizada no distrito de Fátima, 
tirou média de 7,20 e conquistou 
o segundo lugar no ranking do 
ensino médio. Em Triunfo, foi a 
rede municipal que alcançou o 
segundo lugar nos anos finais do 
ensino fundamental, com média 
de 4,90. O Idepe ainda classifica e 
premia as gerencias regionais de 
educação. Das três colocações, o 
sertão garantiu segundo e tercei-
ro lugares com a Gerência Sertão 
do Alto Pajeú (média de 4,51) e 
Gerência Sertão do Submédio 
São Francisco (média de 4,43), 
respectivamente. Em primei-
ro lugar, ficou a Gerência Vale 
do Capibaribe (média 4,80). Ao 
todo foram premiadas três redes 
municipais dos anos iniciais do 
ensino fundamental, são elas: 

Jucati (IDEPE 7,22), Município 
de Jupi (IDEPE 6,57) e Tupare-
tama (IDEPE 6,08). Três redes 
municipais nos anos finais do en-
sino fundamental receberam prê-
mios: Barra de Guabiraba (IDE-
PE 5,19), Brejinho (IDEPE 4,90) 
e Triunfo (IDEPE 4,90). Cinco 
escolas da rede estadual nos anos 
finais do fundamental foram con-
decoradas: Escola de Aplicação 
do Recife (IDEPE 7,96), Escola 
de Aplicação Professor Chaves – 
Nazaré da Mata (IDEPE 6,55), 
Escola de Aplicação Ivonita Al-
ves Guerra - Garanhuns (IDEPE 
6,37), Escola Tomé Francisco da 
Silva - Quixaba (IDEPE 6,25), 
Escola Dario Gomes de Lima - Li-
moeiro (IDEPE 5,94). Mais cinco 
escolas do ensino médio recebe-
ram o reconhecimento: EREM 
Abílio de Souza Barbosa – Orobó 
(IDEPE 7,98), Escola Dario Go-
mes de Lima - Limoeiro (IDEPE 

7,20), Escola Professor Antônio 
Pedro de Aguiar - Orobó (IDE-
PE 6,98), Escola de Aplicação do 
Recife (IDEPE 6,92) e Escola de 
Aplicação Ivonita Alves Guerra - 
Garanhuns (IDEPE 6,22). Além 
de três gerências regionais - Vale 
do Capibaribe, Sertão do Alto 
Pajeú e Sertão do Submédio São 
Francisco.

IDEPE 
Realizado, anualmente, o 

ranking do Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica de 
Pernambuco acompanha o de-
sempenho da Educação pública 
no Estado e considera dois cri-
térios, os mesmos usados para 
o cálculo do índice nacional 
(IDEB). São eles: fluxo escolar 
e proficiência dos estudantes 
do Ensino Fundamental (anos 
iniciais e finais) e do Ensino 
Médio.

Representantes de Brejinho (esquerda) e Triunfo (direita) recebem reconhecimento do Governo Estadual

 Escola Dario Gomes de Lima (Flores) está entre melhores do Estado

 Edmar Melo/SEI

 Edmar Melo/SEI
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Sertão Esportivo

Por David Haluli 
CREF Nº.: 04940-G/PE

Saúde & Fitness

Harmonia e Desarmonia 
muscular e articular

Os músculos e articulações são a base de sustentação 
no nosso corpo e sem eles não poderíamos andar, correr 
e muito menos fazer movimentos naturais do dia a dia, 
como um simples pegar um copo. Ao longo de nossa vida, 
se não existir uma pratica embasada de atividade física, 
perdemos gradativamente força e mobilidade destas es-
truturas e depois de uma certa idade, aproximadamente 
a partir dos 40 anos, fica cada vez mais difícil ter de volta 
toda a facilidade de executar determinados movimentos. 
Mas você não pode deixar isso acontecer. Utilize de meios 
fáceis para não perder esses movimentos. Segue algumas 
formas de sempre estimular os músculos e as articulações.

• Todo dia, assim que acordar, alongue-se. Isso fará 
que exista lubrificação nas principais articulações do cor-
po (joelho, ombro e quadril);

• Após estes alongamentos, execute movimentos de 
agachar (aproximadamente 15 repetições) para ativar os 
músculos inferiores, tais como quadríceps, isquio-tibiais, 
glúteos e lombar.

• Faça movimentos circulares com os braços, alternan-
do para frente e para trás. Para movimentos mais comple-
xos, vá a uma academia ou centro de atividade física peça 
para o seu professor prescrever uma série de exercícios 
para ajudar nesta ativação articular e muscular. Aconse-
lho sempre a musculação terapêutica para este fim. A har-
monia e desarmonia está nesses exercícios, visto que cada 
musculo NÃO movimenta sozinho. Não existe exercício de 
musculo individual. Como sempre digo, antes de iniciar 
uma atividade física que você nunca tenha feito, seja de 
alto impacto ou possivelmente te deixará muito cansado, 
procure um Profissional de Educação física. Te fará um 
bem enorme!

