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  A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 19/2011 do deputado Wilson Filho e que tem 
como relator o deputado Gonzaga Patriota, visa estruturar a Zona Franca do Semiárido Nordestino, uma 
região bastante humilde que engloba vários estados do Brasil, mas com grande potencial de crescimen-
to. Esta edição do Jornal do Sertão traz no especial Gestão e Desenvolvimento detalhes sobre o que é 
a Zona Franca além de ilustrar um personagem visionário e principal apoiador em Pernambuco de sua 
estruturação. Gestão e Desenvolvimento > Págs. 8 e 9

Conscientização

Saúde > Pág. 12

Municípios focam na importância 
da Campanha Nacional de Vacina-
ção para evitar casos de gripe.

Toffoli mantém o juiz Sergio 
Moro  em ação penal sobre o sí-
tio em Atibaia

Michel Temer anuncia reajuste 
para o Bolsa Família em 2018 e re-
nova o Programa Luz Para Todos

Após enxurrada afetar Bodo-
có, município se reestrutura 
para ajudar os moradores.

Decisão Pronunciamento Recuperação

Economia > Pág. 5

Pesquisa aponta que 60% dos pos-
tos de trabalho ao redor do mun-
do são exercidos informalmente.

Relatório

Reprodução Internet

Reprodução Internet

Política  > Pág. 3 Semiárido > Pág. 6Economia > Pág. 4

Re
pr

od
uç

ão
 IN

te
rn

et

Aprovação da Zona Franca do Semiárido Nordestino 
é esperança para o desenvolvimento da região
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Refletindo sobre a velocidade 
com que o tempo tem passado 
atualmente, me defrontei com 
alguns questionamentos perti-
nentes ao mesmo. Para àqueles 
que vivenciaram as décadas de 
80 e 90 e detém os referenciais 
de época, se espantam com a 
velocidade com a qual a infor-
mação trafega hoje e atinge a 
sociedade. Nesse contexto, é 
possível observar as facilidades 
proporcionadas pela tecnolo-
gia e também uma exigência 
cada vez maior dos receptores 
pela informação. Em virtude 
disto, o mundo vem se especia-
lizando e se tornando cada vez 
mais exigente em todos os sen-
tidos e as profissões ganhando 
novos rumos. Hoje há uma in-
contestável necessidade de es-
pecialização do conhecimento. 
O espaço para o genérico tende 
a desaparecer. Nas comuni-
cações, os variados usos das 
tecnologias disponíveis não 
respondem pela boa qualidade 
e veracidade do conteúdo edi-
torial oferecido ao receptor. O 
grande diferencial jornalístico 
prende-se à qualidade editorial 
apresentada, a credibilidade da 
equipe jornalística responsável 
e  ao  veículo. Nesta edição dis-
pomos  um espaço jornalístico 
informativo para o nosso lei-
tor, com objetivo de mostrar 
as potencialidades e possibi-
lidades de viabilização econô-
mica do semiárido nordestino. 
(Gestão e Desenvolvimento), 
esse é o espaço onde mostra-
remos a realidade existente na 
região do semiárido nordesti-
no, onde apresentaremos tam-
bém, sugestões alternativas 
viáveis capazes de viabilizar 
economicamente  o desenvol-
vimento  sustentável, da região 
do semiárido.   Nesta primeira 
edição vamos falar sobre as 
possibilidades de  implantação 
de uma  zona franca na região 
e mostrar quais os benefícios 
decorrentes dessa iniciativa.

Fique por Dentro

Observatório JS RE (DESENHANDO) OS SERVIÇOS

Quem traba-
lha com atendi-

mento às pessoas 
sabe que uma das 

coisas mais difíceis 
é conseguir que os serviços se-
jam prestados de uma maneira 
padrão. Mas, porque é tão difí-
cil? Simples, porque falamos de 
pessoas. E dos dois lados...pes-
soas estão atendendo e pessoas 
estão sendo atendidas. Isso é 
trabalhar com expectativas e re-
alidades muito diferentes. En-
tão, não tem nada de simples.

Como uma maneira de ten-
tar minimizar as possibilidades 
de erros, gerentes e consultores 
que trabalham com serviços 
vem tentando fazer adaptações 

em suas equipes e na maneira de 
planejar melhor a atividade, seja 
ela em que ramo for. Novos mé-
todos de planejamento e de pen-
sar no serviço vem contribuindo 
de maneira eficaz para a solução 
de problemas. Podemos citar 
o Design Thinking, que é uma 
abordagem que permite encon-
trar soluções inovadoras para os 
problemas, soluções criativas que 
são, em sua maioria, focadas nas 
necessidades reais do cliente. Ou 
seja, é analisar o problema e atra-
vés de um pensamento estrutu-
rado apresentar soluções para o 
mesmo, com a intenção de chegar 
a um modelo ideal de produto ou 
comportamento adequado para 
os serviços. É buscar a solução 

de problemas de forma coletiva e 
colaborativa, trabalhando na pers-
pectiva de empatia máxima com 
os interessados (stakeholders) no 
processo. Sendo assim, as pessoas 
são o centro do desenvolvimento 
de produtos ou serviços – não ape-
nas o consumidor final, mas todos 
os envolvidos e com isso tenta-se 
chegar a soluções que de fato irão 
fazer a diferença em todo o pro-
cesso. Partindo desta perspectiva, 
temos também o design de servi-
ços, que é pensar no planejamento 
e na reorganização de um serviço 
em todas as suas esferas. Ou seja, 
em um restaurante, o design de 
serviços vai desde a estrutura da 
cozinha (se é bem planejada) até 
a disposição das mesas no restau-

rante, ou a ordem com que os 
processos acontecem, até de-
talhes como apresentação dos 
cardápios, qualidade dos pratos 
e principalmente, o resultado 
da prestação do serviço. A in-
tenção é melhorar a experiência 
do cliente ou até mesmo torná-
-la inesquecível. Esquecendo 
de uma vez por todas, serviços 
prestados de qualquer maneira, 
sem cuidado ou preocupação 
com os detalhes, pois hoje mais 
do que nunca, são esses deta-
lhes que farão a diferença.

Marília Paes
Consultora em Inovação e Quali-

dade de Serviços na Qualiconsulte
@qualiconsulte_

81. 999926000

desde 2006
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Uma ação promovida 
na sexta-feira (04) em Pe-
trolina discutiu o assédio 
sexual nos coletivos. Atra-
vés do projeto “Transpor-
te Seguro” por meio tema 
“O transporte é público. 
O corpo da mulher, não!”, 
a secretaria executiva da 
Mulher e Acessibilidade 

No Dia do Trabalhador 
celebrando em 1º de maio, 
munícipios dos quatro can-
tos do estado organizaram 
uma programação para a 
comemoração da data. Em 
Araripina foi promovida a 
Corrida do Trabalhador de 
Araripina, tradicional da ci-
dade. Ao todo 200 pessoas 

As famílias residentes 
no município de Cedro ins-
critas no Cadastro Único 
(CadÚnico) devem reali-
zar o recadastramento para 
continuarem integradas aos 
benefícios sociais oriundos 
desse sistema. Para reali-
zar o processo é preciso ter 
em mãos os documentos 

A jovem Fabiana Ana da 
Silva Mendes, moradora do 
distrito de Conceição das 
Crioulas em Salgueiro foi a 
vencedora da 16ª medalha 
Lucila Angelim. A entrega 
ocorreu em ato solene em 
comemoração aos 154 anos 
da Emancipação de Sal-
gueiro. Fabiana foi criada 

visa conscientização para 
que as vítimas se sintam 
estimuladas a denuncia-
rem os agressores e evitar 
futuros abusos. “Petroli-
na tem desenvolvido im-
portantes ações que visam 
combater e mudar essa 
triste realidade”, destaca a 
secretária Bruna Ruana.

participaram da competi-
ção. Os corredores competi-
ram nos percursos de 5km e 
10km. O evento contou com 
disputas nas categorias elite 
e amador, masculino e femi-
nino. Foi um total de R$ 8,5 
mil em prémios mais troféus 
para os campeões e medalhas 
para todos os participantes.

pessoais de toda a família, 
incluindo o comprovante 
de residência (Enel) atual. 
As ações ocorrem em 17 e 
30 de maio, das 7h às 17h 
no Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS I e 
IIe no Centro de Referência 
Especializado de Assistên-
cia Social (CREAS).

trabalhando na agricultura. 
Ela foi a primeira mulher de 
sua comunidade a concluir 
o ensino superior. O segun-
do lugar ficou com Maria 
das Graças Correa Torres 
e Santos que é empresária 
e dedicou 27 anos da vida 
dela para a educação no 
município.

