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Agronegócio movimenta o PIB do Estado

Amor pelo café
Em homenagem ao Dia Internacional
do Café, Jornal do Sertão traz matéria especial com a barista Geórgia Romero, do Café de Bule, em Petrolina.
Especial dia do Café > Pág. 10

Reprodução Internet

Espetáculo da Paixão
Municípios do interior do Estado
se preparam para apresentar para
o público a Paixão de Cristo. Confira a programação.
Cultura > Pág. 15
A produção de manga e uva foram fundamentais para o crescimento de 5,3% da agropecuária em 2018.
O saldo positivo contribuiu para o resultado final do Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco de 1,9%,
desempenho que superou o PIB nacional, que alcançou 1,1%. Meio Ambiente > Pág. 8
Carlos Bassan_Gazeta do Povo

Sarampo
Brasil perdeu o certificado de país livre do sarampo e já registra mais de 10 mil casos. Melhor
meio para prevenir a doença é a vacinação.
Saúde > Pág. 9
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Fique por Dentro
Saúde
Segurança do paciente

É sempre confortável reproduzir boas notícias; aqui trazemos uma: o resultado do
(PIB) - Produto Interno Bruto
nacional cresceu 1.1%, enquanto o PIB de Pernambuco cresceu 1.9%, alcançando R$ 182.8
bilhões em valores correntes.
Esse resultado foi apresentado
pela Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem).
Podemos destacar entre os
principais setores responsáveis
por esse crescimento, o agronegócio, com importante contribuição dada pela produção
de uva e manga, que, aliada à
indústria e serviços, motivou o
resultado final. O setor agrícola
deu importante contribuição
com a geração de empregos
que influenciou positivamente
o saldo da balança comercial
para a queda da inflação no
ano passado. Esse resultado
registra a importância do setor
agropecuário pernambucano
no contexto sócio econômico
do Brasil. Em Serra Talhada,
município localizado no Sertão
do Pajeu (PE), população continua sem resposta com relação
a entrada em funcionamento
do aeroporto do município;
o Jornal do Sertão entrou em
contato com a ANAC, porém,
de acordo com a (Seinfra-PE)
- Secretaria de Infraestrutura e
Recursos Hidricos de Pernambuco, a conclusão da obra está
dependendo de um projeto
de requalificação do aeroporto que contemplará obras de
drenagem, terraplanagem e
implantação de cerca patrimonial, que deverá ser aprovado
pela (SAC) Secretaria de Aviação Civil, para ser licitado. O
investimento incluindo projeto
e execução de obras somam
R$ 20 milhões de reais, com
recursos provenientes destinados pelo Governo Federal, sem
data prevista para conclusão.
Boa Leitura!
Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral

Pernambuco está avançando quando o assunto é
segurança do paciente. O
Estado teve 15 hospitais selecionados para o Programa Paciente Seguro, sendo
o Hospital Mestre Vitalino,
em Caruaru, o único do interior a fazer parte do grupo.
O programa é desenvolvido

Hipertensão
HRRBC realiza campanha
pelo Hospital Moinhos de
Vento (RS), em parceria com
o Ministério da Saúde, através do Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de
Saúde (PROADI, SUS), que
tem por objetivo melhorar
a segurança do paciente em
hospitais públicos do País.

Durante o mês de abril é
lançada uma campanha em
apoio ao Dia Nacional de
Combate a Hipertensão Arterial, que tem seu “dia D”
em 26 de abril. Para incentivar e orientar a população,
o Hospital Regional Ruy de
Barros Correia (HRRBC),
em Arcoverde, vai realizar

no dia 12 de abril uma ação
social, no pátio da sua emergência. Entre 7h e 12h, a população terá acesso gratuito
a aferição de pressão arterial, teste de glicemia, testes
rápidos para HIV e sífilis,
orientações nutricionais e
cálculo do índice de massa
corpórea (IMC).

Meio Ambiente
Ambev prioriza redução de água

Turismo
Setur destaca Petrolândia

De olho no meio ambiente, a cervejaria Ambev reduziu, em duas décadas, 50% a
quantidade de água utilizada para a produção de suas
cervejas. Dados da empresa
mostram que o ano de 2018
terminou utilizando 2,86 litros de água para cada litro
de cerveja, uma redução de

Reforçando a proposta
de interiorizar o turismo do
Estado, através da inclusão
no roteiro novos destinos do
interior, a Secretaria de Turismo apoiou o Conselho Estadual de Turismo (Contur-PE) em seu 51º encontro,
que aconteceu em Petrolândia. O secretário Rodrigo

2,7% comparado ao ano de
2017. Em 20 anos, a Ambev
poupou cerca de 18 trilhões
de litros de água. "A preservação da água faz parte
do nosso sonho e queremos
sonhar cada vez mais longe",
afirma Filipe Barolo, gerente de sustentabilidade da
Cervejaria.

Observatório JS
A literatura é
um campo inesgotável não só
quanto aos focos
dos assuntos, quanto ao número de publicações.
Livros, cuja tiragem é definida
pelos compradores, alcançam
dezenas de milhares de exemplares. Isso tudo, sem falar na
eternidade dos ensinamentos,
como os contidos neste texto
hipotético, pois é uma Autobiografia Escrita pelo Dinheiro.
O que se segue é uma adaptação de um texto originalmente publicado no Convite de
Formatura da minha turma de
economista na UFPE, em 1979,
e que transcrevo com muito orgulho:

“Nasci em um país da Ásia
Menor, por iniciativa de Creso,
o último Rei da Lídia (atual Turquia) que teve a ideia de transformar-me em moeda. Sofri várias
metamorfoses com o passar dos
anos. Fui cunhado em ouro, prata, cobre, bronze e níquel. Cada
país cuidou de dedicar maior
atenção e requinte à minha confecção. Fui entregue a gravadores
peritos em sua arte. No Brasil,
comecei a ser cunhado na casa da
Moeda da Bahia, já nos tempos
coloniais. Um dia, seguindo minha evolução, virei papel-moeda.
Embora a evolução dos tempos
tenha levado à substituição do
ouro e da prata por metais menos
raros ou suas ligas, preservou-se, com o passar dos séculos, a

Novaes explicou o plano de
ações da Setur, reforçando
a importância de realizar o
encontro em Petrolândia. “O
município é um destino com
potencial para o turismo,
queremos articular as condições necessárias para que
suas belezas possam entrar
na rota de Pernambuco”.

PRAZER, EU SOU O DINHEIRO
associação dos atributos de beleza
e expressão cultural ao valor monetário das moedas que, na atualidade, quase sempre apresentam
figuras representativas da história,
da cultura, das riquezas e do poder
das sociedades. A necessidade de
guardar as moedas em segurança deu surgimento aos bancos.
Ajudei, durante todos esses séculos, o desenvolvimento social e
econômico do homem. Construí
muita coisa. Destruí muita gente.
Provoquei ambições, criei guerras, escravizei os homens. Mas,
juro, não era este o meu objetivo.
Se pudesse escolher o meu destino, gostaria de estar nas mães dos
justos, dos bondosos, daqueles
que me utilizassem para o bem e
para o verdadeiro progresso do ser

humano. Porque para isso fui
criado. Gostaria que as pessoas
refletissem que sou uma lasca
de metal; um simples pedaço
de papel. Que elas sim, é que
valem muito. Porque, no fundo,
o que eu compro dura pouco, e
daqui ninguém vai me levar”.
Complementando esta última
assertiva, este que vos escreve lembra o multimilionário
que exigiu ser enterrado com
as mãos abertas, para fora do
caixão. Indagado porque isso,
explicou: “Para demonstrar que
dessa vida nada se leva”.