Educação

Uma visão global e contem-
porânea do mercado de traba-
lho relacionada às atividades do 
contador e do administrador foi 
o ponto central das atividades 
acadêmicas durante o 5º Encon-
tro de Contabilidade e Adminis-
tração (Econad), realizado nos 
dias 14 e 15 de setembro pela Fa-
culdade de Integração do Sertão 
(FIS), em Serra Talhada. O en-
contro reuniu docentes, alunos e 
profissionais das áreas de Admi-
nistração e Ciências Contábeis 
da Região do Pajeú. 

O tema da 5ª edição do 
evento foi 'Uma visão Sistêmica 
e Atual do Mercado Direciona-
do do Contador e Administra-
dor'. Em cima disso, ocorreram 
palestras, oficinas, workshops, 
minicurso e feira de negócios. 
A abertura oficial do 5º Econad 
ocorreu no auditório da FIS e 
contou com a palestra proferida 
pela representante do Núcleo 
de Apoio Contábil Fiscal (NAF) 
São Paulo, da Receita Federal do 
Brasil, Bárbara Monte Fortunato 
Luna, e com as participações do 
diretor-presidente da Faculdade 
de Integração do Sertão (FIS), 
Luís Pereira de Melo Júnior, e 
dos coordenadores dos cursos 
de Administração, Túlio Edson, 
e o de Ciências Contábeis, Mi-
guel Xavier. O diretor-presiden-
te da FIS, Luís Pereira de Melo 
Júnior, ressaltou que, no 5º 
Econad, as discussões se voltam 

para a relação da formação com 
a dimensão atual do mercado 
de trabalho das duas profissões. 
“A FIS tem uma preocupação 
constante com a formação dos 
discentes durante as ativida-
des acadêmicas. Por isso, nessa 
edição do Econad, voltamos as 
atenções para discussões que 
enxergam a profissão como um 
todo e os cenários de absorção 
dos profissionais de Contábeis 
e de Administração que temos 
formado”, frisou. Um dos dife-
renciais da 5º edição do Econad, 
segundo o coordenador do curso 
de Administração, Túlio Edson, 
e o de Ciências Contábeis, Mi-
guel Xavier, é o de aliar as dis-
cussões sobre a formação com 
as iniciativas empreendedoras, 
a exemplo da Feira de Negócios. 
“Incentivamos que os alunos 
desenvolvam o espírito empre-
endedor e criativo e durante o 

O elo entre Contábeis e 
Administração em debate
A 5ª edição do Econad, promovido pela FIS, centrou as discussões na relação da 
formação com a dimensão atual do mercado de trabalho das duas profissões

Econad. Foi uma oportunidade 
interessante de compartilhar 
essas iniciativas com os demais 
alunos e docentes da Instituição 
de Ensino, buscando a troca de 
informações, de percepção e até 
de visão empreendedora dentro 
desse processo de formação”, 
frisou Túlio Edson. A programa-
ção do ECONAD teve um foco 
especial na discussão sobre a 
formação acadêmica. Exemplo 
disso pode ser percebido nas 
mesas redondas ‘Contabilista, 
profissão do presente e do futu-
ro. Porque ser um contador?’, 
‘Gestão de Recursos Humanos’, 
‘Discutindo as transformações 
socioeconômicas na região do 
Pajeú, ‘O Administrador Apren-
diz: Desafiando Competências’, 
‘Empreendedorismo e suas im-
plicações na economia’, ‘Plágio 
nos Trabalhos Acadêmicos. O 
que é e como é realizado`.

O mês de setembro foi de 
destaque para o setor da educa-
ção em Pernambuco. Após al-
cançar o primeiro lugar nacional 
no ranking do Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica 
(Ideb), o Pacto pela Educação 
recebeu o prêmio Gestion para 
Resultados Del Desarrollo 2016, 
concedido pelo Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento 
(BID). A entrega da honraria foi 
realizada, no último dia 08, em 
Guadalajara, no México. O Pac-
to pela Educação concorreu com 
35 iniciativas da América Latina 

e Caribe. Foi no mesmo dia que 
o Ministério da Educação divul-
gou que, em 2015, o Estado havia 
pulado da quarta para a primeira 
colocação no Ideb, com um índice 
de 3,9.

