Jiu-jitsu
Alunas do IF Sertão, Campus
Floresta, conquistaram o ouro
em campeonato realizado em
Paulo Afonso, na Bahia.
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Mercado das cooperativas cresce em todo País
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Através de seu perfil no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro
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concluídas até fevereiro de 2021.
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FIQUE POR DENTRO

Editorial
É muito mais cômodo falar
quando os fatos pertinentes
abordados estão dentro das
expectativas almejadas. Essa
comodidade se reflete nesta
edição, quando prazerosamente trazemos como assunto de
capa do jornal a realidade de
uma atividade econômica que
caminha a todo vapor. Falamos do cooperativismo, uma
atividade econômica que cresce vertiginosamente, pautada
dentro de uma visão social
que tem como componente
primordial, ações mercadológicas voltadas ao social. A
pluralidade de ideias, aliadas
à pro-atividade e uma gestão
democrática, propiciaram que
esse setor conseguisse nos últimos cinco anos se antever às
crises e registrar uma receita
bruta de R$ 259,9 bilhões em
crescimento. Na esteira do desenvolvimento, registramos
que o Ministério de Desenvolvimento Regional autorizou
a liberação de R$ 75 milhões,
destinados
à continuidade
das obras do Canal do Agreste, projeto que vai levar água
para mais de dois milhões de
pessoas em um total de 68
municípios pernambucanos.
O Sertão tem mudado sua base
social, a partir da educação. A
realização da Exposerra – Feira da Indústria, Comércio e
Serviços de Serra Talhada,
em sua vigésima edição, esse
ano foi de absoluto sucesso.
Realizada no mês passado,
a feira pode ser usada como
um vetor que
confirma
esse panorama desenvolvimentista quando mostra a
quantidade de expositores
presentes no evento, aliados
á quantidade de negócios realizados, que esse ano apresentou como resultado mais
de R$ 20 milhões em negócios realizados em três dias,
dentro da feira.
Seja Bem Vindo, Boa Leitura!
Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral

Espiritismo
Juazeiro recebe Simpósio

Cirurgias
Petrolina realiza mutirão

Entre os dia 15 e 18 de
agosto, Juazeiro vai sediar o
27º Simpósio de Cultura Espírita do Vale do São Francisco, que tem como tema “As
Bem-aventuranças à luz do
Espiritismo”. O evento acontece no Auditório do Complexo Multieventos da Univasf,
com a presença de exposi-

Uma parceria entre a Prefeitura de Petrolina e o Hospital Geral e Urgência vai promover um mutirão de saúde,
tirando cerca de 120 crianças
do município da fila de espera por cirurgias de fimose. A
ação é parte do projeto “Saúde em Dia”, que acontece aos
finais de semana. Para os

tores, atividades para toda
família e o Workshop “Suicídio, uma enganosa solução”.
O Simpósio é uma iniciativa
do Conselho Regional Espírita (CR17), com apoio da Federação Espírita do Estado
da Bahia (FEEB). A entrada
custa R$ 30. Para mais informações: (74) 98816-1941

Food Service
Tambaú amplia mix

procedimentos, a Prefeitura conta com a parceria com
clínicas e hospitais privados,
que fazem uma permuta entre os serviços e dívidas com
a prefeitura, a exemplo do
Imposto Sobre Serviço (ISS)
vencido. As consultas pré-cirúrgicas estão sendo marcadas por telefone.

Cinema
Triunfo realiza Festival

A Tambaú está, mais uma
vez, investindo no mercado
de Food Service. Para atender as demandas do setor, a
marca pernambucana lançou
a nova embalagem de azeitonas, em baldes de 1,8kg e
2kg. Os investimentos nesta
área vêm acontecendo tanto
na extensão de linhas, quanto

nas adaptações de layout dos
rótulos e nos kits industriais
para linhas de produção. Só
este ano, a empresa já lançou
outras três novidades, como
Molho e Extrato de Tomate
de 1,02kg e Catchup 100%
Nordestino de 1,2kg, demonstrando o interesse da marca
no mercado competitivo.