Petrolina
Ação de combate ao assédio sexual em coletivos

Araripina
Corrida reúne 200 participantes no feriado

Cedro
Famílias precisam atualizar o Cadastro Único

Salgueiro
Moradora recebe 16ª medalha Lucila Angelim 
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Política

Toffoli nega liminar à defesa de Lula
A defesa de Lula reclamou que Moro afrontou a autoridade da Segunda Turma do STF

O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
Dias Toffoli negou um pedi-
do de liminar da defesa do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. O documen-
to solicitava o afastamento 
do juiz Sergio Moro, da 13a 
Vara Federal de Curitiba, 
da ação penal sobre o sítio 
em Atibaia, em São Paulo. 
Toffoli argumenta no des-
pacho que não vislumbra “a 
apontada ofensa à autori-
dade do Supremo Tribunal 
Federal”. Para ele a recla-
mação apontada pela defe-
sa de Lula não justifica a 
concessão da liminar.

O pedido
A defesa do ex-presi-

dente Lula reclamou no dia 
2 deste mês que Moro, ao 
negar a transferência dos 
autos para a Justiça Fede-
ral em São Paulo, afrontou 
a autoridade da Segunda 
Turma do STF. Já que esta, 
na semana passada, deter-
minou a remessa para a 
capital paulista de trechos 
sobre Lula e o sítio presen-
tes na colaboração premia-
da da empresa Odebrecht. 
O objetivo do pedido era 
a suspensão da ação penal 
até que fosse restabelecida 
de quem é a competência 
para investigar o caso.

Porém o ministro des-
tacou, que a decisão da Se-
gunda Turma “não exami-
nou a competência da 13ª 
Vara Federal Criminal da 
Seção Judiciária do Para-
ná para processar e julgar 

ações penais que já se en-
contravam em curso e nas 
quais o reclamante figura 
como réu”.

Para Toffoli “determi-
nou-se o encaminhamento 
isolado de termos de depoi-
mento” da Odebrecht en-
volvendo Lula, “bem como 
que, em relação a esses ter-
mos de depoimento – e não 
em relação a ações penais 
em curso em primeiro grau 
- fossem oportunamente 
observadas as regras de fi-
xação, de modificação e de 
concentração de competên-
cia”. Após o parecer da Pro-
curadoria Geral da Repú-
blica (PGR) o caso volta a 
ser analisado pela Segunda 
Turma do STF.

Argumentos
A defesa de Lula argu-

menta que o caso não está 
relacionado com o esquema 
de corrupção da Petrobras 
investigado pela Operação 
Lava Jato e esse seria o mo-
tivo pelo qual o juiz não se-
ria o natural para conduzir 
a ação penal.

Após a decisão da Se-
gunda Turma, a defesa de 
Lula pediu a Moro que não 
só a delação da Odebrecht 

EBC

Da redação com informações 
da Agência Brasil

como todo o processo sobre 
o sítio em Atibaia fosse re-
metido à Justiça Federal em 
São Paulo ou em Brasília, 
onde os fatos criminosos 
supostamente teriam ocor-
rido.

Moro negou o pedido, 
para ele o caso do sítio tem 
“outras provas”, e assim, 
deve permanecer em Curi-
tiba.

Toffoli argumentou no despacho que não vislumbra a ofensa apontada
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Economia

Bolsa Família terá reajuste de 
5,67% segundo Michel Temer
Em pronunciamento, Temer anunciou que o reajuste passa a valer a partir de julho

O presidente Michel Temer 
anunciou em rede nacional um 
reajuste no Bolsa Família no 
último dia 30. Segundo o Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Social o benefício terá um au-
mento de 5,67% a partir de ju-
lho. O pagamento passa a ser 
de R$ 177,71 para aproximada-
mente R$187,79. O presidente 
do país também fez uma refle-
xão sobre o Dia do Trabalha-
dor celebrado em 1º de maio, 
além do anúncio da renovação 
do programa Luz Para Todos 
que prevê beneficiar dois mi-
lhões de brasileiros. 

Ainda de acordo com o Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Social será necessária uma su-
plementação orçamentária de 
R$684 milhões para o cumpri-
mento do reajuste, que é proje-
tado acima da inflação (2,95% 

em 2017). “Fizemos um verda-
deiro saneamento nos progra-
mas vinculados à nossa pasta, 
com revisões nos benefícios do 
INSS, como o auxílio-doença, 
e no próprio Bolsa Família. 
As ações permitiram que mais 
pessoas entrassem no progra-
ma. Além disso, zeramos a fila 
de espera e, ainda, aumen-
tamos o valor do benefício”, 
comenta o ministro Alberto 
Beltrame, em comunicado. O 
programa contempla mais de 
13 milhões de brasileiros.

Você trabalhador que 
procura trabalho, não 
perca a esperança

"
Dia do Trabalhador

Durante o pronuncia-
mento, o presidente Michel 
Temer falou sobre o Dia do 
Trabalhador e agradeceu a 
todos os trabalhadores do 
Brasil, além de falar da im-
portância de cada um no 
crescimento do país.  “Dia 
do trabalho, é um dia de re-
flexão, não é um dia de festa. 
Nós temos que comemorar a 
nossa capacidade de traba-
lho. De resistência, de supe-
ração”, declarou.

Elidaine De Oliveira
Diretora Executiva

PNL

Coach, Consultora Empresarial, Empresária, Master Practitioner, Trainner 
em PNL e Palestrante. Bacharel em Administração de Empresas e Biologia.

O que povoa sua mente 
controla a sua vida!

Quais pensamentos têm povoado a sua mente? 
O que a sua mente tem ruminado diariamente para você? 
Se você pensa que não tem capacidade para fazer algo diferente, 
provavelmente não fará. 
Se pensa que todo mundo é feliz menos você, certamente, não con-
seguirá viver em plenitude. Se pensa que tudo é desafiador, a zona 
de conforto sempre será o seu melhor lugar. 
É preciso coragem de mudar os pensamentos, trocar as histórias 
que contamos para nós mesmos, e, acreditarmos no nosso poten-
cial, na capacidade de sermos felizes e na força de conquistarmos o 
que realmente almejamos. 
Não há limites, desculpas ou questões que um pensamento forte 
não possa dominar.
A Lei da causa e efeito de Bryan Tracy, está baseada na qualidade 
dos nossos pensamentos e ações.
 Se você vai fazer algo e já pensa que pode dar errado, consequente-
mente existe uma forte probabilidade que saia errado.
O pensamento impede as pessoas de fazer o que elas sabem que tem 
que fazer.
Pense no que você quer, foco no futuro e busque soluções de como 
alcançar seus OBJETIVOS. 
Dica para mudar o pensamento: 
 O quê você NÃO quer você já sabe, certo? Portanto, pense no que 
você quer.
Exemplo: Não quero ficar doente. (A doença é o que você não quer). 
Então, o que você quer é: Ter saúde, certo?
Eu sou saudável e esbanjo saúde.
Altere o FOCO e mantenha seus pensamentos e crenças sempre 
positivo!
 "Para melhorar a qualidade de vida, melhore a qualidade de seus 
pensamentos." (Brian Tracy)

Com o aumento o valor passa de R$ 177,71 para R$ 187,79

Receita recebe mais declarações que o esperado

O número de declarações do 
Imposto de Renda em 2018 cres-
ceu e superou as expectativas da 
Receita Federal.   A previsão do 
órgão era que mais de 28 mi-
lhões de contribuintes entregas-
sem o documento como ocorreu 

em 2017, mas neste ano foi regis-
trado o total de 29.269.987, um 
crescimento de 1,63% em relação 
ao ano anterior. Quem perdeu o 
prazo, ainda poderá enviar a 
Declaração do Imposto de Ren-
da Pessoa Física, mas será mul-

tado em 1% do imposto devido 
por mês de atraso, com teto de 
20% do imposto total ou em R$ 
165,74. De acordo com o órgão, 
não há necessidade de fazer um 
novo download do programa, já 
que este fará a atualização dos 
valores na hora de imprimir 
a guia. O programa está dis-
ponível no site http://www.
receita.fazenda.gov.br/. Há 
ainda a possibilidade de pre-
encher e enviar o documento 
através do aplicativo Meu Im-
posto de Renda para tablets e 
celulares.