De acordo com o secretário 
estadual de Planejamento e Ges-
tão, Márcio Stefanni, o resultado 
do Ideb é um dos principais indi-
cadores utilizados pelo Pacto pela 
Educação para avaliar e mensu-
rar o desempenho das ações edu-
cacionais desenvolvidas no Es-
tado. “Com esse prêmio do BID, 
o Pacto pela Educação ganha 

reconhecimento internacional”, 
comemora Stefanni. 

Criado em 2011, o Pacto pela 
Educação é uma política pública 
focada na melhoria da educação 
para dar oportunidades iguais 
para todos, garantindo, assim, o 
padrão de qualidade do setor. O 
comitê gestor dessa ação é presi-
dido pelo governador e formado 
pelas secretarias de Planejamen-
to e Gestão (Seplag) e de Educa-
ção (SEE). Em 2016, o Pacto pela 
Educação está atendendo 861 
escolas estaduais de ensino fun-
damental e médio.

1°lugar no Ideb e prêmio para o Pacto pela Educação

Luís Pereira de Melo Júnior é diretor-presidente da FIS
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Abrace essa causa você também!Abrace essa causa você também!

Laboratório Médico de Serra Talhada

O Laboratório Popular 
de Serra Talhada

Rua Manoel Pereira Lins, 1515 - 2º Andar 
Nossa Senhora da Penha - Serra Talhada - PE

Fone: 87 3831 1687 / 87 3831 1990

OUTUBRO ROSA

O mês de Outubro já é, mun-
dialmente, conhecido como 

o mês da luta contra o câncer 
de mama. Criado, no início da 
década de 90, pela Fundação 
Susan G. Komen for the Cure, o 
Outubro Rosa, alcança diversas 
entidades e realiza ações de mo-
bilização para o diagnóstico pre-
coce da doença. De acordo com 
o oncologista e diretor do Insti-
tuto de Oncologia de Petrolina, 
Gray Portela, na sua fase inicial, 
o câncer de mama é uma doen-
ça curável. “Por isso a extrema 
importância da educação e do 
diagnóstico precoce”, alerta. 
Segundo Portela, os principais 
fatores de risco para o câncer 
de mama são a história familiar 
de um ou mais casos, alterações 
genéticas, uso de terapia de 
reposição hormonal, ausência 
de gravidez ou amamentação, 
obesidade, sedentarismo e ta-
bagismo. “O câncer ocorre de 
uma forma trimodal, ou seja, 
em uma pessoa com predispo-
sição genética, com maior expo-
sição a fatores de risco em um 
ambiente de maior sensibilida-

de aos hormônios femininos. 
Dessa forma, é importante que 
toda mulher inicie prevenção 
com mamografia e ultrassono-
grafia anual após os 40 anos 
de idade”, destaca o médico, 
lembrando que uma alimenta-
ção rica em produtos naturais, 
associados à atividade física e à 
redução da gordura abdominal 
ainda é uma das melhores for-
mas de prevenção. O oncologis-
ta defende que os fatores devem 
ser discutidos individualmente 
com cada paciente. Como, por 
exemplo, o uso das pílulas. “O 
uso de anticoncepcionais é um 
fator de risco importante, ape-
sar dos estudos serem com re-
médios que possuíam uma dose 
alta de estrógeno e progestero-
na, entre as décadas de 50 e 80, 
esta informação deve sempre 
ser tratada com cada pacien-
te”, ressalta. Outras dúvidas 
recorrentes entre as mulheres 
são: se estresse causa a doença 
ou se o implante de próteses de 
silicone dificulta o diagnóstico. 
Gray Portela esclarece que o fa-
tor psicológico ainda não possui 
uma demonstração científica 

Oncologista, Dr. Gray Portela diz que 
doença é curável na fase inicial

Tratamento sem efeitos 
colaterais é possível

É importante, segundo o médico, que a prevenção com mamografia e 
ultrassonografia anual seja realizada por toda mulher após os 40 anos de idade

forte. “Existem alguns estudos 
da área da epigenética neste 
caminho, porém ainda com 
resultados precoces”, informa. 
Sobre as próteses, ele disse que 
a paciente deve realizar o rastre-
amento com exames mais sofis-
ticados como a ressonância de 
mama, se houver alguma dúvida 
com os exames tradicionais.