OBSERVATÓRIO JS
Leticia F. Paes // leticiafpaes@gmail.com
maoriandoblog.wordpress.com

Decidir sair da sua “zona
de conforto” já é complicado e
quando essa ação envolve morar do outro lado do mundo,
longe da família e dos amigos,
a decisão se torna mais difícil
ainda. Fazendo dois anos agora em agosto de 2019, em um
cenário de grandes belezas
naturais, com um povo acolhedor e um estilo de vida muito
diferente, uma nordestina –
acostumada com temperatura
média de 28°C – desembarca
de mala e cuia na busca por
mais oportunidades na terra
do “Senhor dos Anéis” e encontra uma temperatura de
9°C. Hoje, depois de muita
água passar sob a ponte e no-

Para finalizar a programação da temporada de inverno, entre os dias 05 e 10
de agosto acontece o Festival
de Cinema de Triunfo. Além
de valorizar as produções de
cineastas de todo o Brasil,
a programação conta ainda
com uma oficina de Atuação
Orgânica – Laboratório de

técnicas de atuação para o
audiovisual. A oficina, com
atividades baseadas em técnicas Sanford Meisner, vai
contar com a participação
da atriz Márcia Lohss (RN)
e será realizada na Fábrica
de Criação Popular Sesc, nos
dias 6, 7 e 8 de agosto, com
20 vagas disponíveis.

Uma nordestina na terra dos Kiwis // A Sociedade

vas descobertas serem feitas,
podemos chegar a um fato:
quando um povo quer, ele – e
só ele – muda um país.
“Aotearoa” (nome māori
para a Nova Zelândia e que
significa "terra da longa nuvem branca") é um país com
uma população de mais de
4.8 milhões de habitantes (um
pouco maior que a Região Metropolitana do Recife), e é considerado o segundo melhor
país para se morar do mundo.
A população não é perfeita,
muito longe disso. Tem inúmeros defeitos, mas também
tem muito mais comprometimento e participação direta
nas ações dentro da comuni-

dade. O paradoxo entre as duas
sociedades vai além do ambiente econômico, e passa pela – tão
falada atualmente – consciência social.
A atual gestão pode ser descrita como social-democrata e
progressista (tem como coligação partidária o Partido Trabalhista e o Partido Verde). Por se
tratar de país visionário, apoia
causas como: o movimento
operário, a manutenção de um
bem-estar social que forneça
segurança e condições para os
menos favorecidos, casamento
homoafetivo e a liberalização
do aborto.
Como nem tudo são flores,
em 15 de março de 2019, na

cidade de Christchurch, um
atentado terrorista que abalou
todo o país, fez com que uma
lei pró-desarmamento fosse
aprovada em tempo recorde
(menos de 1 mês depois já estava aprovada). Essa lei proibe
o porte e a posse de rifles de assalto e semi-automáticas estilo
militar em todo o território.
Mesmo assim, o país não
para de surpreender a quem
chega e vem com boas intenções. Para aqueles que estão
dispostos a agregar pontos
positivos e estão empenhados
em mudar a imagem do brasileiro junto ao mundo, a Nova
Zelândia os espera de braços
abertos.
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Governadores do NE definem
ações do Consórcio Nordeste
Segundo governadores, Plano de Trabalho vai auxiliar na aceleração do desenvolvimento regional
Agência Brasil
Em Salvador (BA), o Plano de Trabalho do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Nordeste foi
definido na última semana
de julho. O encontro reuniu os governadores que
compõem o colegiado, entre eles, o pernambucano
Paulo Câmara, que frisou
que, a partir do consórcio,
haverá uma contribuição
para a aceleração do crescimento da região. “A criação do Consórcio e a sua
instrumentalização em favor de políticas públicas e
de serviços de qualidade
vai ajudar muito todos os
Estados. E isso vai fazer a
Região Nordeste ter condições de crescer mais rápido, diminuir desigualdade e