Ressarcimento
As restituições começam a 

ser pagas em 15 de junho. O 
último lote tem previsão para 
17 de dezembro.

Houve um crescimento de 1,63% no número de declarações em relação a 2017
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Economia

Desemprego impacta no 
crescimento dos trabalhos informais

Dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) apontam que a taxa de 
desocupação relativa ao primei-
ro trimestre do ano fechou em 
13,1%, o que significa um au-
mento de 1,3 ponto percentual 
em relação ao anterior fechado 
em dezembro (11,8%).  O total 
de brasileiros desocupados tam-
bém cresceu no período analisa-
do, foi de 12,3 milhões para 13,7 
milhões, um aumento de aproxi-
madamente 1,4 milhões de de-
sempregados no país. Impactos 
significativos mencionados na 
edição anterior. Com a falta de 
oportunidades no mercado de 
trabalho, muitos profissionais 
sem grandes alternativas pas-
sam a atuar de maneira informal 
como aponta uma pesquisa da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT).

De acordo com o IBGE no trimestre encerrado em março, a taxa chegou a 13,1%

Informalidade
O relatório “mulheres e ho-

mens na economia informal” 
divulgado no dia 30 de abril pela 
OIT aponta que 60% dos postos 
de trabalho ao redor do mundo 
são informais. Esse percentual 
representa dois bilhões de pes-
soas sem vínculos empregatícios 
fixos ou carteira assinada. O do-
cumento avalia apenas as pesso-
as que estão dentro do mercado 
de trabalho.

A condição socioeconômica 
das nações analisadas interfe-
rem diretamente no apurado. 

Em países desenvolvidos com 
economias ricas a média de 
vagas informais se estabelece 
em 18,3%, já nos em desenvol-
vimento com renda menor em 
relação às grandes potências, o 
percentual sobe drasticamente 
para 79%, principalmente nas 
zonas rurais.

Recorte
A pesquisa mostra ainda 

que a condição de informalida-
de atinge de forma majoritária 
os homens (63%) em relação às 
mulheres (58%) quando avalia-
do o total, mas na maioria dos 
países onde os dados foram co-
letados a condição para sexo fe-
minino tem maior número.

Impacto
Na avaliação da organização 

além dos impactos na qualidade 
de vida do trabalhador, a infor-
malidade gera consequências 
negativas na economia o que 
afeta também as arrecadações 
do governo. A promoção de tra-
balho de maneira decente é um 
dos objetivos estratégicos da 
Agenda 2030 pelo Desenvolvi-
mento Sustentável das Nações 
Unidas.

Luz mais cara em maio

Transações em apps crescem 70%

Maio já começa com os 
consumidores sentindo um 
aumento nas contas de luz. 
Isso porque Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
mudou a bandeira tarifária 
de verde para amarela. Com a 
alteração será cobrado R$ 1 a 
cada 100 kilowatt hora (kWh) 
consumidos. “Com o fim do 
período úmido e a menor in-

A Pesquisa de Tecnologia 
Bancária 2018, da Federação 
Brasileira dos Bancos (Febra-
ban), divulgada no dia 3 de 
maio apontou um crescimento 
de 70% nas transações financei-
ras por aplicativos de celular no 
ano passado. O aumento foi im-
pulsionado pelo pagamento de 
contas (85%), transferências/
DOC/TED (45%), contratação 
de crédito (141%) e investi-
mentos/aplicações (42%). As 
transações por mobile tiveram 
uma alta da 38% em relação 

cidência de chuvas, os reser-
vatórios das hidrelétricas do 
Sudeste, Centro-Oeste e Nor-
deste estão com volumes mais 
baixos, o que resulta em gradu-
al aumento do risco hidrológi-
co (GSF) e do preço da energia 
elétrica de curto prazo (PLD), as 
duas variáveis que determinam 
a bandeira a ser acionada”, in-
forma a agência em publicação.

a 2016, o que representa 25,6 
bilhões de operações realiza-
das.Na comparação com 2011 
a participação do mobile no 
total das transações bancárias 
cresceu 3,5 vezes. Este meca-
nismo se estruturou como a 
opção preferida para realizar 
operações bancárias. Já a in-
ternet banking, não apresen-
tou o mesmo crescimento sig-
nificativo das operações por 
celular. Foram realizadas 15,8 
bilhões de transações (2%) por 
esse meio. 
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77% 55% 78%

Jovens
Adultos

Idosos

Pesquisa aponta que empregos informais representa 60% dos postos no mundo Muitos bancos do país realizam operações apenas em aplicativos
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Bodocó se recupera após impactos 
de enxurrada no município

OAB e ESA realizam campanha 
para ajudar moradores

A campanha #SomosTodosBodocó tem mobilizado recursos para ajudar os moradores afeta-
dos pelas chuvas de abril que deixaram centenas de pessoas desabrigadas no município

Em clima de recuperação, 
esta é a condição do município 
de Bodocó no Sertão de per-
nambucano. Após sofrer im-
pactos significantes devido às 
chuvas em meados do mês de 
abril, o local segue para reesta-
belecer as condições habituais. 
Uma campanha intitulada #So-
mosTodosBodocó se instaurou 
para mobilizar os pernambu-
canos e entidades competentes 
para uma colaboração coletiva. 
“Agradecer a todos que têm 
se mostrado solidários neste 
momento. (...) É um momento 
bastante triste de dor para todos 
os bodocoenses, não só para os 
atingidos, mas para todos nós, 
vamos superar juntos essa situ-
ação”, declarou o prefeito Túlio 
Alves, logo depois do aconteci-
do em uma rede social oficial da 
gestão municipal.

Entidades religiosas e outras 
organizações da sociedade civil 
têm colaborado com o municí-
pio. Cerca de 400 cestas básicas 
foram distribuídas às famílias 
afetadas só no dia 21 de abril em 
um culto da Igreja Adventista 

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Rua Deputado Argemiro Pereira de Menezes -  1791, 
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SEmiárido

do Sétimo Dia. Algumas vias de 
acesso à Bodocó também já fo-
ram recuperadas.

Relembre
A enxurrada que afetou os 

bodocoenses de várias foras, fo-
ram diversos danos estruturais, 
estradas ficaram intransitáveis, 
crateras se formaram em alguns 
pontos de acesso ao município. 
Moradores tiveram danos par-
ciais ou totais em bens mate-
riais como eletrodomésticos. Só 
no dia 13 de abril, data em que o 

prefeito de Bodocó, Túlio Alves, 
decretou Estado de Situação de 
Emergência no município pelo 
período de 180 dias, foram con-
tabilizadas 750 pessoas desa-
brigadas. O total não integrava 
populares que se encontrava na 
residência de parentes. O forne-
cimento de energia precisou ser 
interrompido para realização de 
uma vistoria. Com o objetivo de 
intensificar as ações de assistên-
cias aos afetados pela enxurrada 
o prefeito Túlio Alves se reuniu 
com  líderes regionais.