Náuseas, dores de cabeça, 
sensação de fadiga, mudança 
na pele. Vários sintomas desses 
sempre foram relatados pelos 
pacientes que enfrentaram ses-
sões terapias para tratamento 
de câncer. Porém, segundo o 
oncologista Gray Portela, desde 
o ano 2000, houve um grande 
avanço na redução dos efeitos 
colaterais com novos remédios. 
“Hoje, conseguimos realizar a 
quimioterapia sem efeitos cola-
terais”, garante. De acordo com 
o médico, há, pelos menos, três 
grandes linhas de pesquisa no 
sentido de reduzir os efeitos dos 
tratamentos. “A individualiza-

ção molecular de cada paciente, 
que indicaria quais as melhores 
drogas, o uso de exames sanguí-
neos para detectar as mulheres 
que permaneceriam com doença 
após a cirurgia e a otimização da 
quimioterapia, com novos alvos 
dentro de célula com câncer”, 
explica o médico. Para o futuro, 
o especialista diz que o desafio 
da medicina será vislumbrar um 
diagnóstico mais precoce, tera-
pias específicas para cada pes-
soa, migração da quimioterapia 
e radioterapia para formas me-
nos invasivas e a possibilidade, 
um pouco mais remota, de con-
trole gênico da doença.

Redação
redacao@jornaldosertaope.com.br
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Aldenôra fez o autoexame e, nesse 
“Outubro Rosa”, conta a história

Entre o desafio à autoestima, 
a adaptação e a fé

Na terceira sessão da quimioterapia, ela relata não sentir, praticamente, nenhuma 
reação. Só dores de cabeça e sonolência nos dias em que recebe a quimio

Há quatro meses, Al-
denôra Mendonça, 35 

anos, fez o autoexame das 
mamas em casa, quando sen-
tiu um nódulo. “Não imagi-
nava jamais que poderia ser 
um câncer, até porque não 
tenho nenhum caso na fa-
mília”, recorda e conta que 
seguiu para a ginecologista 
e foi encaminhada para o 
mastologista. “No primei-
ro instante, veio o choro e a 
pergunta: ‘Por que comigo?’. 
Naquele momento, o mundo 
parecia desabar sobre minha 
cabeça”, recorda. Os primei-
ros dias foram difíceis de 
assimilar, de aceitar aquele 
diagnóstico.

De acordo com Aldenô-
ra, quando o câncer é diag-
nosticado, muitos questio-
namentos surgem. “Como 
comunicar à Família? O que 
vai mudar na minha vida?”, 
relata ela. E prossegue: “São 
muitas perguntas que acha-
mos não ter respostas, mas 
Deus, com sua sabedoria, 
não demora e chega com to-
das as respostas, exatamen-
te, na hora certa”, ressalta. 

A cirurgia, realizada em 
maio passado, foi muito 
bem sucedida e, segundo 
ela, esteticamente, ficou 
perfeita. “Fiz quadrantec-
tomia na mama direita e a 
correção de assimetria na 
mama esquerda”, detalha, 
lembrando que temia mui-

to a quimioterapia. “Mas 
não sou forte apenas espi-
ritualmente. Fisicamente, 
também consegui me sur-
preender. Estou na terceira 
sessão de seis e não senti, 
praticamente, nenhuma re-
ação. Somente dores de ca-
beça e sonolência nos dias 
em que recebo a quimio”, 
explica. Ela conta que tem 
mantido a alimentação sau-
dável e consumido muita 
água, além de estar pra-
ticando atividade física e 
dormindo bem. “Esse con-
junto tem sido perfeito para 
controlar os desconfortos 
durante o tratamento e pre-
tendo continuar com esses 
hábitos”, avisa, animada.

Mãe de dois adolescen-
tes, Júnior (18) e Karine 

(14), ela revela que o maior 
medo foi imaginar a vida 
dos filhos em sua ausên-
cia. “Mas, com o tempo, os 
medos foram dando lugar a 
uma vontade enorme de vi-
ver e, hoje, não tenho mais 
tempo de temer”, garante. 

O marido, Gilmário, 
também foi um dos pilares 
para encarar a batalha. “Ele 
tem me acompanhado em 
todos os momentos e sem-
pre me transmite muita se-
gurança”, sublinha. Os pais 
e amigos também são lem-
brados. “Tive e tenho todo 
apoio da família e dos ami-
gos, são muitos os anjos que 
Deus enviou aqui na terra 
pra cuidar de mim. Serei 
eternamente grata a todos”, 
comenta.

Foi da filha, Karine, que 
Aldenôra recebeu uma das 
gratas surpresas. “Logo que 
soube que o meu cabelo iria 
cair, ela me surpreendeu 
com uma atitude fofa de 
cortar o cabelo para que eu 
fizesse uma peruca. Eu não 
aceitei, não seria justo, mas 
esse gesto de carinho não 
tem preço”, relata emocio-
nada. Segundo Aldenôra, a 
queda de cabelo é sempre 
traumática. 