melhorar o que é oferecido
à população", destacou o
Governador. O objetivo do
Consórcio e o lançamento
do seu Plano de Trabalho
é melhorar a qualidade da
gestão pública, firmando
parcerias e proporcionando
aos Estados um instrumento mais eficaz, capaz de se
fazer mais, gastando menos
recursos. “Assim podendo
aproveitar o que há de cada
vez mais bem-feito por parte dos Estados e que possa
ser compartilhado", completa Câmara.
As diretrizes do Plano
de Trabalho foram divulgadas através de uma carta
escrita conjuntamente pelos governadores. No documento, ainda constam
pontos que se referem à
segurança pública, conside-

Consórcio visa melhorar a qualidade da gestão pública no Nordeste

rados emergenciais para os
Estados nordestinos, a liberação imediata de recursos
do Fundo Nacional de Segurança Pública e a implementação das ações asseguradas
no Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).
Além de Paulo Câmara, assinaram o documento

os governadores Rui Costa (BA), Flavio Dino (MA),
João Azevedo (PB), Wellington Dias (PI), Fátima Bezerra (RN), e Belivaldo Chagas
(SE); e os vice-governadores Luciano Barbosa (AL) e
Izolda Cela (CE), representando Renan Filho e Camilo
Santana, respectivamente.
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Marcha das
Margaridas
O Governador Paulo Câmara receber mulheres de
diversos movimentos rurais
de Pernambuco. A visita serviu para reforçar o apoio do
Governo à participação de
mais de duas mil pernambucanas na VI Marcha das
Margaridas – manifestação
realizada por mulheres trabalhadoras rurais do Brasil -, que vai acontecer em
Brasília nos dias 13 e 14 de
agosto. "É importante dizer
que estamos todos juntos
porque, este ano, a Marcha
das Margaridas tem um significado ainda maior do que
nas edições anteriores, pois,
recentemente, vemos que
os riscos de retrocesso são
muito grandes”, afirmou o
chefe do Executivo estadual. Câmara ainda autorizou
a liberação de recursos para
a contratação de dez ônibus,
que levarão a comitiva à manifestação.
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Economia
Ramal do Agreste recebe 75
milhões do Governo Federal
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Com promessa de acelerar as obras, Governo Federal liberou R$ 75 milhões para
dar continuidade à obra, que deve ser concluída até fevereiro de 2021

Reprodução Internet

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

CAAPE realiza os Jogos da Advocacia de
Pernambuco 2019 agora no segundo semestre
Vêm aí os Jogos da Advocacia de Pernambuco 2019, que estão
sendo organizados pela Caixa de Assistência dos Advogados de
Pernambuco (CAAPE/OAB-PE) e vão acontecer agora no segundo
semestre. Os jogos terão diversas modalidades e ocorrerão em diversas etapas no Interior do estado e uma grande final no Recife.
Já estão confirmadas as etapas de Garanhuns (14 e 15.09), Pesqueira (05.10) e Salgueiro (26.10) e a final no Recife, nos dias 23 e
24 de novembro, com os campeões do feminino e masculino no Interior. "Será uma ótima oportunidade de integração das advogadas
e advogados e suas famílias e amigos, além de um estímulo para que
continuem investindo na saúde por meio da prática de atividades
físicas", destaca o presidente da CAAPE, Fernando Ribeiro Lins.