José Artur Paes Vieira de Melo
jartur1205@gmail.com

desde 2006
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Política
Em Israel, Bolsonaro firma acordos
e memorando de entendimento

Alan Santos_PR

Presidente encontrou com o primeiro-ministro de Israel com o objetivo de cooperarem entre si em diversos setores
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
Em seu primeiro dia de
visita a Israel, que aconteceu
no dia 31 de março, o presidente Jair Bolsonaro firmou
um acordo de cooperação
em áreas distintas entre os
dois países. Foram assinados
acordos em diversas áreas,
como defesa, serviços aéreos,
prevenção e combate ao crime organizado, ciência e tecnologia e um memorando de
entendimento de segurança
cibernética.
Os dois governos ainda
concordaram cooperar em
setores como petróleo e gás,
termoeletricidade e energias renováveis. Nos campos
da energia e da mineração,

Bolsonaro e o primeiro-ministro israelense, Benajmin
Netanyahu, reconheceram o
papel transformador da inovação, da robótica e da segurança cibernética. Segundo
o Ministério das Relações
Exteriores, os dois países
são relevantes produtores de
gás natural, com isso, será
feito um intercâmbio de práticas sobre a concepção dos
mercados domésticos do
produto. Na área de ciência,
tecnologia e inovação para o
desenvolvimento de startups,
o Governo destaca que esse
tipo de intercâmbio sustenta as sinergias existentes em
diversas áreas, onde os investimentos serão recíprocos. Os
dois líderes ainda destacaram
a celebração de um acordo de

serviços aéreos, objetivando
a conectividade entre os países e garantindo ampla liberdade operacional às companhias aéreas. Na ocasião foi
enfatizada a determinação
em adotar iniciativas militares conjuntas, abrindo caminho para laços mais estreitos
neste campo.
A parceria entre Bolsonaro e Netanyahu ainda foi
reiterada através do reconhecimento do Brasil e de Israel
por Juan Guaidó, que se autodeclarou presidente interino da Venezuela. Eles enfatizaram o comprometimento
dos dois países em apoio ao
regime de Nicolás Maduro,
afirmando que a parceria entre o Brasil e Israel está baseada sobre valores comuns

Líderes enfatizaram a determinação em adotar iniciativas militares conjuntas

da liberdade, da democracia,
da economia de mercado, da
justiça e da paz, além da determinação comum de buscar
a prosperidade para seus povos. Na ocasião, Israel lembrou o papel desempenhado
pelo Brasil durante a Assembleia Geral das Nações Uni-

das, que aprovou, em 1947, a
Resolução 181, abrindo caminho para a recriação do Estado de Israel na terra ancestral
do povo judeu. Ainda em Israel, o presidente condecorou
os 136 militares israelenses
que atuaram nas operações
em Brumadinho.
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Governo retoma campanha
"Leãozinho Amigos das Crianças"
Iniciativa propõe a destinação de até 6% do IR para ações de assistências em
defesa das crianças e adolescentes

Ações assistenciais e projetos da
CAAPE em todo o estado serão
discutidas em encontro

Mais uma vez, o Governo
do Estado lança a campanha
“Leãozinho Amigo das Crianças”. Em sua 4ª edição, a iniciativa propõe a destinação
ao Fundo Estadual de Defesa
dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Pernambuco
(FEDCA/PE) de parte dos
tributos declarados à Receita
Federal por pessoa física, que
pode ser até 3% do imposto de Renda (IR), durante o
período de declaração, ou até
6% até dezembro, que será
deduzido no exercício do ano
seguinte.
Essa ação solidária, que é
uma parceria entre a Receita
Federal e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente
(CEDCA), não ocasiona nenhum custo extra ao contribuinte. Caso não haja nenhum
valor a pagar, e sim a restituir,
a doação vigora como parcela
dedutível. Ou seja, oferece a
livre escolha sobre o destino
de parte desses tributos pagos
anualmente à União e ainda
acresce no valor a ser restitu-

Reprodução Internet

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Fernando Ribeiro Lins, presidente da CAAPE, vai debater com as Subseccionais da OAB-PE as ações da instituição para 2019

Iniciativa pode destinar até 3% para FEDCA

ído. Quem deseja destinar até
6% do IR devido, o contribuinte deve optar pela declaração
de renda modelo completo
através da opção "Doações
diretamente na declaração –
ECA", localizada na ficha Resumo da Declaração. A doação
poderá ser realizada até 31 de
dezembro deste ano. Para o
contribuinte que desejar doar
até 3%, poderá fazê-lo até o
dia 30 de abril. A dedução dos

valores destinados à ação não
prejudicará outras deduções
relativas a dependentes, saúde, educação e pensão alimentícia. A distribuição dos valores arrecadados será realizada
entre os diversos programas
de atendimento às crianças e
adolescentes em situação de
risco de Pernambuco, onde todas as ações do CEDCA podem
ser acompanhadas através do
site www.cedca.org.br.

Aeroporto de Serra Talhada atrai investimentos
A cidade de Serra Talhada
tem sido mira de muitos empresários, os investimentos na
região aumentaram graças à
provável inauguração do aeroporto, que vem se prolongando ao longo dos anos. Um dos
grandes nomes que passou a
investir no município é o Assaí
Atacadista, que pretende investir cerca de R$40 milhões e já
gerou pelo menos 150 empregos
diretos, desde o início das suas
obras, com estimativas de oferecer um total de 460 vagas. A
rede de atacado pretende levar
mais de 7 mil itens de grandes
marcas nacionais e importadas,

nos setores de alimentos, higiene, bebidas e limpeza, para a sua
primeira unidade na região.
O ano de 2019 começou com
a expectativa de contar com o
Aeroporto de Serra Talhada finalmente operando, com as licenças da Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC), porém, de
acordo com o que a Secretaria de
Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco (Seinfra-PE)
informou, está sendo trabalhada
a conclusão do projeto de requalificação do aeroporto, contemplando obras de drenagem,
terraplanagem e implantação de
cerca patrimonial, por exemplo.

Sem informar datas, afirma que
o projeto será licitado após análise e aprovação pela Secretaria
de Aviação Civil (SAC), com investimentos de R$ 20 milhões,
incluindo projeto e execução
das obras, que serão provenientes de recursos destinados pelo
Governo Federal. O órgão ainda
afirma que o objetivo é viabilizar o aeroporto para a operação
de voos comerciais e garantir
o desenvolvimento regional, a
partir da estruturação do equipamento. Sendo assim, possível
contribuir para o crescimento e
fortalecimento da economia do
Estado.

As ações assistenciais e os projetos da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco – CAAPE, da OAB-PE,
serão discutidas no IV Encontro de Representantes da CAAPE, que acontece no dia 04 de maio, no Auditório do SENAC
de Caruaru, no Agreste do estado. O encontro contará com
a presença do presidente da OAB-PE, Bruno Baptista, do
presidente da CAAPE, Fernando Ribeiro Lins, e de todos os
presidentes das Subseccionais da OAB-PE juntamente com
os seus representantes da CAAPE. O objetivo é divulgar e
planejar ações.
“É uma oportunidade para apresentarmos as principais
ações assistenciais da nossa instituição e discutirmos com
todos os colegas as estratégias para implementação dos nossos serviços ao longo do ano junto à advocacia pernambucana”, destaca o presidente da CAAPE, Fernando Ribeiro Lins.
“Esperamos fortalecer nossas parcerias para que, cada vez
mais, os serviços prestados pela CAAPE possam ser usufruídos de forma igualitária por todas as advogadas e advogados
do nosso estado”, ressalta.
A CAAPE possui, hoje, diversas ações permanentes e projetos de caráter assistencial para as advogadas, advogados
e também os estagiários de Direito inscritos na OAB. Entre
as ações ações estão convênios para descontos em diversos
estabelecimentos comerciais e de serviços, vacinação contra a gripe H1N1, Programa Livro do Mês, e os programas
Hospeda+CAAPE, CAAPE Presente e CAAPE+Perto de
Você. Mais informações podem ser consultadas no site www.
caape.org.br
A CAAPE tem os seguintes representantes no Sertão,
indicados pelos presidentes das Subseccionais da OAB-PE:
Genilson Flávio Bezerra (Afogados da Ingazeira), Michelly
Medeiros Mororó (Araripina), Adson José Dantas Viana de
Lima (Petrolândia); Dyego Patrick Ferreira de Alencar Carvalho (Petrolina), José Carlos de Lavor Oliveria (Salgueiro),
Estefferson Darley Fernandes Nogueira (Serra Talhada).

Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE)
Endereço: Rua Rui Calaça, 54 - Espinheiro/Recife/PE CEP: 52.020-110 | Telefones: (81) 3223.0902 / 3231.4121
www.caape.org.br / Facebook CAAPE.Oficial / Instagram caape_oab
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O projeto "Petrolina 2050" é plano
de estudo estratégico da FIEPE

Cooperativa investe no Vale
do São Francisco

Projeto foi lançado durante o mês de março e prevê ações com resultados
a curto, médio e longo prazo

Petrolina vai contar com a
criação de um plano estratégico de desenvolvimento sustentável, com ações e resultados
de curto, médio e longo prazo.
O anúncio do projeto “Petrolina 2050” foi feito no último
mês, pelo Conselho Empresarial da unidade regional Sertão
do São Francisco da Federação das Indústrias do Estado
de Pernambuco (FIEPE), que
criou uma comissão para análise do projeto.
O consultor de gerenciamento Paulo Takito, da empresa Urban Systems, que está
há 20 anos no mercado e tem
sede em São Paulo, fez a apresentação do plano, detalhando
todas as etapas do trabalho.
“Primeiro realizamos um diagnóstico com um mapeamento
estatístico; depois fizemos um
plano estratégico, onde elaboramos um estudo econômico
e urbano e num terceiro momento colocamos em prática o
plano de ação com as diretrizes

Divulgação
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O Sicredi, uma instituição financeira cooperativa,
anunciou que vai ampliar a
oferta de serviços no Vale do
São Francisco com mais duas
agências, sendo uma na Avenida da Integração, em Petrolina, e a outra no Senhor do
Bonfim, na Bahia. O anúncio
foi feito pelo presidente do
conselho de administração do
Sicredi Vale do São Francisco,
Antônio Vinicius, durante assembleia geral ordinária, no
último dia 27 de março. O presidente destacou que pretende, até 2020, atingir o número
de 200 milhões de ativos totais. Segundo ele, no relatório

de 2018 consta a marca histórica de 110 milhões. "Em 2018
entregamos excelentes resultados aos nossos mais de 4 mil
associados. Lançamos a conta
digital Woop Sicredi, tivemos
um crescimento de 20,02%,
ampliamos o portfólio de produtos e serviços com diversificação de investimentos e melhor acesso ao crédito e hoje
contamos com mais de 300
soluções financeiras", destacou. Ao todo, são 1.600 agências em todo País, onde, entre
as vantagens para associados,
estão taxas de juros reduzidas
e rendimentos normalmente
superiores aos de mercado.
Divulgação

Projeto foi apresentado ainda no mês de março

para o desenvolvimento".Para
o gestor do Sistema FIEPE no
Sertão do São Francisco, Flávio Guimarães, a oportunidade
também serviu para enfatizar
outra ferramenta que também
é necessária para o pleno desenvolvimento do município,
o novo Plano Diretor. A FIEPE
vem trabalhando junto com a
municipalidade desde junho de
2018, quando realizamos várias

reuniões para análise dos resultados das escutas e audiências
públicas visando uma melhor
mobilidade, acessibilidade e ordenamento urbano para Petrolina", exemplificou Guimarães.
Com o projeto sendo lançado,
outras reuniões serão realizadas
para discutir o andamento do
plano, sendo a próxima no dia
17 de abril, o auditório da entidade, em Petrolina.

Anúncio foi feito pelo presidente Antônio Vinicius durante assembleia geral
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Agronegócio faz PIB de
Pernambuco superar o nacional
Além da agricultura, setores de indústria e serviços também contribuíram
para o crescimento de quase 2%, em relação a 2017
Carlos Laerte - Clas Comunicação
De acordo com a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de
Pernambuco
(Condepe/
Fidem), o Estado teve, em
2018, um crescimento de
1,9% no Produto Interno
Bruto (PIB), alcançando
R$ 182,8 bilhões em valores correntes. Resultado
que superou, inclusive, o
PIB nacional, que apontou um acréscimo de 1,1%.
Entre os principais setores
responsáveis por esse crescimento está o agronegócio, principalmente no que
se trata da produção de uva
e manga, que, junto à indústria e serviços, motivou
o resultado final.

Para o presidente do
Sindicato dos Produtores
Rurais de Petrolina, Jailson Lira, o setor agrícola
deu importante contribuição para a geração de empregos, para o saldo positivo da balança comercial
e para a queda da inflação
no ano passado. “Tudo isso
mostrou a importância do
setor agropecuário pernambucano para a economia e a sociedade brasileira”, afirmou o presidente.
Porém, no quarto trimestre de 2018, houve uma
redução de 1,1% em comparação ao semestre anterior.
Segundo a Candepe/Fidem, o resultado foi moti-

vado pelo desempenho dos
setores, que apresentaram
queda no período em questão. “Em 2018, o produtor
rural encontrou muitas intempéries. Tivemos a crise
da greve dos caminhoneiros, as chuvas acumuladas
no fim do ano, dentre outras. Mas, antes de tudo,
o agricultor é um forte e
sabe da responsabilidade
que ele tem com milhares
de trabalhadores e suas famílias”, completou Jailson
Lira.
Setor passa por dificuldades
Apesar dos números
apontados darem um fô-

Jailson afirma que força do agricultor ajudou no crescimento do PIB

lego para o PIB, os fruticultores têm enfrentado
alguns transtornos. Com
isso, o presidente da entidade sindical vem cobrando do governo do estado
uma maior atenção a Agência de Defesa e Fiscalização
Agropecuária do Estado
de Pernambuco (Adagro),

principalmente ao que se
refere a emissão digital do
PTV (Permissão de trânsito para vegetais). Segundo
Jailson Lira, a emissão do
documento de forma virtual vai agilizar os processos
de liberação das cargas de
fruta, que hoje são realizadas apenas pela Adagro.
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Meio Ambiente

72 mil mudas da caatinga serão utilizadas
para arborização urbana de municípios

Oportunidade
para jovens

Agrovale é responsável por realizar as doações, que já tiveram início em Glória do Goitá
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
A Agrovale deu início, durante o mês de março, a um projeto que pretende doar, ao longo
do ano de 2019, 72 mil mudas
de plantas da Caatinga para a
arborização urbana de diversos
municípios de Pernambuco e da
Bahia. O projeto teve início no
último dia 13 de março, através
da doação de 1.700 mudas de
espécies nativas, como ingazeiro, pata de vaca, ipê e jatobá, à
cidade de Glória do Goitá, na
Zona da Mata Pernambucana,
que foram recebidas pelo vereador do município, Epitácio de
Souza Paes.Glória do Goitá foi
selecionada pois, apesar da sua
receptividade, possui poucos
espaços verdes. De acordo com
o vereador, o município preten-

AESA

de se tornar referência em preservação ambiental nas áreas
urbanas. “E acredito que essas
quase 2 mil mudas vêm para
ajudar a Glória de Goitá conseguir esse objetivo", comentou.
Segundo o Departamento do
Meio Ambiente da Agrovale,
em 2018 foram doadas quase
26 mil mudas nativas, que foram distribuídas para 14 municípios, sendo 10 baianos e 4
pernambucanos, além de pelo
menos 90 entidades ou pessoas físicas. De acordo com o
vice-presidente da empresa,
Denisson Flores, em 2019 a organização deve produzir 72 mil
mudas, com o objetivo de ampliar o programa de doações.
"Já entregamos as plantas para
diversas regiões de Pernambuco e Bahia. Nossa intenção
é que mais cidades saibam