“Em qualquer situação, 
mexe muito com a nossa 
autoestima. Mas me prepa-
rei, psicologicamente, para 
encarar com leveza essa si-
tuação e decidi usar peruca. 
Me sinto mais confortável e 
confiante. Lembrando que 
admiro muito as mulheres 
que assumem a careca e se-
guem em frente”, destaca.

Católica, ela cita Deus 
por diversas vezes em suas 
respostas e destaca que a 
descoberta da doença mos-
trou o tamanho da sua fé. 
“Descobri o tamanho da 

minha fé e da minha for-
taleza. Deus me mostrou 
todas as respostas que eu 
precisava naquele momen-
to tão difícil. Inclusive, 
entender que tudo tem um 
propósito na nossa vida, 
que tudo isso veio pra me 
fortalecer ainda mais. Pre-
cisamos de muita sabedoria 
para entender que não con-
seguimos vencer sozinhos 
essa batalha. A presença de 
Deus,  da família, dos ami-
gos e dos médicos é essen-
cial na cura”, garante. 

Para o futuro, Aldenôra 
quer manter hábitos sau-
dáveis e carregar a bandei-
ra de luta contra o câncer. 
“Quero sempre buscar a 
saúde e melhorar em to-
dos os aspectos. A doença 
também nos torna pesso-
as mais sensíveis, nos faz 
olhar os outros com mais 
humanidade, por isso que-
ro participar de projetos 
sociais, principalmente, os 
relacionados ao câncer”, 
finaliza.

Aldenôra Mendonça é exemplo de fé, luta e autoestima
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Durante o mês de outubro, o 
Sesc de Araripina promove o Ou-
tubro Cultura Sesc com apresen-
tações artísticas de teatro e dan-
ça, produzidos pelas companhias 
que integram a unidade de Arari-
pina. As seis apresentações acon-
tecerão na sede do Lions Clube, 
a partir das 19h, com entrada ao 
preço de R$ 5. A Cia de Dança do 
Sesc Araripina apresenta, no dia 
09, o espetáculo Brincar, no dia 
15, o espetáculo Sertão e, no dia 
22, o espetáculo Doi2 (Sentimen-
tos compartilhados). Já a Cena 
Cia de Teatro de Araripina terá 
duas apresentações durante o 
mês de outubro: no dia 08, “Ir-
mão Urso” e, no dia 16, “A casa 
de Santinha”. Para encerrar o 
Outubro Cultura Sesc, haverá, 
no dia 23, uma “Mostra de Mo-
nólogos de Teatro” e “Ensaio 
Aberto de uma comédia nada 

estranha”. O espetáculo “A casa 
de Santinha” narra a história 
pouco conhecida de Maria Go-
mes de Oliveira antes de ela se 
tornar a primeira mulher a en-
trar no cangaço e ficar conheci-
da como Maria Bonita. Explora 
traços regionais do sertão nor-
destino. A história é contada de 
forma cômica e trás críticas ao 
momento político vivido pelos 
nordestinos na época. A ence-

nação tem um olhar diferente 
da vida da mulher mais temida 
do sertão, vista de um ângulo 
jamais questionado. A Cena 
Cia de Teatro de Araripina foi 
fundada em agosto de 2015 e 
tem cerca de 20 integrantes. 
Já fez apresentações em cida-
des vizinhas e também fora do 
Estado. Sob a direção de Cris-
tiano Santana, a Cia já ganhou 
prêmios em festivais. 

Autor do livro "Preconceito 
linguístico: o que é, como se faz 
(Ed. Loyola)", lançado em 1999 e 
já em sua 52ª edição, Marcos Bag-
no estará em Petrolina, no próxi-
mo dia 27, no auditório do Centro 
Cultural Dom Bosco. Considerado 
um dos maiores linguistas do Bra-
sil, o professor e escritor  debaterá 
especificidades do português fala-
do no Brasil em evento voltado a 
educadores, especialistas, comu-
nicadores e todos os que se inte-
ressem pelas temáticas abordadas 
por ele. O evento será realizado 
pela Criatur com apoio da Prefei-
tura de Petrolina e Faculdade de 
Ciências Aplicadas e Sociais de 
Petrolina (Facape). A obra lite-
rária de Marcos Bagno soma, no 
momento, quase 30 títulos. Em 
diversos estudos e publicações, o 
Doutor em Filologia e Língua Por-
tuguesa pela Universidade de São 
Paulo (USP) tem se dedicado a 
desconstruir a expressão “norma 
culta”, propondo novos termos e 