Com o objetivo de arre-
cadar donativos para ajudar 
os moradores de Bodocó, 
no Sertão do estado, a OAB 
Pernambuco e a e Escola Su-
perior de Advocacia de Per-
nambuco (ESA) se uniram à 
sociedade civil na campanha 
ESA Solidária. “Como ins-
tituição que presta serviços 
educacionais, acreditamos 
também que é de suma im-
portância a solidariedade. 
Unimos forças para ajudar 
os que mais precisam neste 
momento delicado para as fa-
mílias da cidade”, diz Carlos 
Neves, presidente da ESA-PE

Estão sendo arrecadados 
na campanha mantimentos 
como água, alimentos não 
perecíveis, fraldas, coberto-
res, agasalhos, material de 
higiene pessoal e colchone-
tes. As doações podem ser 
feitas na sede da OAB-PE e na 
sede da ESA-PE.

Serviço
Campanha ESA-PE Solidária
Onde:  - sede da OAB-PE, na 
Rua Imperador Pedro II, 346, 
Santo Antônio, Recife/PE
  -  sede da ESA-PE, na Rua 
Imperador Pedro II, 307, 
Santo Antônio, Recife/PE.

No municípios 340 famílias sofreram danos com as fortes chuvas

Foram distribuídas 400 cestas básicas aos moradores afetados pela enxurrada

Reprodução Internet
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Maio Amarelo: Caruaru promove 
ações por um trânsito melhor

Viva Dominguinhos apresenta 
bons resultados econômicos

Ao longo deste mês ocorrem diversas ações com o objetivo de chamar a atenção da sociedade

Em alusão ao Maio Amare-
lo, campanha que visa chamar 
atenção para o número de fe-
ridos no trânsito ao redor do 
mundo, Caruaru, no Agreste, 
recebe ações de conscienti-
zação ao longo de maio. No 
município foi montada uma 
programação que reúne ações 
educativas de trânsito em ruas 
e avenidas da Cidade.

Estão previstas também 
atividades como simulação de 
acidente de trânsito; serviços 
gratuitos de saúde; atividades 
lúdicas com arte-educadores 
em escolas; mobilização de res-
peito a vagas de estacionamento 
para pessoas com deficiência e 
palestras em empresas e para o 
público em geral.

As ações ocorrem até o dia 
31 deste mês.  “O principal ob-
jetivo do movimento é entender 

que cada pessoa faz parte do 
trânsito e que todos são respon-
sáveis em fazê-lo mais seguro 
e o engajamento dos parceiros 
demonstra o compromisso por 
um trânsito melhor para nossa 
cidade”, explicou o diretor-pre-
sidente da Autarquia Munici-
pal de Defesa Social, Trânsito e 
Transportes (Destra), Roberto 
Bezerra.

Destaque
O “I Colóquio de Profis-

sionais do Trânsito” é um dos 
eventos de destaque neste ano, 
em parceria com a escola de 

A Prefeitura de Garanhuns 
divulgou no último dia 27 o 
balanço da quinta edição do 
Viva Dominguinhos, even-
to criado para homenagear a 
vida e a obra do instrumentis-
ta, cantor e compositor brasi-
leiro José Domingos de Mora-
es, nascido em Garanhuns. De 
acordo com a prefeitura de 19 
a 21 deste mês, cerca de 200 
mil pessoas compareceram 
aos dois polos da festa.  

O público formado por 
moradores e visitantes mo-
vimentou a economia local. 

Foram favorecidas a rede 
hoteleira, alimentícia, e tam-
bém para os comerciantes de 
alimentos e bebidas.  Ainda 
segundo a gestão municipal 
proprietários de hotéis e pou-
sadas apontaram um aumento 
nas ocupações de 94% em re-
lação ao restante do ano, fina-
lizando com 91% da ocupação 
total dos cerca de 2,5 mil leitos 
disponíveis na cidade.  Do to-
tal de representantes da rede 
alimentícia entrevistados 84% 
afirmou que obteve aumento 
de 58% nas vendas.
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todos são responsáveis 
em fazê-lo mais seguro
"

trânsito Educate, ele será rea-
lizado no auditório da Acic, no 
dia 11, reúne nomes como Ro-
naldo Cardoso, especialista em 
segurança no trânsito e maior 
youtuber do Brasil na área de 
trânsito, Josimar Amaral, es-
pecialista em educação para o 
trânsito e Carlos Augusto Elias, 
especialista em trânsito e ide-
alizador da campanha #Não-
DivulgueBlitz. Os interessados 
em participar podem se inscre-
ver através do site: www.educa-
tetransito.com. Para ter acesso 
a programação acesse “ww.
caruaru.pe.gov.br”.

Um  evento visa reunir especialistas sobre transito  

Durantes a festividade foram realizadas ações educativas

K9 Produções



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 12 anos integrando a região -  De 01 à 31 de Maio de 2018 / Edição 1828

Gestão
Desenvolvimentoe

Da origem humilde ao 
empreendedorismo Social

Como usar o sofrimen-
to de uma vida em meio à 
pobreza como combustível 
para o seu crescimento pes-
soal e profissional? Nome: 
Antonio Souza, este homem 
tinha tudo ao seu redor para 
“dar errado”, mas a força 
de vontade dele foi muito 
maior que a miséria que o 
cercava. Nascido em Var-
jota, no interior do Ceará, 
em 1970, Antonio mudou-se 
ainda criança com a família 
para o Sertão de Pernambu-
co, mais precisamente para 
o Araripe. “Me criei lá, eu 
passei por todas as etapas, 
todas as dificuldades. Sei 
dessas dificuldades para se 
conseguir ter uma vida dig-
na”, conta. 

Filho de agricultor e uma 
dona de casa, Antonio mora-
va em uma residência de tai-
pa e com piso de terra batida 
junto aos 10 irmãos. Com 
os longos períodos de estia-
gem no Sertão, a família não 
conseguia tirar o necessário 
para a alimentação de todos 
das plantações de feijão, ar-
roz e milho do pai dele, co-
nhecido como “Zé Caboco”. 

Após o resguardo de um 
dos filhos, a mãe de Anto-
nio desenvolveu problemas 
mentais, coube a irmã mais 
velha, Maria da Paz colabo-
rar, assumir a responsabi-
lidades de ajudar criar os 
irmão junto ao pai e à mãe 
doente, apenas aos oito anos 
de idade.

Como se não bastassem 
esses desafios, ele ainda so-
freu durante um bom tempo 
com problemas de saúde de-
vido a alguns acidentes do-
mésticos na infância que o 
impediram de andar por um 
longo período e causavam 
fortes dores.  Após superar 
os problemas de saúde e se 
dedicar aos estudos, Antonio 
teve a triste notícia do as-
sassinato de seu pai quando 
este trabalhava na lavoura. 

Antonio busca forças na 
história de vida dele, fala 
com muito amor da família, 
um sentimento recíproco. 
“Ele é um irmão, um amigo, 
meu camarada, é meu tudo”, 
diz emocionada Maria da 
Paz. Amor também há pelo 
povo sertanejo, povo este, 
que ele não deixa na mão.

São diversos projetos aos 
quais ele investe seu tempo 
pensando sempre no que 
pode trazer de melhoria para 
o povo que o representa. Sua 
trajetória como empreende-
dor começou em 1997, com a 
inauguração da Maceió Alar-
mes, a partir de então foi 
só crescimento. Hoje, após 
mais de duas décadas, o Gru-
po Ferreira Souza concentra 
cinco empresas com atuação 
na área de segurança e tec-
nologia. São desenvolvidas 
atividades como controle e 
verificação de documentos, 
certificação de origem e pro-
cedência, dentre outras. An-
tonio visa ainda transmitir o 
conhecimento adquirido em 

Antonio vê grande potencial de crescimento econômico e social no semiárido

Antonio junto a irmã mais velha Maria da Paz que cuidou dele durante a infância

Arquivo pessoal

De origem humilde, foram inúmeros desafios até a consolidação dele

feiras, palestras nacionais e 
internacionais.