Divulgação

1.700 mudas chegaram a Glória do Goitá no mês e março

dessa ação e venham buscar
a quantidade que precisam
para tornarem seu ambiente

Informa

Aesa-Essa contará com Clínica Escola
de Fisioterapia a partir do mês de abril
A Autarquia de Ensino
Superior de Arcoverde –
Aesa, em parceria com o
curso de bacharelado em
Fisioterapia e direção pedagógica da Escola Superior de Saúde de Arcoverde
– Essa, está selecionando
pacientes que apresentem
dores articulares, hérnia
de disco, pós operatório
de traumas, entre outros
casos, para a realização de
atendimentos na Clínica
Escola de Fisioterapia –
CEF.
A clínica terá suas atividades iniciadas no próximo dia 02 de abril, no
Bloco J (sala J2) da Aesa,
que fica na Av. Gumer-

cindo Cavalcante, 538, no
bairro do São Cristóvão. Os
pacientes serão atendidos
na fisioterapia motora em
especialidades de Reumatologia (terças-feiras, das 8h
às 12h) e Traumato Ortopedia (quintas-feiras, das 8h
às 12h). Entre outros atendimentos que serão disponíveis, o público contará com
tratamentos complementares (ventosas, bandagens e
outros).
Para a manutenção das
instalações físicas e insumos dos serviços, haverá a
cobrança da taxa de R$ 5,00
por sessão, onde os pacientes efetuam o pagamento na
tesouraria da instituição,

autorizando um pacote de
10 sessões (R$ 50,00), previamente. Porém, a principio os primeiros pacientes
ficaram isentos da taxa. Os
atendimentos serão agendados via WhatsApp, e/ou
através do telefone: (87)
99927-4397. Após o agendamento, o paciente será direcionado para a avaliação
fisioterapêutica, onde alguns casos precisará de encaminhamento médico em
mãos, além do comprovante
de residência e documento com foto. Para pacientes
menores de idade (crianças
a partir dos cinco anos), é
necessário levar documento
do responsável.

mais arborizado e com mais
espaços de lazer para a população", disse Flores.

A Agrovale contratou 60
jovens aprendizes, com idade
entre 14 e 24 anos, para o programa “Aprendiz no Cultivo de
Cana-de-açúcar”, que é desenvolvido pelo Centro de Excelência em Fruticultura do SENAR e
a Agrovale. “A ideia é desenvolvermos habilidades básicas e específicas voltadas ao cultivo da
cana-de-açúcar, com os aprendizes tendo contato direto com
a empresa, absorvendo melhor
o conhecimento que eles adquirirem aqui [no SENAR], no módulo teórico”, explicou Liziane
Rocha, coordenadora adjunta
do SENAR.
De Juazeiro, a Agrovale foi
a empresa que mais criou vagas
de empregos formais na região,
equivalente a 61% do total de
contratados na cidade baiana.
“Com o programa, nosso objetivo é integrar mais ainda esses
trabalhadores”, finaliza Roberta
Bispo, gestora de recurso humanos da empresa.
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Meio Ambiente

“Velho Chico” ameaçado

Divulgação SOS Mata Atlântica

Após diversos alertas e tentativas frustradas de retenção dos rejeitos, estudos comprovam a contaminação do Rio São Francisco, dois meses após a tragédia em Brumadinho
Após dois meses da tragédia que aconteceu na barragem da Vale, em Brumadinho (MG), deixando, até
hoje, centenas de mortos e
desaparecidos, além de resultar em uma perda de proporções ainda não calculadas
ao meio ambiente, um relatório de monitoramento das
águas brasileiras foi divulgado pela Fundação SOS Mata
Atlântica. De acordo com as
informações que constam
nesse relatório, contaminantes mais finos estão passando
pela barreira da hidrelétrica
de Retiro Baixo, em Felixlândia e seguem descendo até a
represa de Três Marias, desaguando, posteriormente, no
Rio São Francisco. O levantamento foi realizado entre os

dias 8 e 14 de março.
Doze pontos foram analisados no São Francisco, onde
nove estavam com condição
ruim e três em condição regular. “Os dados comprovaram que o Reservatório de
Retiro Baixo está segurando
o maior volume dos rejeitos
de minério que vem sendo
carregados pelo Paraopeba.
Apesar das medidas tomadas
no sentido de evitar que os
rejeitos atingissem o Rio São
Francisco, os contaminantes
mais finos estão ultrapassando o reservatório e já são
percebidos nas análises em
padrões elevados”, divulgou
a entidade.
O trecho a partir do Reservatório de Retiro Baixo,
entre os municípios de Feli-

xlândia e Pompéu, até o Reservatório de Três Marias, no
Alto do São Francisco, estão
com água imprópria para
usos da população. Nesses
pontos, a falta de transparência da água estava acima dos
limites legais definidos pela
Resolução 357 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente
(Conama), para qualidade da
água doce superficial, apontando lugares que chegaram
a alcançar seis vezes mais que
o permitido pela resolução.
Ainda de acordo com a SOS
Mata Atlântica, as concentrações de ferro, manganês,
cromo e cobre também estão
acima dos limites máximos.
Dados Contestados
O resultado do estudo que

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
MARIA PIA BARROS DA COSTA, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Cabrobó/PE., nos termos do art. 216-A, da Lei n.
6.015/1973, e Provimento nºs 14/2016 da CGJ/PE e 65/2017 do CNJ., foi protocolado no Cartório de Registro de Imóveis de Cabrobó/
PE., sob o nº 15.512, em 14/03/2019, o requerimento de Ata Notarial, no qual JANETE PEREIRA DE SOUZA ARAÚJO, portadora do
Registro Geral (RG) n.º 1.456.547/SDS/PE e CPF/MF n.º 238.663.814-68, nascida aos 20/10/1959, filha de Elza Pereira de Souza e pai
não declarado, cabeleireira, casada com o Sr. JOSÉ DIAS DE ARAÚJO, em data de 27/07/1983 sob o regime da comunhão parcial
de bens, conforme Certidão de Casamento – Matrícula: 0759290155 1983 3 00003 053 0000715 44 do Cartório do Registro Civil
das Pessoas Naturais desta Comarca de Cabrobó/PE, residente e domiciliada na Rua 13 de Maio, n.º 136 – Centro, Cabrobó/PE, CE:
56.180-000, Solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião Extraordinária, nos termos do art. 1.238,
caput, do Código Civil, do imóvel urbano constante de Uma (01) casa de alvenaria situada na Rua 13 de Maio, n.º 140, nesta Cidade,
com duas (02) portas de frente, confinando-se de um lado com a casa de Rogaciano Pereira Crispim e do outro com a casa de Selma
Lúcia de Novaes Pires; com Inscrição Imobiliária Municipal sob o nº 01.01.044.0247.001. Tudo conforme projeto de levantamento
cadastral e memorial descritivo, elaborados pela Arquiteta Kerlania França Guimarães de Souza, inscrita no CAU-PE: nº. 1959077, sob Registro de Responsabilidade Técnica - RRT nº. 0000007512816. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente
interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos, em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante o
Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente
de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a
usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Cabrobó/PE, 14 de Março de 2019. Eu, Maria Pia
Barros da Costa, Oficial do Registro de Imóveis desta Comarca, mandei digitar e subscrevi.