conceitos para uma análise mais 
precisa da realidade sociolinguís-
tica do Brasil. Para ele, existe uma 
relação direta entre língua e poder 
na sociedade brasileira. Na área de 
linguística, seus estudos também 
se concentram nas questões re-
lativas à crítica do ensino do por-
tuguês nos moldes tradicionais. 
Segundo o autor, esse modelo está 
baseado, exclusivamente, em no-
ções "pouco consistentes" da gra-
mática normativa e "impregnados 
de preconceitos sociais". “Uma 
receita de bolo não é um bolo, o 
molde de um vestido não é um 
vestido, um mapa-múndi não é 
o mundo. Também a gramáti-
ca não é a língua”, diz Bagno. 
Serviço: Com horário marcado 
para 19h, a entrada custa R$ 30 
para estudantes e professores e 
R$ 60 para o público em geral. 
Para mais informações, acesse 
www.facebook.com/criaturis-
mo ou ligue (87) 9 8809 7201 
ou 9 8875 8981.

Cia Cena de Teatro de Araripina

Outubro de dança e teatro em Araripina Marcos Bagno debate especificidades 
da língua portuguesa em PetrolinaCompanhias que integram o Sesc de Araripina promovem seis apresentações. En-

tre os espetáculos, “A casa de Santinha” narra a história de Maria Bonita

cultura

A Casa de Santinha é um dos espetáculos que estará em Araripina

Jorge
redacao@jornaldosertaope.com.br
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 Este colunista ladeado por Flávia Novaes, Nancy Novaes, 
Hiraildes Ramos e Cianne Costa no evento 'Falando de Moda' 
em Petrolina/PE.

A imprensa são franciscana na cobertura das eleições municipais 2016 em Petrolina na 
foto os radialistas Francisco José, Marco Aurélio, Evanilson Barbosa, Carlos Brito, Waldiney 
Passos e Karine Paixão.

 O Cantor e compositor Nilton Freitas que teve sua música "Boato Ribeirinho" em parceria 
com Wilson Duarte emplacada na novela Velho Chico da Rede Globo de Televisão.

A empresária Luan-
dra Mendes, leia-se Mol-
dura Minuto, realizará o 
lançamento da sua Cole-
ção  Primavera/Verão, no 
próximo 13 de outubro, 
servindo um delicioso 
coquetel. 
Aguardem! 

2º Vinde e Vede

Coletiva Miradas Enredadas

Festival Edésio Santos da Canção 

Reggae na veia!

Os Filhos da Misericórdia de Petrolina realizam neste 05 
de outubro, na Concha Acústica em Petrolina/PE com prega-
dor, o Padre Adilson Carlos de Arcoverde/PE e o show cató-
lico de Batista Lima e participação da Banda “Vixe Maria”.

A 4ª edição da exposição internacional  'Religare' 
acontece até 28 de outubro, no prédio da Reitoria da Uni-
vasf de Petrolina/PE.

Será nos dias 06, 07 e 08 de outubro, em Juazeiro/BA 
com o intuito de fomentar a cultura poética e musical dos 
artistas locais.

A banda Adão Negro e o cantor Edson Gomes se apresen-
tarão em novembro na cidade de Juazeiro/BA.

***

***

***

***
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Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição

#nutriçãoemfoco

Dra. Marília Isidro - CRN 5379
Mestre em Nutrição - Especialista em Nutrição Clínica - Especialista em 
Obesidade e Emagrecimento Nutricentro 
Fone: (87) 3821 4187 - Arcoverde –PE

Com o lema Pernambuco no 
Coração do Nordeste, a Empresa 
de Turismo de Pernambuco (Em-
petur), pretende promover o es-
tado como destino turístico ideal 
para os brasileiros. Nos próximos 
três meses, a campanha, lançada, 
no último dia 19, vai realizar uma 
série de ações e duas ações de mí-
dia e promoção simultâneas. Uma 
voltada para o turismo interno, 
com o slogan “Descubra Pernam-
buco”, e outra com o conceito 
“Tudo o que pulsa no Nordeste 
bate mais forte aqui”. Na primeira 
fase da campanha, foi montado 
um estande de “vendas” e divul-
gação promocional no Shopping 
Rio Mar, em Recife. O espaço foi 
ambientado em formato de co-
ração com imagens dos destinos 
e potencialidades turísticas de 

Pernambuco, além de um gran-
de letreiro com o tema “Pernam-
buco, Coração do Nordeste”. Das 
opções divulgadas, os municípios 
sertanejos de Petrolina e Triunfo 
garantem destinos para o turismo 
no interior do Estado. Outras 33 
cidades também serão promo-
vidas. O mesmo será feito com 
equipamentos que representam o 
potencial turístico do Estado. Na 
ação da Secretaria de Turismo es-
tadual, o viajante pode conhecer o 
Recife Antigo, Porto de Galinhas, 
Fernando de Noronha, Olinda, 
Gravatá, Bonito, Pesqueira, Lito-
ral Norte, Praia de Carneiros, en-
tre outras atrações. Segundo o se-
cretário de Turismo, Felipe Car-
reras, a iniciativa contribui para 
ampliar a percepção dos turistas 
sobre a grande variedade de des-