RAMAL Reforço Federal deve acelerar as obras

No último mês de março,
o presidente Jair Bolsonaro
fez um aceno para o Nordeste e prometeu, através da
sua conta do Twitter que as
obras do Ramal do Agreste
estariam concluídas até fevereiro de 2021. Para reforçar as obras, o Ministério do
Desenvolvimento Regional,
autorizou a liberação de R$
75 milhões, que serão destinados para a continuidade
das obras. O projeto teve
início ainda no mandato do
ex-presidente Lula, mas até
agora não foi concluído.
O Projeto de Integração
do Rio São Francisco visa
o abastecimento de água
para mais de dois milhões
de pessoas, em um total de
68 municípios pernambucanos. “Ramal do Agreste, não
começou em nosso Governo,
mas não deixaremos obras
paradas, em respeito aos recursos públicos e aos nossos
irmãos do Nordeste”, afirmou o presidente através da
rede social. Ao todo, a obra
deve contar com R$ 1,1 bilhão em investimentos fede-

rais e, além de levar água,
o empreendimento também
gera renda no Estado. Nesta etapa, são 2,6 mil trabalhadores. “O governo já
investiu neste ano R$ 290
milhões nessa obra hídrica, que vai trazer benefícios
para uma população muito
necessitada”, disse o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que
ainda afirmou que as obras
estão com a execução acelerada, e, em breve, vai levar
benefícios para uma população carente, que hoje ainda
recebem água de carro-pipa.
Ramal do Agreste
O Ramal do Agreste é
uma obra complementar
do Eixo Leste do Projeto de
Integração do Rio São Francisco. A meta é abastecer
parte do Agreste e Sertão de
Pernambuco. Com mais de
70 quilômetros de extensão,
o Ramal terá 13 trechos de
canais, cinco aquedutos e sifões, seis túneis, uma estação de bombeamento, uma
adutora e duas barragens.

O Eixo Leste já atende mais
de um milhão de pessoas
em 38 cidades da Paraíba e
de Pernambuco, mesmo em
fase pré-operacional.
Eixo Norte
No outro eixo do Projeto de Integração do Rio São
Francisco, o Norte, as obras
estão com 97% de execução física. As estruturas
para condução da água aos
estados beneficiados estão
prontas. A expectativa do
Ministério do Desenvolvimento Regional é concluir
os trabalhos no Eixo Norte
no segundo semestre deste
ano.
Projeto de Integração do
Rio São Francisco
Quando estiver plenamente operacional o Projeto de Integração do Rio São
Francisco vai levar água para
12 milhões de habitantes em
390 municípios de 4 estados
do Nordeste, Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, onde a estiagem é
mais frequente.

CAAPE apoia o I Congresso Trabalhista de
Pernambuco
Nos dias 29 e 30 de agosto acontece o I Congresso Trabalhista
de Pernambuco, no auditório do SENAC, em Caruaru (av. Maria
José Lyra, 140, Indianópolis). O congresso é uma realização da
Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco (AATP),
OAB Caruaru, OAB-PE/Comissão de Direito do Trabalho e ESA-PE, e tem apoio da CAAPE. O tema central do congresso são os
"Desafios da advocacia trabalhista no cenário pós-reforma". Mais
informações e inscrições no site www.esape.com.br

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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Divulgação GR Shopping

Shopping center tem obras
iniciadas em Arcoverde
Empreendimento já está na fase inicial de construção
e deve ser entregue aos lojistas no próximo ano
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
O município de Arcoverde
tem sido foco de grandes investimentos e, em 2021, terá um shopping. Cerca de R$ 20 milhões
estão sendo investidos na primeira etapa, que está sendo erguida às margens da BR 232, no
KM 256. A primeira fase do mall
vai contar com mais de 6 mil
metros quadrados, responsáveis
por abrigar cinco lojas âncoras,
duas megalojas, 126 operações
e 600 vagas de estacionamento,
incluindo área de lazer com cinema, parque e praça de alimentação. A expectativa é de que,
quando em plena operação, sejam gerados pelo menos mil empregos diretos e indiretos, além
de um faturamento anual de 360
milhões. A previsão é que o shopping seja entregue aos lojistas
no final de 2020 e, no início de
2021, dará início às suas operações. À frente do projeto está o
grupo GR Shopping, que também participou da construção
do Shopping Carpina, na Zona
da Mata Norte, do Empório
Gourmet, na Reserva do Paiva,
e outros empreendimentos pelo