Falta de transparência chega a ser seis vezes maior que o permitido

aponta índices de turbidez e
alguns metais acima do permitido por lei foi contestado pela Agência Nacional
das Águas (ANA), pelo Instituto Mineiro de Gestão
das Águas (Igam) e pelo
Serviço Geológico do Bra-

sil. Segundo os órgãos oficiais, o Rio já estava contaminado antes mesmo do
desastre. A Vale também
garantiu que a pluma da
lama está contida no reservatório da Usina de Retiro
Baixo.
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Saúde
Cultura

Surto de sarampo faz um alerta para
a importância da vacinação

Sertão Esportivo

Com a confirmação de novos
casos de sarampo, o Brasil perdeu o certificado de país livre de
sarampo. Mais de 10 mil casos
foram registrados em vários estados, no último ano. Por isso, o
certificado concedido pela Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) foi invalidado, visto
que o principal critério da retirada da certificação é a incidência
de casos confirmados do mesmo
vírus durante 12 meses.
A falta de vacinação, principalmente em crianças, é um
fator determinante para a reintrodução do vírus no Brasil,
onde todos precisam ser imunizados. Mas ainda há quem
defenda que o fato de algumas
patologias estarem erradicadas
se torna desnecessário a vacinação e esse movimento vem
ganhando força. Mesmo com
opiniões contrárias, dados da
Organização Mundial de Saúde
(OMS) dizem que sua eficácia
tem sido comprovada na erradicação de muitas doenças. “A vacina foi um dos maiores achados
na busca da saúde e aumento
da longevidade da humanidade.
Juntamente com a água tratada

Reprodução Internet

Mais de 10 mil casos foram registrados em todo o país. Especialistas afirmam
que vacinação ainda é o meio mais eficaz de combate à doença

Crianças e adultos devem ser imunizados em todo o país

e os avanços na conservação de
alimentos e desenvolvimento
da agroindústria, a vacina é um
dos pilares que tornou possível
o aumento da longevidade da
população e de seus parâmetros
intelectuais e de saúde”, afirma o
ortopedista Rui Eduardo.
A vacina é disponibilizada pelo
Ministério da Saúde a todos os
municípios por meio das Regionais de Saúde. A indicação é utilizar a vacina tríplice viral, que evita,
além do sarampo, a rubéola e a caxumba. “Apesar de Pernambuco

não estar na lista destes estados, e
Petrolina ter atingido a cobertura
das crianças com a campanha nacional ocorrida no ano passado, é
ideal que quem não se vacinou, se
vacine, para não registramos casos em nosso território", alerta a
secretária executiva de Vigilância
em Saúde de Petrolina, Marlene
Leandro. A vacina tríplice viral
deve ser aplicada em crianças com
12 meses, além do reforço aos 15
meses. Jovens e adultos também
devem ser imunizados de acordo
com o calendário de vacinação.

Pernambuco em alerta para o aumento de
casos de sífilis nos últimos anos
Nos últimos anos, Pernambuco tem registrado um aumento considerável nos casos
de sífilis. Onde, de acordo com
a Secretaria Estadual de Saúde
(SES), somente entre os anos de
2015 e 2017, os números chegaram a um aumento de 150%. A
infecção, que é transmitida sexualmente, é causada pela bactéria
Treponema Pallidum, podendo
ser contraída de três formas:
através de relações sexuais, em
gestantes ou de mãe para filho.
Em Petrolina, somente no ano
de 2018, foram registrados 377
novos casos da doença no município, um número que preocupa,

visto que a forma mais eficaz de
prevenção é através do uso de
preservativos durante as relações sexuais.
De olho nesses números e
cientes da importância da prevenção, a Prefeitura de Petrolina,
através do Centro de Testagem
e Aconselhamento e o Serviço
de Atendimento Especializado
(CTA/SAE), tem realizado ações
educativas de orientações sobre
as infecções sexualmente transmissíveis. A exemplo disso é a
disponibilidade de preservativos, tanto no CTA, quanto nas
demais unidades de saúde. O
município oferece ainda testes

rápidos de detecção de sífilis,
HIV e hepatites B e C. Com o
resultado positivo, o paciente é
encaminhado ao SAE, para dar
início ao tratamento gratuito. “A
sífilis é uma doença evitável, por
tanto, a maior orientação é o uso
do preservativo, principalmente
entre os mais jovens. Apesar de
ter um tratamento que pode ser
considerado fácil, a doença pode
gerar sequelas”, alerta a secretária executiva de Vigilância em
Saúde de Petrolina, Marlene Leandro, que lembra que a doença
é silenciosa, onde muitas pessoas podem ter, mas não apresentar quaisquer sintomas.

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

Verdades
Sinceridade é bom? Tendemos naturalmente a dizer que
sim, visto que representa verdade, contudo paradoxalmente
sabemos que quando somos sempre sinceros podemos nos
dar mal. Mentimos muitas vezes para não magoar quem consideramos ou simplesmente para evitar constrangimentos.
Aquela velha opinião solicitada que com certeza irá doer se
for dita de forma verdadeira sai normalmente da boca dos
conhecidos como 'chatos'. Meu ex professor, o mestre Ariano
Suassuna declarou que é uma falta de educação muito grande falar mal de alguém pela frente, já que constrange quem
ouve e constrange quem fala, não custando nada esperar a
pessoa sair para tal. Um dos maiores historiadores de todos
os tempos, Cornélio Tácito ocupou cargos políticos importantes na Roma antiga e ficou conhecido por ser um severo
juiz de caráter das pessoas além de um fervoroso moralista, o
que contraria absolutamente sua opinião sobre dizer sempre
a verdade. Dizia que a sinceridade e a generosidade se não
forem usadas com moderação levariam qualquer pessoa fatalmente à ruína. Em tempos que a maioria das pessoas destilam sua sinceridade sem filtros através de um computador,
pela mais notória rede social, o novo STF (Supremo Tribunal
do Facebook) onde todos são "especialistas", tudo pode ser
dito sem receio já que retira o ônus da presença física. Mas de
onde vem a palavra 'sincero' ? Curiosamente veio de Roma, já
no primeiro século da era Cristã. O termo nasceu graças ao
mal hábito de escultores desonestos que vendiam suas peças
de mármore por encomenda ou no comércio aberto. O fato é
que esses artistas eram menos qualificados e ao esculpir suas
peças não conseguiam impedir que aparecessem imperfeições
no mármore, pequenos buracos que eram preenchidos com
uma cera especial deixando esses defeitos escondidos, tanto
é que um decreto do senado romano determinou que todas
as esculturas deveriam ser sine cera (do latim, sem cera), ou
seja, sem disfarces, verdadeira. Sincero é quem usa suas palavras sem a cera da mentira, assim como os antigos escultores
honestos. E você é sincero?
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Dia Internacional do Café

Para celebrar a data, trouxemos uma especialista para falar um pouco dessa paixão mundial

Se você tem uma cafeteria, é
um apaixonado por café ou tem
qualquer tipo de relação positiva com essa especiaria, deve
estar ciente que o mês de abril
também reserva uma data especial, apesar de tantas controvérsias, para esse produto que conquistou o paladar de milhares
de pessoas ao redor do mundo.
Em 14 de abril é comemorado o,
não oficializado, Dia Internacional do Café.
Em diversas partes do mundo, essa data representa um dia
voltado para apreciadores da
bebida, em suas mais diversas
possibilidades.
Apaixonados
por café, o brasileiro aumenta, ano a ano, o consumo da
bebida, onde, de acordo com
dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic),
2019 pode esperar um crescimento de 3,6% nesse consumo.
“Amamos café! É fato. Acompanhamos despercebida ou naturalmente um crescimento no
consumo de café não só no país,
mas no mundo. E é um produto
tão fantástico e afetivo, que não
só o consumo aumenta constantemente ano a ano, mas o investimento empresarial é notório. E vão desde coffee bikes até

boutiques de café, para todos os
gostos e para todos os bolsos”,
afirma a Barista, Confeiteira e
Padeira do Café de Bule, em Petrolina, Geórgia Romero.
Em uma conversa com o
Jornal do Sertão, Geórgia explicou que passamos pelas chamadas três ondas do café, sendo a
primeira quando o café era apenas o coadjuvante que acompanhava as refeições, fossem
para dar mais energia durante
a manhã, finalizar o almoço ou
acompanhar o jantar. Já a segunda onda é marcada pela chegada das máquinas de espresso,
que trouxeram, além de uma
nova maneira de beber o café, o
conceito de lojas especializadas
em extrair esperessos e cappuccinos ganharam mais espaço e
novos apreciadores. “Foiassim
que, na década de 1960, abriu-se na Califórnia a Peet’s Coffee,
que mais tarde se transformaria na primeira Starbucks. Um
público mais jovem também
foi atraído pela variedade de
bebidas à base de café que surgiram na época, como shakes
e frozens. Foi aí que surgiu a
profissão de barista, pela necessidade de especializar esses
profissionais”, explica a barista.