Petrolina e Triunfo entre os 
destinos promovidos pela Empetur
Campanha visa a ampliar a percepção dos turistas sobre a variedade de destinos pernambuca-
nos, buscando aumentar a frequência das viagens ao Estado. Um dos focos é o turismo interno

tinos pernambucanos, buscando 
aumentar a frequência das via-
gens ao Estado, seja na baixa ou 
na alta temporada. “Pernambuco 
é um destino turístico variado e 
bastante atrativo. Além de nossas 
belas praias, que atraem milha-
res turistas todos os anos, o Es-
tado vem se consolidando com o 
turismo rural, o enoturismo e de 
negócios, devido à oferta hote-
leira e a qualidade dos serviços”, 
explica Carreras.

Campanha 
Ainda nessa primeira fase, 

outros tipos de mídias serão uti-
lizadas, como Ambientação dos 
Aeroportos do Recife, Noronha e 
de Petrolina; 33 cancelas e portas 
de entrada do Shopping Rio Mar; 
paradas de ônibus do Recife, 
academias de ginástica, além de 
anúncios em sites locais. A se-
gunda fase será mais ampla, com 
inserções em mídia nacional, em 
mídia dirigida aos agentes de via-
gens e também com forte impacto 
no consumidor final, prioritaria-
mente nas praças de São Paulo e 
região Nordeste. Vídeos instrucio-
nais de 30 e 60 segundos começa-
rão a ser veiculados em outubro 
nas TVs Abertas, nos cinemas, na 
internet, além da exibição da pro-
paganda em rádios, aeroportos, 
revistas de bordo, entretenimento 
e turismo.

Açúcar ou Adoçante?

Na busca por um substituto ao açúcar, os adoçantes sur-
giram com promessa de caloria zero e sabor doce. Desde que 
foram criados, várias polêmicas colocam em dúvida a sua efi-
cácia e efeitos sobre a saúde. Pesquisas recentes têm relacio-
nado o uso de adoçantes artificiais ao ganho de peso e aumen-
to da glicemia, o que é totalmente o inverso da intenção do 
seu uso. E agora?

Na maioria das vezes, trocar o açúcar pelo adoçante não é 
a melhor escolha! O adoçante é um composto de edulcoran-
tes com capacidade de adoçar até 100 vezes mais do que o 
açúcar. Entre os edulcorantes encontramos os artificiais como 
sacarina, ciclamato, aspartame, acessulfame k e sucralose, e 
os naturais como esteviosídeo, xilitol e frutose. O edulcoran-
te, se consumido em excesso e em longo prazo, pode propi-
ciar danos à saúde, principalmente quando associado ao uso 
abusivo de alimentos industrializados, ricos em conservantes, 
aromatizantes e edulcorantes!

Indivíduos saudáveis, que não apresentam doença que ne-
cessite a restrição do açúcar, não precisam usar o adoçante. 
Prefira consumir o açúcar na versão mais natural como mas-
cavo, demerara, açúcar de coco ou até o mel para adoçar be-
bidas e alimentos. Mas não exagere! O açúcar também deve 
ter seu consumo reduzido, pois em excesso, pode favorecer a 
obesidade, diabetes, hiperatividade, acne, entre outros. Caso 
seja diabético, prefira os adoçantes naturais e busque orien-
tação profissional.

O ideal mesmo é evitar adoçantes e açúcar. Mude os há-
bitos alimentares, adote uma dieta equilibrada, aproveite o 
sabor natural dos sucos e do café puro. Talvez isso demande 
tempo e persistência para que o organismo se adapte a novos 
sabores, mas compensará. É só treinar o paladar!

Cais da Alfândega, em Recife, ganhou primeiro letreiro da campanha Pernambuco Coração do Nordeste

Secretário de turismo Felipe Carreras em apresentação da nova campanha do setor
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Após os Jogos Olímpicos 
Rio 2016, Yane Marques, atle-
ta de Afogados da Ingazeira, 
seguiu para a disputa femini-
na do Campeonato Mundial 
Militar de Pentatlo Moderno. 
A brasileira, que foi a porta-
-bandeira da delegação, con-
quistou, em Warendorf, na 
Alemanha, no último dia 23, 
duas medalhas. Levou o bron-
ze na prova individual e no 
evento por equipes, ao lado de 
Larissa Lellys e Priscila Olivei-
ra.