Como empreendedor e 
visionário, Antonio sabe que 
o semiárido nordestino tem 
grande potencial de cresci-
mento. Ele acredita em uma 
atividade empresarial huma-

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

nizada com oportunidades 
apropriadas para o crescimen-
to das pessoas que almejam 
um futuro melhor junto a con-
solidação organizacional com 
a estruturação da Zona Franca 
do Semiárido Nordestino, pro-
jeto detalhado a seguir.

A história de um sertanejo que se tornou empreendedor é exemplo e motivação 
para quem vive uma vida difícil no semiárido nordestino

Arquivo pessoal
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Zona Franca do Semiárido Nordestino 
trará crescimento para a região

Entendendo melhor a Zona Franca

Mais de mil municípios serão beneficiados com a aprovação da PEC da Zona Franca do Semiárido Nordestino Antônio visa passar a experiência adquirida na vida através do diálogo

Inspirada na Zona Fran-
ca de Manaus instaurada 
em pouco mais da metade 
do século XX, uma Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) 19/2011 de autoria do 
deputado Wilson Filho e que 
tem como relator o deputado 
Gonzaga Patriota prevê a es-
truturação da Zona Franca do 
Semiárido Nordestino. Uma 
região delimitada, na qual, há 
o estímulo às práticas comer-
ciais nacionais e internacio-
nais onde não são cobradas 
tarifas alfandegárias normais. 
Para isso há instauração de 
indústrias e desenvolvimento 
com geração de postos de tra-
balho.  O projeto é fielmente 
apoiado pelo empreendedor 
social Antonio Souza. “Na 
região 1262 cidades fazem 
parte da região do semiárido 
que compreende boa parte 
do nordeste mais o norte de 
Minas. As empresas inseridas 
nessa região passariam a ser 
beneficiadas com essa nova 

proposta”, explica Antonio. 
A proposta compreende al-
guns estados do país e sendo 
aprovada trará bastante be-
nefícios econômicos e sociais 
para a região. Atualmente o 
semiárido é uma das áreas 
mais humildes do Brasil, que 
enfrenta diversos problemas 
estruturais, mesmo com a 
participação dos investidores 

na região. Seriam mais de 
mil municípios beneficiados 
em uma área de 31.416 km2, 
cerca de 737 vezes maior que 
a Zona Franca da capital do 
Amazonas. O problema é que 
a PEC que tramita desde 2011 
não obteve grandes avanços, 
o documento ainda precisa 
seguir para votação na Câma-
ra dos Deputados.

O principal defensor em Pernambuco da estruturação da 
Zona Franca do Semiárido Nordestino, o empreendedor An-
tonio Souza traz esclarecimentos sobre o projeto que pode 
trazer um novo panorama de desenvolvimento para o semi-
árido. Em entrevista a reportagem do Jornal do Sertão ele 
apresenta detalhes sobre a PEC.

Jornal do Sertão (JS) – 
O que é a Zona Franca do Semi-
árido Nordestino?

Antonio Souza - É uma 
réplica da Zona Franca de Ma-
naus, é um projeto já protoco-
lado, já proposto pelo deputado 
federal da Paraíba Wilson Fi-
lho, do qual Gonzaga Patriota 
de Pernambuco é o relator. O 
projeto já passou por várias 
etapas e agora está esperando 
a pauta para votação na Câ-
mara. O projeto requer para o 
semiárido do Nordeste, princi-
palmente em Pernambuco ge-
ração de emprego e renda que 
encontra-se na Zona Franca de 
Manaus.

JS – Como a estruturação 
dessa área pode mudar o cená-
rio regional?

AS-  A estruturação se dá 
com a implantação de empre-
sas, mas primeiro com o incen-

tivo e apoio as organizações já 
existentes, não só as empresas, 
mas também os serviços das 
indústrias como o comércio e 
a agricultura. Essa estrutura-
ção além da questão tributária, 
prevê também investimento em 
infraestrutura de apoio logístico 
nas estradas, ferroviário, tam-
bém com o estabelecimento de 
aeroportos regionais facilitando 
o escoamento da produção.

JS- Como os micro, peque-
nos e grandes produtores atua-
riam nessa região?

AS- As empresas localiza-
das já nessa área, comércio, 
indústria, serviços e agropecu-
ária, eles teriam o benefício se 
credenciando nos mesmos mol-
des das de novas empresas que 
virão para a região. Elas terão 
uma gama de documentação 
que farão com que elas se habi-
litem.
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Registro aéreo do polo industrial da Zona Franca de Manaus
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artigo

Agronegócio no Vale: Créditos fiscais 
do Produtor que vende para Exportador

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

Todos já sabem da comple-
xidade tributária que enfrenta-
mos no Brasil.  O Instituto Bra-
sileiro de Planejamento Tribu-
tário apontou que desde 1988 
quando a Constituição Federal 
entrou em vigor, foram criadas 
290.932 normas tributárias no 
país, o que dá uma média em 
torno de 30 novas normas edi-
tadas por dia.  Muitas dessas 
normas são inconstitucionais 
ou sua forma de cobrança é 
ilegal. É imprescindível que o 
setor produtivo enfrente com 
maior profissionalismo sua 
carga de tributos específica 
para enxugar despesas desne-
cessárias e reaver valores pagos 
para o Fisco que podem se tor-
nar um grande fôlego financei-
ro para o empresário e produ-
tor.   Esta atitude não pode ser 
diferente na nossa realidade 
regional, nas atividades rural e 
agroindustrial.

Por exemplo, uma situação 
corriqueira no Vale do São Fran-
cisco é o caso do agricultor que 
vende sua fruta para outra em-
presa exportar (pode ser uma 
“Trading”, ou outra fazenda que 
realize a exportação).  

De acordo com a legislação, 
não incide ICMS sobre opera-
ções e prestações que se desti-
nem ao exterior: mercadorias, 
(inclusive produtos primários e 
industrializados), semi-elabora-
dos, ou serviços. 

O importante neste ponto é 
ressaltar que se equipara à ex-
portação a saída de mercadoria 
destinada a empresa comercial 
exportadora, inclusive “trading” 
ou outro estabelecimento da 
mesma empresa, assim como 
se adequa a esta situação as fa-
zendas que adquirem a fruta do 
produtor e exportam.  Ou seja, 
os produtores podem estar con-
tando com créditos a recuperar.

Na atividade agrícola e 
agroindustrial há aquisição de 
insumos, matérias-primas, ma-
teriais secundários e de embala-
gem empregados na fabricação 
de produtos industrializados 
que serão exportados para o ex-
terior.   Neste contexto, os pro-
cessos de “packing” das frutas 
para exportação são equipara-
dos a uma “industrialização”.  
Alguns insumos usados pelo 
produtor com tributos embu-
tidos geram créditos para ele, a 
partir do momento em que ele 
vende sua fruta para a empresa/
fazenda que irá exportar a fruta.   
Ou seja, tanto o exportador em 
si acumula créditos tributários 
em suas atividades, como o pro-
dutor que vende a fruta também 
acumula alguns créditos que 
podem se transformar em um 
interessante ingresso financeiro 
no seu negócio. Outra possibili-
dade é a novidade que tivemos 

neste ano de 2018 no âmbito 
do Drawback para os setores de 
defensivos agrícolas, material de 
defesa e químicos.  Através des-
te mecanismo os exportadores 
podem repor, com isenção de 
tributos o estoque de insumos 
equivalentes aos itens anterior-
mente importados ou compra-
dos localmente utilizados na 
fabricação de produtos já expor-
tados (neste caso, as frutas).  Os 
créditos tributários e isenções 
para o produtor são pleiteados 
pela via administrativa, não 
sendo necessário ingressar com 
ação judicial e tal procedimen-
to é totalmente regulamentado 
pelas leis específicas, ou seja, de 
maneira legal e sem riscos.  Não 
importa o tamanho da empresa 
ou do produtor agrícola/rural, 
há a possibilidade de diminui-
ção de custos, e melhorar a saú-

de financeira da atividade. O 
Fisco tem evoluído a cada dia 
para aprimorar a arrecadação, 
então o mesmo deve ser feito 
pelos contribuintes, pessoas 
físicas e jurídicas, no sentido 
de reduzir legalmente a carga 
de tributos enfrentada com os 
mecanismos legais disponí-
veis.
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A aniversariante Tereza Moraes com o esposo Cícero Adalmir Mo-
raes e os filhos George Moraes e Valmir Moraes Neto na festa temá-
tica, Cabarét, zona rural de Petrolina/PE.