Foi a partir dessa massificação
que foi vista a necessidade de
exclusividade, nascendo, assim,
a terceira onda. Cafés exclusivos provenientes de micro lotes,
perfis de torra únicos, alta qualidade dos grãos, profissionais
cada vez mais especializados,
além de um consumidor cada
vez mais informado e exigente,
que está sempre questionando a
origem, variedade, proporções e
técnicas. Assim cresce cada vez
mais um público com necessidades e níveis de exigência diferentes.
Qualquer mercado deve
procurar inovações para atrair
ainda mais o seu e novos públicos. “A busca pela ‘xícara’
perfeita é uma obsessão não só
dos baristas, mas das cafeterias.
E as xícaras já não comportam
as variedades de bebidas tendo
o café como base. Aí vêm copos
de formatos infinitos, garrafas
e métodos de extrações que
vão além do filtro (de pano ou
não). Hoje já podemos encontrar Gadgets controlados por
smartphones, que medem
todos os parâmetros de uma
extração, tempo, quantidades
de água, café e proporções.
Eu, como barista, me sinto

Divulgação Café de Bule

Geórgia acredita que a qualidade do café é definida pelo prazer do consumo

otimista nessa relação horizontal que estar por vir, pois
a partir do momento em que
as pessoas têm um maior entendimento sobre o café de
qualidade, haverá também a
valorização desse produto e
uma grande valorização dele
no mercado”, enfatiza Geórgia. O bom café não tem uma
fórmula secreta para ser feito.
Eles são perfeitos se dão prazer a quem consome. Mesmo
com tantas novidades disponíveis no mercado, o “cafezinho” tradicional ainda é o

mais consumido em todo o
mundo. “É um café com alto
teor de defeitos e com baixo
preço de comercialização”,
afirma a barista, que finaliza
com algumas dicas:
• Cada pessoa tem uma tolerância pessoal ao dulçor;
• Escolha bons rótulos,
boas marcas, tem compromisso direto com a qualidade
da bebida;
• Prefira cafés preparados
na hora de ingeri-los;
• Cafés de garrafas térmicas
têm validade de 30 minutos.
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As debatedoras, psicóloga Rebeca Santana, empresária
Jackeline Maia, personal trainer Aila Pimenta, Maria
Theresa Morais, a cantora Camila Yasmine e empresária Juliana Martins participaram de um bate-papo com o
tema "Juntas, podemos mais", para celebrar o Dia Internacional da Mulher, na Praça de Alimentação organizado
A representante da Rede de Mulheres Negras do Sertão, pelo River Shopping em Petrolina-PE.
Viviane Costa participou da Sessão Especial pelo Dia Internacional Contra a Discriminação Racial na Câmara de
Petrolina, uma idealização dos vereadores Gilmar Santos e
Paulo Valgueiro.
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Está disponível no canal oficial da cantora Andreza Santos o clipe da música “Não Passarão“ em
parceria com rapper juazeirense Euri Mania. A
canção faz parte do seu 1º álbum ‘Alto Lá’.

Parabenizar à TV Grande Rio de Petrolina-PE, pela recontratação da jornalista Vanda Torres. Sucesso Vanda!

A professora Maria José Lima da Rocha e o jornalista
Carlos Laerte, durante o lançamento da revista 'Coral
Santa Cecília' na Catedral - Santuário de Nossa Senhora
das Grotas, em Juazeiro-BA.

O prefeito de Petrolina Miguel Coelho com a 1ª Dama Lara
Secchi, e seu ‘Miguelzinho’, pesando 4kg e medindo 52 cm,
em uma maternidade no Recife-PE.

O presidente da Agrodan de Belém do São Francisco-PE, empresário Paulo Dantas, ladeado pelo
atual e seis ex-presidentes do Grupo de Executivos
de Recife - GERE durante homenagem e entrega
de certificado, em Recife-PE.
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Divulgação APIC

Cidades
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Coaching & PNL
Tikinha Albuquerque
Diretora Executiva

Diálogo pode salvar uma VIDA!

PEIXE VIVO Expectativa é atrair 5 mil pessoas e comercializar até 12 toneladas de peixe

Cabrobó realiza Feira do Peixe Vivo
Produtores estarão comercializando diversas espécies pelo valor de R$12kg
A partir de uma parceria
da Associação dos Piscicultores de Cabrobó (APIC) e a
Prefeitura de Cabrobó, o município vai receber a 10ª edição da Feira do Peixe Vivo,
no dia 17 de abril. Para esse
ano, a expectativa da APIC é
que seja comercializado até
12 toneladas de peixe. “Devido à crise, alguns produtores
diminuíram a sua produção,
mas esperamos ainda comercializar de 10 a 12 toneladas do peixe vivo. Aproximadamente 5 mil pessoas
vão passar pela feira. Nossa
intenção é divulgar o trabalho do apicultor, mostrando

ao público que o peixe é de
qualidade, atestado pela vigilância sanitária”, afirma o
presidente da APIC, Du Peixe, que promete um produto
com preço abaixo do valor de
mercado, que aumenta muito durante o período das celebrações da Semana Santa.
Quem visitar a feira vai
encontrar peixes das espécies tilápia, tambaqui, carpa,
curimatá, surubim e pirarucu, que serão comercializados pelo valor de R$12 o
quilo, que já pode ser levado
tratado. “O cliente escolhe
o peixe, que é pesado ainda
vivo, e a gente prepara, faz o

filé, posta ou retalhado para
fazer churrasco, do jeito que
ele quiser”, explica o presidente. Hoje, a APIC conta com 25 associados, mas
durante a feira apenas 14
estarão presentes. “Alguns
produtores não atingiram a
meta da associação para o
tipo do peixe, por isso eles
não participam, porque não
iriam conseguir vender o
produto na feira”, acrescenta Du Peixe.
A 10ª Feira do Peixe Vivo
vai acontecer das 7h às 15h,
do dia 17 de abril, no pátio
do Mercado Público de Cabrobó.

São João: Arcoverde cadastra imóveis
Até o dia 22 de abril, a
Prefeitura de Arcoverde,
através da Secretaria de Turismo e Eventos vai realizar
o cadastramento de imóveis,
como casas apartamentos e
outras alternativas, a exemplo do sistema de locação de
quarto, conhecido por “cama
e café”, para as celebrações
do São João 2019 do município.
As celebrações do ciclo junino estão programadas, de

acordo com o Comitê Gestor
de Eventos, para acontecerem entre os dias 21 e 29 de
junho. Segundo a Secretaria,
a rede hoteleira da região
chega a lotar em 100% suas
acomodações. Para cadastrar imóveis ou quartos é
necessário preencher as informações solicitadas pelo
Formulário de Inscrição, que
se encontra disponível no site
da Prefeitura de Arcoverde
(www.arcoverde.pe.gov.br).

Após o preenchimento, os
documentos devem ser encaminhados para o e-mail arcoverde.setur@gmail.com , até
o dia 22 de abril. Outra alternativa é efetuar a entrega do
formulário, presencialmente,
durante o mesmo período,
na Secretaria de Turismo de
Arcoverde, no bairro da Boa
Vista. As entrega acontecem
de segunda a sexta-feira, das
9h às 12h. Mais informações
pelo telefone (87) 3821.3502.

Segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS),
a cada ano são registrados mais de 800 mil suicídios no mundo, o
que representa aproximadamente uma morte a cada 40 segundos.
E, parece que toda vez que acontece, mesmo com
pessoas
que
não
conhecemos,
temos
a
sensação que podíamos ter feito algo e nada fizemos.
Pode ser que, em algum momento de nossas vidas, desconfiemos de que alguém próximo está pensando em suicidar-se, em decorrência de um sofrimento. Quando nos deparamos com essa situação, o sentimento de impotência nos
permeia, fazendo-nos acreditar que não há como ajudar. Entretanto, temos ao nosso alcance uma arma poderosa: o diálogo!
O diálogo ainda é a melhor prevenção para ajudar alguém!
Se há uma desconfiança, é imprescindível que se converse diretamente com a pessoa. Ao falar com alguém que demonstra
ideia suicida, devemos ter uma abordagem acolhedora, livre de
preconceito ou julgamento. Um diálogo aberto, respeitoso e
compreensivo, a escuta ativa deve estar presente nesse diálogo.
Procurar saber como a pessoa está, o que tem feito ultimamente,
como está se sentindo. O foco da conversa deve ser o outro. Caso
a pessoa se sinta à vontade para compartilhar o seu sofrimento
com você, jamais esboce expressões de choque (“Não acredito que
você está pensando nisso! ”) ou reprimir, o choro que venha (“Pra
que chorar? Você sempre teve tudo do bom e do melhor! ”). Seu
papel resume em oferecer suporte emocional e orientar a pessoa
a buscar ajuda de um profissional. Se a pessoa falar claramente
sobre os seus planos de se matar e parece estar decidida quanto
a isso, é primordial que ela não seja deixada sozinha, alerte familiares próximos e ajude para que ela fique em ambiente seguro. Se
você perceber que a pessoa não se sente à vontade para se abrir,
deixe claro que você estará disponível para conversar em outras
oportunidades. Não insista ou demonstre excesso de preocupação, pois ela poderá se afastar por medo ou sentir-se pressionada.
“O que percebemos ao longo dos anos é que as pessoas não compartilham seus sentimentos por vergonha e na solidão acabam
tomando decisões para acabar com a sua dor. ” Dráuzio Varella
Ainda existe muito preconceito em relação à saúde mental de
modo geral. É importante falar sobre o assunto e encarar o transtorno mental como uma doença que precisa ser tratada.
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Projeto Cores do Cecora presta
homenagens a artistas Arcovedenses

Mais água para Salgueiro

Centro comercial vai ganhar novas cores através do talento de Sebastião Rodrigues Freitas

Uma iniciativa do Projeto Cores do Cecora vai realizar uma homenagem aos artistas de Arcoverde e diversas manifestações culturais.
O muro que fica próximo
à Praça Winston Siqueira
(antiga Virgínia Guerra), no
centro de Arcoverde, será
palco para painéis pintados
pelo artista plástico Sebastião Rodrigues Freitas. A
iniciativa, que tem por objetivo promover a recuperação da fachada do centro
comercial, já teve início em
outros espaços, agregando,
também, canteiros compostos por plantas no seu entorno. "Estamos iniciando
os trabalhos com um painel
que traz o sanfoneiro Valdecir Vicente. Vou retratar
também bancas de feira,
pernas-de-pau, ursos e troças carnavalescas, além de
objetos em couro, vendedores de horti-fruti e outros
temas. Há ainda um painel

Divulgação

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Diversos municípios do
Sertão sofrem com a estiagem e quando se trata principalmente das áreas rurais,
a falta de água é constante.
De olho nesse cenário, a Prefeitura de Salgueiro, através
da Secretaria de Agricultura,
instalou oito poços artesianos, que irão amenizar a falta
de água e beneficiar mais de
100 famílias do município.
As perfurações foram realizadas em diversas localidades, como Santana, Sítios
Novos, Uri, Pocinho, Solta,
Camarinha, Miguel, Paula,
Baixio da Cacimbinha e Aldeinha Lagoinha. De acordo
com a prefeitura municipal,

a expectativa é que novos
poços sejam conquistados,
garantindo o direito de acesso e disponibilidade de água
potável e de qualidade para
todas as comunidades, principalmente as de localizações
mais remotas. “Estamos diariamente buscando melhorias para amenizar os efeitos
que a seca sempre provoca
em nosso município. Dessa
vez conseguimos contemplar
essas comunidades e estamos
lutando para conseguir mais
recursos para que outros
lugares sejam beneficiados
com os poços artesianos e
outras medidas”, comemora
o prefeito Clebel Cordeiro.
CCOM

CECORA Diversos artistas e manifestações culturais serão homenageadas

retratando o portão principal do Cecora, em estilo
de xilogravura, trazendo
muitos elementos da nossa
cultura regional", afirmou o
artista plástico.
Por e tratar de uma construção antiga, o muro do
Cecora será preparado para
receber as pinturas, possibi-

litando ainda uma vida útil
mais longa aos painéis que
serão pintados. “Todo o material de construção será totalmente custeado pela Casa
Combate. Já a mão-de-obra
ficará a cargo da Prefeitura
e do centro comercial", finalizou o diretor do Cecora,
Paulo Sérgio Diniz.

Poços beneficiam mais de 100 famílias

Artigo
O aluno conectado
Esses dias falei em sala de
aula, quando proferia uma
palestra sobre fake news:
“vou fechar minha conta no
facebook”. Um aluno protestou de pronto: “não faça isso,
pois você vai perder todos os
seus amigos”. Eu não tinha
pensado nisso.
Caminhando
devagar
para meio século de vida,
não sou do tipo que acha que
“no meu tempo tudo era melhor”. Não, eu sinceramente
não acho que era melhor.
Prestando atenção vejo que
as oportunidades multiplicaram-se. Não compactuo com
um saudosismo baseado nos
argumentos escurecidos de

que éramos (os mais vividos), melhores.
Lembrei do uso do cigarro, por exemplo. Shoppings,
cinemas, aviões, lojas, hospitais, etc. Fumava-se sem
constrangimentos em todos
essea lugares. O pobre do fumante passivo ou do alérgico
crônico nem ousava questionar. O lema do respeito era:
“os incomodados que se retirem”. Todos cumpriam. Melhoramos nisso, não?
Pois bem. Novos tempos
e as relações virtuais estão
em alta. A tecnologia busca
formas de transmitir o cheiro das coisas através da tela
dos celulares, que são pes-

soais e portadores de inteligência artificial. Seu smartfone é seu e ele sabe que é
seu. Poucos dias de uso e ele
habitua-se com seu estilo de
vida, seus horários e fica super esperto. Se você muda de
comportamento, ele também
muda. É inteligente.
Voltando ao alerta do meu
aluno conectado, fui então
investigar. Fui ao meu facebook e me assustei com
o que constatei. Pesquisei
as últimas 20 pessoas que
me falaram algo sobre alguma postagem minha,
na minga linha do tempo;
ou que eu curti ou comentei algo em suas páginas.

Pasmo, bestificado.. Das
20 pessoas que de alguma
forma me observaram ou
que observei no facebook,
tou eu ou elas tendo tido
uma ação de comentar ou
“clicar”; apenas 8 eu conhecia pessoalmente. Ou
seja, o aluno estava certo.
Se desativar minha conta
no facebook, perderei 12
em cada 20 “amigos”. É,
são amigos sim. Não gostaria de perdê-los. Não
desativei minha conta no
facebook. Cumprimentei
meu aluno e cliquei para
continuar a vida moderna.
Meu abraço aos leitores
do Jornal do Sertão.