Nordeste. “O projeto vem sendo
discutido desde o ano passado,
quando participamos do edital
de licitação da área. Já estávamos em busca de um terreno
para erguer um empreendimento do tipo porque encontramos
em Arcoverde muito potencial.
A cidade tem vocação comercial
forte, prestação de serviço, além
do polo médico que está em
franca expansão. São pontos que
justificam o empreendimento”,
afirma o empreendedor centro
de compras, Jayme Friedman.
Ainda segundo ele, Arcoverde
conta com uma vocação para a
área médica, por isso, uma das
propostas é destinar área para
o segmento médico, sejam para
consultórios ou clínicas que
queiram estar mais próximas do
público. “Arcoverde é a porta de
entrada do Sertão, sendo o principal centro de distribuição de
serviços da região, com características urbanas bastante consistentes, além de um IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano)
acima da média regional. Não
poderíamos deixar de investir na

Cerca de R$ 20 milhões serão investidos na primeira fase

cidade”, completa.
Para esta primeira etapa, o
Shopping Arcoverde vai contar
com recursos oriundos de financiamento junto ao Banco do
Nordeste do Brasil (BNB). De
acordo com Friedman, a expectativa é de que, ainda em sua primeira fase de operação, o Shopping atinja um faturamento de
R$ 270 milhões, número que representa 75% do total esperado
a partir do terceiro ano de operação. A escritura já foi assinada
junto à Prefeitura de Arcoverde.
“Um dos acordos que firmamos
com a prefeitura foi de que aproveitar a mão de obra seja local”,

afirma Jayme Friedman. Durante a fase de construção, devem
ser gerados em torno de 300
oportunidades de empregos,
entre diretos e indiretos. A obra
está a cargo do Grupo Bonanza.
Investidores estão interessados
Apesar do empreendimento
ainda estar em fase inicial, algumas negociações já estão em
curso. “Nós estamos trabalhando para que, já na inauguração,
100% das lojas estejam operando”, afirma Jayme Friedman,
que explica que as atividades de
captação comercial terão início

esse mês de agosto. “Já temos
um acordo assinado com o Grupo Cine, que atua na área de cinemas e com forte atuação na
região Sudeste, Centro-Oeste e
Nordeste, e com o parque de diversões. Também temos acordo
com o a rede de supermercados
Bom Atacado, que vai iniciar as
operações já em março de 2020,
antes mesmo do início das nossas operações. Além desses, estamos em negociação com uma
grande rede de vestuários e outra de produtos de utilidades.
Finalizando o acordo com essas
redes iremos atrair outros empreendimentos”, finaliza.
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Reforma da Previdência segue na
mira dos especialistas

www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 13 anos integrando a região - De 01 a 31 de Agosto de 2019 / Edição 197

ColunaJurídica
Coluna Jurídica

Primeira aprovação na Câmara dos Deputados aconteceu durante o mês de julho

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

Dos cuidados necessários à realização
de reforma nas unidades autônomas dos
condomínios edilícios
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.

Sampaio acredita que ´´a reforma traz sensíveis perdas para os segurados"

tribuição e pelo menos 60 anos
de idade. Com a aprovação da
reforma, esses números mudam
para comprovação de no mínimo 20 anos de contribuição e 65
anos de idade, para homens. Para
as mulheres, os números passam
a ser 15 anos de contribuição e 62
anos de idade, pelo menos. Além
disso, para se ter direito a receber
100% da média de salário de benefício, será necessária a comprovação de 40 anos de contribuição.
“Quando se institui idade mínima para os professores (57 e 60
anos) obrigando esses profissionais permaneçam até essa idade
em sala de aula, para atingir um
dos requisitos mínimos para sua
aposentação, exigindo deles um
sacrifício desarrazoado e desproporcional, considerando a sabida
penosidade que a atividade imInternet