Belíssima a cerimônia de renovações de votos da jornalista Cristiane 
Magalhães e engenheiro cívil André Luís Lira de Magalhães, pelos 10 
anos de união, nas margens do rio São Francisco. Felicidades ao casal!

As CS Lovers no evento Talk-Show, ladeando o consultor de ima-
gem Manoel Segundo, na loja Carmen Steffens em Juazeiro/BA.

O casal de empresários Clincia Melo e Paulo Granja na cerimônia 
de renovação de votos pelos 10 anos de união conjungal, no Coli-
seu Hall, em Petrolina/PE.

O esposo Coronel Marcus Vinicius Castello Branco com a empre-
sária Mara Alex, leia-se Santa Idá, na inauguração de sua nova 
loja em Petrolina/PE.

Boa parte da Equipe Petrolina FM, este jornalista e colunista 
social, auxiliar administrativo Jorge Cirino, gerente de progra-
mação Edenevaldo Alves, gerente administrativa Nina Duarte, 
produtora de conteúdo Vanya Alves e operador de áudio Calian 
Lima na recente celebração dos 13 anos da emissora.

***

***

***

***

***

O Campeonato 'O Rei do Ser-
tão - Muay Thai' com 15 super 
lutas, será em 05 de maio, no 
Ginásio de Esportes em Jua-
zeiro/BA.

O Concurso de beleza e teatro 
de revista 'Victor – Victória', 
com as participações da atriz 
e cantora Jane Di Castro, e a 
transformista Mitta Lux será 
no dia 12 de maio, no Centro 
de Cultura João Gilberto, em 
Juazeiro/BA.

O Festival Mimoso de Cinema 
será de 02 a 06 de Maio na ci-
dade de Mimoso/PE.

A XIX Serenata da Recorda-
ção será de 12 a 14 de julho na 
cidade de Santa Maria da Boa 
Vista/PE. Conheça, e reviva as 
histórias desta linda festa!

O show da banda 'Paralamas do 
Sucesso' e de pop rock, 'MPA' 
será em 26 de maio, no Iate Clube 
Petrolina/PE.

A 1ª edição da Vale Pet Show, fei-
ra pet do Vale do São Francisco, 
será nos dias, 04, 05 e 06 de maio 
no Centro de Convenções de Pe-
trolina/PE, com entrada franca!
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SaúdE

O 1º Congresso Regional 
Multiprofissional de Saúde 
com tema “CONDUTAS E 
ABORDAGENS MULTIPRO-
FISSIONAIS PARA UMA 
SAÚDE DE QUALIDADE”, é 
um evento voltado ao público 
de estudantes e profissionais 
da área de saúde e idealizado 
pela parceria da Autarquia de 
Ensino Superior de Arcover-
de (AESA) e de sua Faculda-
de Escola Superior de Saúde 
de Arcoverde (ESSA) junto 
com a equipe gestora do Hos-
pital Memorial de Arcoverde 
(HMA) que percebem o quão 
importante é levar aos estu-
dantes e profissionais da saúde 
um evento qualificador e de 
grande notoriedade científica, 
com grandes profissionais pa-
lestrantes nas áreas de Medici-
na, Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição, Educação Física, 
Farmácia e Psicologia.

O congresso será sediado 

na AESA, que oferece uma exce-
lente estrutura física, é composta 
por duas instituições de ensino 
superior: o Centro de Ensino 
Superior de Arcoverde (CESA) 
que oferece os cursos de licen-
ciatura em História, Geografia, 
Matemática, Pedagogia, Letras, 
Biologia e Gestão Comercial, 
hoje com projeto para cursos de 
Direito e Engenharia Civil em 
processo de análise do Conselho 
de Educação de Pernambuco; e a 
Escola Superior de Saúde de Ar-
coverde (ESSA) com cursos de 
bacharelado em Enfermagem, 
Psicologia, Farmácia, Fisiotera-
pia e Educação Física, também 
possuindo a Licenciatura em 
Educação Física. A ESSA junto 
a seu corpo diretor, coordenador 
e docente realiza junto ao HMA 
este primeiro congresso regio-
nal.

O HMA - Hospital Memo-
rial Arcoverde, é uma empresa 
hospitalar privada, que dispõe 

de instalações físicas e equi-
pamentos modernos, recursos 
humanos qualificados e éticos. 
Destaca-se pela qualidade dos 
serviços prestados, oferecendo 
alternativas de diagnóstico e 
tratamento de baixa e alta com-
plexidade. As inscrições para o 
Congresso podem ser feitas no 
site http://congressoregional.
aesa-hma.com.br/loja/, estu-
dantes que realizarem inscrição 
investirão o valor de R$ 120,00 e 
R$180,00 profissionais, a partir 
do dia 30/04.

A AESA poderá oferecer 
o curso de Engenharia Civil 
no segundo semestre

Equipe técnica do Conselho 
Estadual de Educação esteve 
em visita na AESA entre os dias 
17 e 18 de abril, com a intenção 
de avaliar o projeto do curso de 
Graduação em Engenharia Ci-
vil. O presidente, prof. Rober-
to e os diretores pedagógicos, 
prof. Franklin e prof. Alexandre, 

acompanharam os conselheiros 
do CEE/PE em auditoria ao pré-
dio principal da AESA, labora-
tórios, salas de aula e biblioteca. 
Para Roberto Coelho a chegada 
do novo curso é mais uma etapa 
do projeto que traz reestrutura-
ção para a Instituição, “Apesar 
das dificuldades que o Brasil pas-
sa e, por consequência, também 
enfrentamos, nunca perdemos 
a esperança de buscar cresci-
mento para a Autarquia. Com o 

curso de Engenharia Civil pas-
saremos a oferecer 14 cursos 
de graduação, com vestibular 
previsto para julho de 2018”; o 
presidente da AESA salientou 
ainda seu agradecimento à pre-
feita de Arcoverde, Madalena 
Britto, por todo apoio que ofe-
receu e a confiança depositada, 
já que em sua gestão a Institui-
ção registra o maior crescimen-
to durante seus 50 anos de fun-
dação e funcionamento.

AESA I n f o r m a
1º Congresso Regional Multiprofissional De Saúde
 “Condutas E Abordagens Multiprofissionais Para Uma Saúde De Qualidade”

Foco na Campanha Nacional de Vacinação
Municípios do Sertão visam vacinar milhares de pessoas até o fim do pra-
zo do ministério da Saúde em 1º de junho

Disponível nos postos de 
saúde do país a vacina contra a 
gripe pode ser tomada até o dia 
1º de junho. A 20ª Campanha 
Nacional de Vacinação prevê 
que as 54,4 milhões de pessoas, 
que integrem o grupo prioritá-
rio, recebam uma dose da subs-
tância. 

 Arcoverde e Petrolina re-
alizam ações contra a doença.  
“Algumas estruturas serão mon-

tadas em locais de grande cir-
culação na cidade para também 
fazer a vacinação", informa a se-
cretária executiva de Vigilância 
em Saúde de Petrolina, Marlene 
Leandro. 

O município de Arcoverde 
pretende vacinar um público 
alvo de 19.570 pessoas. Segun-
do o Ministério da Saúde a vaci-
na protege contra os três subti-
pos do vírus da gripe que mais 
circulam no hemisfério sul: A/
H1N1, A/H3N2 e a Influenza 
Tipo B. O ministro da Saúde, 
Gilberto Occhi, destaca que “o 
público-alvo da campanha pro-
cure os postos de saúde e receba 
a dose”.