Firmo Neto
Relações Públicas e Jornalista
firmoneto@yahoo.com.br (81) 99821-1161
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Tecnologia

Em tempos de fake News

ColunaJurídica

Internet

Crescimento das redes sociais gera uma grande propagação de boatos, que se
espalham rapidamente entre a população

Coluna Jurídica

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

Da Segurança Jurídica da aquisição
patrimonial de bens de empresas em
Recuperação Judicial
Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado, pós-graduado e especialista em Direito Empresarial, pela
Universidade Estácio de Sá; pós-graduado e especialista em Direito
Imobiliário pela Universidade Estácio de Sá; Mestrando em Direito e
Relações internacionais, pela Universidade Europeia do Atlântico, em
Santander, na Espanha.

Com ajuda das redes sociais, notícias falsas chegam ao público rapidamente

pelas cidades através de boatos e eram tidas como verdades
absolutas, mas na era digital e
suas redes sociais, essas notícias
se espalham mais rapidamente,
tomando proporções gigantescas, levando, inclusive, à graves
consequências. Quem não se
lembra quando, em setembro de
2018, um posto de combustíveis,
em Minas Gerais, divulgou a informação de uma segunda greve
dos caminhoneiros? A notícia se
espalhou por todo o País, levando a população a realizar uma
verdadeira corrida aos postos
de combustíveis. Sendo, logo em
seguida, desmentida por órgão
Internet

Com o avanço da tecnologia, é possível chegarmos aos
mais diversos acontecimentos
mundiais quase que instantaneamente. Na mesma velocidade
que as notícias chegam, junto
a elas vêm também as chamadas fake News, que são os falsos
boatos que se espalham como
notícias verdadeiras. Abril é o
mês que se comemora o Dia do
Jornalista (07 de abril), por isso
o Jornal do Sertão vai abordar
algumas questões sobre as notícias falsas.
Diversos especialistas afirmam que as fake News sempre
existiram. Elas se espalhavam

oficiais. No Brasil, o ponto alto
desse tipo de notícia foi durante
as eleições do ano passado. Milhares de compartilhamentos
falsos, com o objetivo de convencer mais pessoas a adotarem
um determinado ponto de vista
político, foram registrados, levando diversos órgãos, como
por exemplo o Tribunal Superior
Eleitoral (STE), a promoverem
alertas contra as fake News. O
TSE, inclusive, criou um canal que tinha como objetivo
atestar a veracidade das informações, ou não. Com a acessibilidade das redes sociais o
escoamento das notícias acaba acontecendo de maneira
rápida e eficiente. O mesmo
acontece com reportagens tendenciosas, que vêm crescendo
cada vez mais, graças, também, ao aumento dos chamados jornais independentes e
blogs, que passam a funcionar
sem qualquer comprometimento com a população, almejando apenas publicidade. Por
isso, é de extrema importância
que sigam existindo meios de
comunicação comprometidos
com a responsabilidade, além
de aprimorar meios que assegurem a credibilidade de suas
publicações.

No meio empresarial há uma seríssima - e necessária - preocupação quando uma empresa adquire de outra o seu fundo empresarial, exatamente por conta da sucessão das dívidas trabalhistas,
tributárias e civis. Não é raro se ver árduas lides judiciais envolvendo esta matéria, onde credores buscam responsabilizar terceiros ao pagamento de dívidas se utilizando do instituto da sucessão
empresarial como pano de fundo.
Atento a isto, o legislador ordinário estabeleceu na Lei de
Recuperação Judicial que a alienação de patrimônio de uma empresa que esteja em processo de recuperação judicial não gera a
possibilidade da sucessão das dívidas ao adquirente, trazendo-lhe,
portanto, a necessária segurança jurídica neste tipo de negociação.
Vale relembrar que a venda parcial de bens da empresa em
recuperação - como por exemplo uma de suas unidades fabris ou
filial - é um dos meios de se alcançar o soerguimento da empresa
e, se a Lei fosse omissa neste sentido, permitindo a sucessão das
dívidas de uma empresa a outra, obviamente nenhum empresário
viria a adquirir bens de empresas em recuperação judicial, pois
seria dragado à crise financeira desta, absorvendo o passivo financeiro deixado pela mesma, o que não é admissível.
Tal discussão jurídica inclusive já alcançou o Supremo Tribunal Federal - STF, por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI, que dessumiu que a alienação de patrimônio de empresa em processo de recuperação judicial não acarreta a sucessão
de dívidas pela arrematante.
Buscar transpassar à empresa adquirente as dívidas de empresa em recuperação judicial por meio da sucessão empresarial, arruinaria o empreendimento financeiramente saudável e a sua própria função social, o que não se admite, já que o espírito legislativo
induz à manutenção da fonte produtora e da empresa em nosso
mercado, protegendo a própria atividade econômica nacional.
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Cultura
Pernambuco se prepara
para a Paixão de Cristo

"Entre nós" será apresentado no Centro Cultural João Gilberto, no dia 14

O mês de abril será para
reviver a história que já tem
mais de 2 mil anos, a Paixão
de Cristo. Diversos municípios do interior de Pernambuco trazem para o público
esse espetáculo.
Em Nova Jerusalém, o
maior espetáculo ao ar livre acontece entre os dias
13 e 20 de abril, trazendo
grandes atores, como Juliano Cazarré (Jesus), Priscila
Fantin (Maria), Ricardo Tozzi (Herodes), Gabriel Braga Nunes (Pilatos) e Bruno
Lopes (Apóstolo João). Os
ingressos estão sendo vendidos em diversos pontos do
Estado e custam a partir de
R$ 100, com direito a meia
entrada.
Em Garanhuns, a 29ª
edição do espetáculo “Jesus, Alegria dos Homens”

O ator e diretor teatral
Hertz Félix está completando
45 anos de carreia, para celebrar o marco, Hertz protagoniza em Juazeiro (BA) o espetáculo “Entre Nós”, que conta
com a direção do juazeirense
Marcos Velasch. A montagem,
que ainda conta no elenco com
Joyce Guirra, Mikael Andrade
e Elder Ferrari, estreia no palco do Centro de Cultura João
Gilberto no dia 14 de abril, a
partir das 20h.
A trama, que foi criada pelo
dramaturgo Aloísio Villar, e de
acordo com a sinopse, todas
as discussões trazidas pelas
figuras em cena visam levar o
espectador a uma reflexão sobre as renúncias de uma pessoa em nome dos sentimentos,
além de criar algumas ligações

da peça com as lutas por memória, verdade e justiça diante
das vítimas do regime militar.
Para Hertz Félix, a montagem não busca apenas apresentar entretenimento, mas
também questionar valores
e padrões prepostos, assim
como formular questões importantes sobre a condição humana. "Como artistas, temos
que resistir, seja como for. Estar no palco, nesse momento,
é mais que um ato político, é
revolucionário", disse ele se
referindo as quatro décadas e
meia como ator e diretor.
Depois do Centro de Cultura João Gilberto, o espetáculo
comemorativo segue para o
Rio de Janeiro, onde será encenado no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, no

Divulgação

Em Juazeiro, espetáculo retrata
história da ditadura militar

Estreia vai acontecer no Centro Cultural João Gilberto

dia 26 de julho; e na Areninha
Carioca Renato Russo, na Ilha
do Governador, dia 27 de julho. Em Juazeiro, os ingressos
já estão à venda pelo contato:
(74) 9 8818.7033.

acontecerá nos dias 18 e 19
de abril. A tradicional encenação da morte e ressurreição de Jesus Cristo será realizada no Alto do Magano e
é realizada pela Associação
Teatral Jesus Alegria dos
Homens.
O Parque Iaiá Gastão, em
Via Verde, no município de
Triunfo, vai realizar nos dias
17, 18 e 19 de abril, sempre
às 20h, o seu espetáculo. A
Paixão de Cristo do município faz parte do calendário
de festejos da região e atrai
o público com o lema “Em
2019, reviva esta Paixão”.
Já em Lajedo, a encenação
será realizada a partir das
19h, na Praça de Eventos da
cidade. O espetáculo conta
com o apoio da Paróquia de
Santo Antônio, Teatro Angelus e Grupo Cena Teatro.
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