Durante o mês de julho, a
Câmara dos Deputados aprovou,
com 379 votos favoráveis contra 131, o texto-base da reforma
da Previdência. Com mudanças
consideradas mais rigorosas para
a aposentadoria, a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC)
6/2019 para ser validada, precisa
ser aprovada por 3/5 dos deputados, em duas votações no plenário da Câmara, além de também
contar com a aprovação em duas
votações no Senado e, por fim,
passar para a sansão presidencial. O texto foi apresentado, inicialmente, em fevereiro e passou
por alterações antes de passar por
essa primeira votação na Câmara,
gerando algumas dúvidas sobre o
futuro dos segurados. “Apesar de
algumas mudanças inseridas ao
texto original, que foi proposto
pelo Governo Federal, a reforma
ainda é bastante dura e traz sensíveis perdas para os segurados da
Previdência Social. Com um viés
meramente econômico, o texto
aprovado, em sua maioria, descaracteriza o olhar protetivo que a
legislação previdenciária, em sua
essência, deve ter”, afirma o presidente da Comissão de Direito
e Seguridade Social da OAB/PE,
Felipe Sampaio.
Hoje, os homens precisam
comprovar no mínimo 15 anos
de contribuição e ter pelo menos
65 anos de idade. Já as mulheres,
devem apresentar 15 anos de con-

Arquivo pessoal

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Para ser validada, PEC ainda precisa passar por outras aprovações

põe, especialmente para aqueles
que lecionam nos ensinos fundamental e médio”, destaca o advogado.
Segundo Sampaio, “o texto
proposto representa um remédio
amargo demais para o problema
da Previdência social”. Para ele,
para que a reforma fosse realizada de forma mais justa, com um
viés econômico, era necessário
uma profunda discussão. “Um
olhar social e protetivo, pois mudanças são necessárias, mas não
da forma que, infelizmente, se
materializou”, completa.
Em entrevista para a Folha
de São Paulo, Luiz Felipe Veríssimo, do Instituto de Estudos
Previdenciários (Ieprev), essa
proposta pode beneficiar os trabalhadores do setor privado, que
hoje estão na casa dos 50 anos de
idade e que já poderiam se aposentar por possuírem períodos
de contribuição acima de 20 anos
(mulheres) e 35 anos (homens),
mas teriam a renda mensal significativamente reduzida pelo setor
previdenciário. Contudo, adiar
a aposentadoria para obter um
benefício maior com a nova regra
pode compensar somente nos casos em que o segurado já possui
elevado tempo de contribuição,
mas não conseguirá a pontuação
86/96. “A decisão é caso a caso,
porque o segurado deixará de ter
a renda por alguns anos”, finaliza
Veríssimo.