Na prova individual, que 
reuniu 34 competidoras de 
13 países na Escola das For-
ças Armadas Alemã, Yane 
teve a mesma pontuação que 
a medalhista de prata, a rus-
sa Svetlana Lebedeva. No de-
sempate, a adversária levou a 

melhor. O ouro foi para outra 
russa, Ekaterina Khuraskina. 
Larissa Lellys foi a 14ª e Pris-
cila Oliveira 23ª.

Masculino 
Diferentemente das mulhe-

res, os homens no Mundial Mi-

Bronze pra Yane no Mundial Militar

litar da Alemanha tiveram que 
passar pela qualificação, entre 
eles, antes da Final, disputada no 
último dia 24.  Entre os finalistas, 
esteve o pernambucano Felipe 
Nascimento. O Brasil também foi 
representado por Luis Magno e 
William Muinhos.

A brasileira conquistou, na Alemanha, duas medalhas. Levou o bronze na prova 
individual e no evento por equipes, ao lado de Larissa Lellys e Priscila Oliveira

Sertão Esportivo
Cultura

Por Helena Conserva
E-mail hconserva@gd.com.br
blog: http://escrevehelena.blogspot.com

A história de Alice – duas 
adaptações no Recife

Que a história de Alice já faz parte do imaginário das pes-
soas, ninguém duvida. Muitas adaptações e releituras estão 
disponíveis para comprovar o quanto todo o universo criado 
por Lewis Carroll se tornou inspirador. Alice no país das ma-
ravilhas, conta a história de uma menina muito curiosa que 
ao ver um coelho, o segue e cai em um túnel louco e chega 
ao país das maravilhas. Um lugar mágico onde diminui e au-
menta de tamanho, encontrando personagens fantásticos: o 
gato Sorridente de cheshire, a rainha de copas, o chapelei-
ro maluco, a lebre entre outros em um sonho maluco. Alice 
embarca em um mundo de muita fantasia e passa por várias 
aventuras até voltar ao mundo real. O primeiro, Allyce no País 
das Marabibas, é uma adaptação para adultos recheado com 
o humor característico da companhia teatral pernambucana 
Trupe do Barulho. Nessa sátira, o universo peculiar da Alice 
de Lewis Carroll dá espaço para as loucuras da ‘Allyce Plus 
Size’, que vive em uma situação difícil, na comunidade do Alto 
José Bonifácio, na Zona Norte do Recife.  Em cartaz no Teatro 
Valdemar de Oliveira, no bairro da Soledade, na área central 
do Recife. Já o segundo, Alice no país das Maravilhas, é um 
musical interativo, onde atores e bailarinos se revezam entre 
os 34 personagens da trama. Cenários alegóricos, vários figu-
rinos, cabeças e efeitos especiais  são usados sofisticando este 
belo e inesquecível conto de fada. 

Allyce no País das Marabibas no teatro Teatro Valdemar de 
Oliveira  e Teatro experimental Roberto Costa.

ESPortE

A prática do esporte, 
além de uma vida mais sau-
dável, proporciona, ao pra-
ticante, uma inclusão social 
e gera possibilidades de 
profissionalização. É pen-
sando nisso que a popula-
ção e um grupo de empre-
sários de Serra Talhada têm 
apoiado a dupla Pedro Pau-
lino e Marília Isabela, pai 
e filha, que correm juntos 
e vem se destacando na re-
gião. Conquistaram os pri-
meiros lugares do feminino 
e masculino da 3ª Corrida 
da Academia B8, no último 

dia 25. Como premiação, 
ganharam bolsa de treino 
por seis meses.

Para Marília, 16 anos, 
a conquista é de grande 
valia. “Eu descobri minha 
vocação na escola, mas, até 
o momento, só treinava na 
rua. Eu e meu pai sozinhos. 
Meu treinador é meu pai”, 
explica. Pedro Paulino é 
pedreiro e, no início, acom-
panhava a filha de bicicleta. 
Aos poucos, foi começando 
a correr também, mas é a 
vitória da filha que ele des-
taca. “Ela é meu orgulho. 

Foco no esporte como fator de transformação
Só tenho o que agradecer a 
Deus”, comenta.

Para a empresária da 
clínica de fisioterapia Fi-
sio Serra e patrocinadora 
da dupla, Madalena Aure-
liano, ao conhecer Marília, 
ela começou a juntar es-
forços para apoiar a jovem. 
“Gosto de correr também, 
mas de forma amadora. E 
numa dessas corridas, per-
cebi o potencial de Marília. 
Convidei alguns amigos e 
começamos a apoiá-la. No 
que depender da gente, Ma-
rília vai longe”, destaca.

Redação
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Delegação brasileira no Campeonato Mundial Militar de Pentáculo Moderno