Grupo de Risco
O grupo de risco é estabele-

cido a partir da recomendação 

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

O Ministério da Saúde faz 
um apelo a todo o público-
alvo da campanha procure 
os postos de saúde e 
receba a dose

"

da Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Nesse o Ministé-
rio da Saúde integra aqueles que 
são mais vulneráveis a gripe. 
Nele estão inclusas crianças de 
seis meses a menores de cinco 
anos; gestantes; puérperas (até 
45 dias após o parto); traba-
lhadores de saúde dos serviços 
públicos e privados; portadores 
de doenças crônicas; indivíduos 
com 60 anos ou mais; profes-
sores da rede Pública e Privada; 
população privada de liberdade 
e os funcionários do sistema pri-
sional.

Dia D
No dia 12 deste mês, ocorre o 

Dia D de mobilização. Os 65 mil 
postos de vacinação de todo o 
país ficam abertos para intensifi-
car a vacinação, já que o prazo da 

campanha não será prorrogado 
segundo o Ministério da Saúde.

Vítima
Faleceu no dia 24 de abril 

uma pessoa que pode ser a pri-
meira vítima do vírus H1N1 
no estado em 2018 segundo a 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES). Um homem de 45 anos, 

Com a chegada do período chuvoso aumentam os casos de arboviroses

EBC

notificado no dia 16 de abril 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG) estava inter-
nado no Instituto de Medicina 
Integral Professor Fernando 
Figueira (Imip), no Centro do 
Recife. Foi constatado que ele 
era portador do vírus, mas a SES 
investiga se de fato essa pode ter 
sido a causa da morte dele.
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SaúdE

População deve ficar mais atenta para evitar propagação das arboviroses
A comunidade deve ficar atenta a locais que possam servir de criadouro para o mosquito Aedes Aegypti

Com a chegada do período chuvoso no estado há o maior 
risco de casos das arboviroses. As doenças com maior inci-
dência em Pernambuco são a dengue, Zika, Chikungunya.  
A reportagem do Jornal do Sertão conversou com o clínico 
geral, Maurício Cavalcante que traz algumas informações 
sobre os cuidados que a população pode ter para combater 
o mosquito Aedes Aegypti, principal transmissor das arbo-
viroses.

Carol Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br Jornal do Sertão (JS) - 

O que são as arboviroses 
e quais as de maior 
incidência?

Maurício Cavalcante 
- Arboviose é um termo que 
se usa para definir doenças 
transmitidas por mosquitos, 
as mais comuns são a dengue, 
Zika, Chikungunya e Febre 
Amarela, esta última mais 
pelo Suldeste do país.

JS- O que a população 
pode fazer para se prevenir?

MC - A prevenção 
é basicamente o uso de 
repelentes, para se proteger 
contra o mosquito e evitar 
acúmulo de água em 
recipientes que possam 
servir de local de reprodução 
do mosquito. 

JS- Que passos seguir 
para uma prevenção eficaz?

MC - A população pode 

fazer o principal para se 
prevenir fazendo combate 
ao mosquito, permitir que 
os agentes entrem nas casas, 
fazer a limpeza de tanques 
e recipientes de água, 
colocando o inseticida para 
matar os mosquitos

JS- Por que este é o 
período de maior incidência 
de arboviroses?

MC - Para o Mosquito 
se proliferar, ele precisa 
de um ambiente quente e 
úmido. Então nos períodos 
de maior umidade, chuvas 
e temperatura quente, é 
aquele período onde você vai 
ter mais transmissão. O que 
caracteriza o período de maior 
transmissão e o justifica é a 
condição desse clima.

A população deve ficar atenta a locais que possam servir de criadouro

Reprodução Internet

Re
pr

od
uç

ão
 In

te
rn

et

O uso de repelente é importante para evitar o contato do mosquito com a pele
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Lideres coreanos prometem livrar 
península de armas nucleares
O Líder norte-coreano Kim Jong-un, e o presidente da Coreia do Sul, Moon 
Jae-in, concordaram em trabalhar pelo fim do conflito

Após o período de tensão 
reforçado pelo histórico bélico 
dos norte-coreanos, o mundo 
pode presenciar um momento 
incomum no dia 27 de abril, o 
encontro amistoso entre o líder 
norte-coreano, Kim Jong-Un, e 
o presidente da Coreia do Sul, 
Moon Jae-In.

 Na reunião, eles acor-
daram em criar um acordo 
de paz estre ano a partir da 
transformação do armistício 
que “pôs fim” a Guerra da 
Coréia em 1953 – apesar do 
conflito nunca ter terminado 
oficialmente entre os dois pa-
íses devido a ausência de um 
tratado de paz. 

Mesmo ao Kim Jong-Un 
afirmar que está interessado 
no processo de desnucleari-
zação, boa parte dos analistas 
internacionais se mostram 
descrentes com a afirmação. 
Kim é o primeiro dirigen-
te norte-coreano a pisar em 
território sul-coreano desde 
a Guerra da Coreia (1950-
1953).

Inusitado
Uma escolta invulgar cha-

mou a atenção de pessoas ao 

redor do mundo quando Kim 
Jong-Un se encontrou com 
o presidente sul-coreano. O 
Líder da Coréia do Norte se-
guiu em uma limusine cerca-
do por 12 seguranças vestidos 
a rigor, eles acompanharam o 
veículo em passo de corrida. 
As imagens com o registro vi-
ralizaram.

Continuidade
Após o encontro a Or-

ganização das Nações Uni-
das (ONU) se pronunciou 
por meio de nota, na qual, 
secretário-geral das Nações 
Unidas, António Guterres, 
destaca que que “muitos em 
todo o mundo se emociona-
ram com as imagens podero-
sas de dois líderes se unindo 

Da redação com informações 
da Agência Brasil

Sertão Esportivo
Cultura

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

O Centro Cultural Matingueiros começou o ano com pé 
direito e emplacou com sucesso o Polo Carnavalesco, onde 
mais de 15.000 pessoas curtiram diversos estilos musicais, 
exposição e oficinas, tudo na mais completa paz e harmonia. 
Menos de um mês depois deu-se início ao projeto Forró Cria-
tivo. Uma iniciativa que até inicio de maio teve quatro edições 
e atrações como Ivan Greg, Gean Ramos, Targino Gondim, 
Celso Carvalho e Manoel da Paixão. Começando com o Dêdo 
de Prosa, cuja temática  foi sempre o atual cenário do forró e 
suas perspectivas, além de oficinas de pandeiro; terminando 
com o Rala Bucho ao som do verdadeiro forró de raiz. O pú-
blico só cresceu evento após evento que continuará ao longo 
do ano, mesmo depois do período junino. Afinal o xote e baião 
são riquezas verdadeiras da região e devem ser oportunizadas 
a turistas, artistas e amantes da própria cultura. É lamentá-
vel constatar que não há valorização do que é nosso ao longo 
do ano nos espaços de entretenimento da cidade.  Em maio a 
programação aumenta e chega em novos públicos. Nos dois 
primeiros sábados (5 e 12) as 16:00 hs haverá a apresentação 
do teatro de bonecos Fabulário, com o espetáculo A Princesa 
e o Dragão. Diversão garantida para crianças e também para 
os pais com a área gastronômica à sombra de uma linda e 
frondosa mangueira. A concepção é do grande artista cênico 
Sebastião Simão Filho e a produção é da Cia Máscaras de Tea-
tro. Logo mais tarde, pontualmente as 20:00 hs, também aos 
sábados, a apresentação da peça teatral  Mistério da Figuras 
de Barro. Um texto de Osman Lins, sob direção de Sebastião 
Simão. E pra fechar esses dois maravilhosos primeiros sába-
dos de maio,  teremos a quinta e sexta edição do Forró Criati-
vo com Manoel da Paixão (dia 5) e Dubaia (dia 12), sempre a 
partir das 21:00 hs. Tudo isso é o grande esquenta para o Polo 
Matingueiros de São João 2018. Pra quem gosta mesmo de 
forró pé de serra e comidas típicas, o polo vai ser um paraíso e 
terá o mesmo formato do carnaval, onde foi armado um palco 
na rua em frente ao Centro Cultural Matingueiros, na Petroli-
na Antiga. Sejam bem vindos !!

Centro Cultural Matingueiros 
a todo vapor !!!

cimeira verdadeiramente 
histórica"

para promover a harmonia e 
a paz na Península Coreana.”

Ele também se coloca dis-
ponível para atuar na promo-
ção da reconciliação entre as 
duas nações. “Implementar 
rapidamente todas as ações 
acordadas para promover a 
construção e a reconciliação 
intercoreana, um diálogo 
sincero, e o progresso rumo 
à paz sustentável e à des-
nuclearização verificável na 
Península Coreana”, declara 
Guterres. 

O representante da ONU 
aposta ainda na cimeira en-
tre a Coreia do Norte e os Es-
tado Unidos esperada para 
este mês, Guterres acredita 
no avanço e ao fim do texto 
reforça sua prontidão para 
atuar na resolução de con-
flitos.

Estados Unidos
O presidente norte-ame-

ricano Donald Trump se 
pronunciou no Twitter sobre 
o encontro entre os líderes 
das duas nações. Ele atri-
buiu na rede social parte do 
mérito a si e a China.  "FIM 
DA GUERRA DA COREIA! 
Estados Unidos e todo o seu 
GRANDE povo devem estar 
muito orgulhosos do que 
está acontecendo hoje na 
Coreia!”Em encontro realizado no dia 27 de abril eles apertaram a mão em momento histórico

Escolta invulgar do presidente norte-coreano viralizou nas redes
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Compesa realiza concurso  com salários 
até R$ 6,7 mil e vagas para todo o estado
São 63 vagas para atuar em todo o estado com inscrições previstas até o dia 4 de junho 
pela Fundação Getúlio Vargas

Um dos concursos públicos 
mais esperados do ano está com 
inscrições abertas. A Compa-
nhia Pernambucana de Sanea-
mento (Compesa) disponibiliza 
63 vagas a nível médio, técnico e 
superior. As oportunidades são 
para atuar em diversas localida-
des do estado. “Temos realizado 
concursos a cada dois anos para 
fazer face ao grande volume de 
investimentos do programa do 
governador Paulo Câmara, oxi-
genando e ampliando o quadro 
de colaboradores”, explicou o 
presidente da companhia, Ro-
berto Tavares.

O edital do concurso foi pu-
blicado no último dia 24 e as 
inscrições, que tiveram início no 
último dia 30, seguem até o dia 
4 de junho. O processo deve ser 
realizado através do site da ban-
ca organizadora do certame a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
pelo link http://fgvprojetos.fgv.
br/concursos/compesa2018. O 
pagamento do boleto de inscri-
ção pode ser feito até o dia 6 de 
junho. Os salários variam de R$ 
1.442,36 a R$ 6.743,28. O edital 
prevê a reserva de vagas para 
pessoas com deficiência. 

O prazo de vigência do con-
curso será o período de um ano, 
sendo prorrogável por mais um. 
As primeiras contratações estão 
previstas para 2019.

Educação

Re
pr

od
uç

ão
 In

te
rn

et

Divulgação

RASIL

presente no Interior

CAAPE oferece seguro gratuito 
para a advocacia pernambucana

Muitos advogados do Estado já aderiram ao CAAPE+Seguro

Lançado recentemente em eventos realizados nas Subseccio-
nais OAB de Petrolândia e Serra Talhada, o CAAPE+Seguro já 
teve a adesão de centenas de advogados de todo o Estado. O pro-
grama da Caixa dos Advogados de Pernambuco (CAAPE) prevê 
um seguro de vida por acidentes pessoais inteiramente gratuito 
para a advocacia pernambucana.

O CAAPE+Seguro oferece ainda a possibilidade de o advogado 
concorrer ao sorteio mensal de R$ 10 mil, pela Loteria da Caixa 
Econômica Federal. O programa também tem cobertura por mor-
te acidental, com indenização de R$ 3 mil. Para aderir ao seguro, 
o advogado adimplente com a OAB-PE deve procurar a sua sede 
de Subseccional e preencher o cadastro. O CAAPE+Seguro é uma 
parceria entre a CAAPE, a Seguros Unimed e a União Nordeste 
Corretora de Seguros.

No Recife e Região Metropolitana, a ficha de adesão está dis-
ponível na sede da CAAPE (Rua Rui Calaça, 54 – Espinheiro) e 
nas duas unidades do Ponto CAAPE, que ficam nas áreas de esta-
cionamento mantidos pela instituição – próximos aos Fórum do 
Trabalho do Recife (Avenida Mascarenhas de Morais, 4455 – Im-
biribeira) e de Olinda (Rodovia PE-15, s/nº - Cidade Tabajara).

“Desde o início da gestão, em janeiro de 2016, um de nossos 
compromissos tem sido o de interiorizar os serviços oferecidos 
pela CAAPE para todos os advogados e advogadas. E ficamos mui-
to felizes ao levar, em primeira mão, para os profissionais serta-
nejos a opção do CAAPE+Seguro, totalmente gratuito”, destacou 
Bruno Baptista, presidente da CAAPE. “Temos avançado na oferta 
de novos serviços e assistência à advocacia graças a uma constru-
ção coletiva e às transformações promovidas pela OAB-PE sob a 
liderança do presidente Ronnie Duarte”, ressaltou.

“Nossa proposta é cuidar do bem-estar e segurança do advoga-
do pernambucano. Para tanto, estamos sempre instituindo parce-
rias que beneficiem a categoria, com programas e serviços ofere-
cidos a baixo custo e até de forma gratuita, como no caso do plano 
odontológico e dos estacionamentos. Prezando por uma política 
de inclusão, que possibilite qualquer profissional o acesso ao ser-
viço oferecido pela CAAPE. Este é o nosso compromisso”, reiterou 
o presidente Bruno Baptista.

Oportunidades
A Compesa disponibiliza 28 

vagas para o cargo de Assistente 
de Saneamento e Gestão (nível 
médio), cuja especialidade é de 
Assistente de Gestão e Serviços 
Comerciais. O valor da inscrição 
é de R$ 69,00. 

Já a nível médio técnico são 
11 vagas para Assistente de Sa-
neamento e Gestão distribuídas 
nas especialidades de Técnico 
em Contabilidade e Técnico 
Operacional com habilitação 
em Desenho Técnico, em Topo-
grafia, em Mecânica, e em Edifi-
cações. A taxa de inscrição é de 
R$ 79,00. São 24 vagas a nível 
superior, sendo nove para Ana-

lisa de Gestão e 15 para Analis-
ta de Saneamento. O custo de 
participação é de R$ 89,00. A 
Compesa tem como requisito 
para concorrer a uma das vagas 
de Analista de Saneamento, for-
mação profissional nas áreas de 
engenharias Elétrica com habi-
litação em Eletrônica, Elétrica 
com habilitação em Eletrotécni-
ca, Química, Civil e Cartográfi-
ca. Para as vagas de Analista de 
Gestão, os candidatos precisam 
ter formação em Administra-
ção, Ciência da Computação ou 
Sistema da Informação e Enfer-
magem com especialização em 
Enfermagem do Trabalho.  

Benefícios
De acordo com a Compesa, 

os contratados serão submeti-
dos ao regime jurídico estabe-
lecido pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e com 
o cumprimento da carga ho-
rária de 200 horas, por mês. 
Os empregados da companhia 
recebem além da remuneração 
prevista, progressões salariais 
por mérito e antiguidade, assim 
como participação nos resulta-
dos.

Dentre os atuais benefícios 
estão vale-alimentação ou re-
feição e auxílio-educação. Tam-
bém há os benefícios opcionais 
adquiridos por meio de contri-
buição.

As inscrições seguem até o mês de junho no site da FGV

A empresa tem previsão de contratação dos colaboradores para 2019



 www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 12 anos integrando a região -  De 01 à 31 de Maio de 2018 / Edição 18216