Há muito tempo vem se discutindo a falta de cuidado e de respeito
às normas legais e regulamentos técnicos por parte de alguns proprietários de apartamentos em condomínios edilícios, quando da realização de reforma em suas unidades que, em casos extremos, já resultou
inclusive em danos a todos os demais proprietários e moradores, inclusive com perda de preciosas vidas, como por exemplo, nos desmoronamentos que aconteceram no Rio de Janeiro. Isto porque, apesar
de muitas vezes uma reforma aparentar inofensiva, a sua realização de
forma indiscriminada e sem critério técnico pode resultar num verdadeiro risco a todos os demais, motivo este, que vários documentos hão
de ser necessariamente preparados previamente ao início de obras, por
menores que sejam as reformas. O proprietário terá de providenciar a
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, onde o profissional contratado para realização da reforma registrará as atividades que serão
procedidas no imóvel, a qual deve ser registrada no CREA – Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura, cadastrando-se o acervo técnico
e a responsabilidade específica para tal obra, tudo nos moldes da Lei
6.496/1977. Em ato contínuo, deverá ser providenciado um Laudo
Técnico exarado pelo Corpo de Bombeiros, onde restará evidenciado o
não comprometimento do imóvel em geral com a reforma, além de se
aferir o respeito às normas de segurança e de combate a incêndio, que
não podem ser mitigadas ou olvidadas. Por fim, deverá ser elaborada
uma Planta da reforma, a ser aprovada pela Prefeitura local e, em caso
de imóvel tombado pelo patrimônio histórico, a obra somente poderá
ser iniciada após a autorização dos conselhos responsáveis. Na capital
pernambucana, o proprietário deve adotar 02 (dois) procedimentos
distintos acaso se interesse em reformar seu imóvel. Primeiramente
deve protocolar o processo administrativo de aprovação do projeto de
reforma pela Prefeitura da Cidade do Recife, apresentando os seguintes
documentos: projeto arquitetônico, assinadas pelo responsável técnico
do projeto; escritura atualizada e registrada do imóvel; Consulta prévia
ao Departamento de Preservação do Patrimônio Construído, no caso de
imóveis tombados; nº da planta aprovada, nº do habite-se ou aceite-se;
e ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. Após aprovado o projeto, o proprietário terá o prazo de 12 (doze) meses para solicitar o Alvará de Construção, devendo apresentar os seguintes documentos para
tal fim: escritura atualizada e registrada do imóvel; cópias do projeto
arquitetônico aprovado pela Prefeitura do Recife, incluindo aprovações
do CPRH, Corpo de Bombeiros, Comando da Aeronáutica, quando
necessário; ART – Anotação de Responsabilidade Técnica; nº da Inscrição Imobiliária atualizada; nº do projeto aprovado; quadro de áreas
da ABNT, quando necessário; projeto de gerenciamento de resíduos da
construção, aprovado na EMLURB; e aprovação do Plano de Revitalização de Área Verde – PRAV, Dúvida acesse www.antoniofaria.com.br;
e-mail: antoniofaria@antoniofaria.com.br; ou telefone: (81) 3229-9737
e 3227-5266.

Jornal do Sertão 13 anos integrando a região - De 01 a 31 de Agosto de 2019 / Edição 197 — www.facebook.com/Jornaldosertao

Economia

7

Exposerra deste ano surpreende
organizadores e expositores
Evento superou a marca de R$20 milhões em negócios e atraiu um público
maior que o previsto. Organizadores já focam na próxima edição
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
Em clima de entusiasmo
e motivado, o presidente da
CDL-Serra Talhada Marcus
Godoy, nos concede uma entrevista e fala sobre os resultados obtidos com a realização
da 20ª Exposerra – Feira da
Industria Comércio e Serviços
de Serra Talhada. A feira aconteceu entre os dias 11 e 13 de julho, reunindo grandes marcas
dos mais variados segmentos
empresariais, que tiveram seus
produtos expostos em mais de
260 estandes, agregando mais
de 100 empresas expositoras,
diretamente. “Essa foi uma
das maiores feiras dos últimos
tempos. Superamos número de
público e todos os expositores
ficaram satisfeitos com o resultado”, afirma Godoy.
Essa edição foi realizada
no Pátio de Eventos Waldemar
Oliveira e foi uma excelente
oportunidade para que os expositores pudessem fechar novos negócios. O evento reuniu
representantes de diversos segmentos empresariais, como veículos, material de construção,
energia solar, loteamentos e
outros. “Várias empresas reali-

AESA

Edição bateu recorde de público e negócios

zaram negócios dentro da feira,
ultrapassando nossa expectativa de volume de vendas”, completa.
Marcus Godoy explica que
esse ano, teve um consultor
contratado para verificar quais
melhorias poderiam ser aplicadas nessa edição da feira, fato
que ajudou no sucesso do evento. Outra iniciativa que trouxe
grandes resultados nesta 20ª
edição, foram as arenas da
moda e gastronômica, que conseguiu uma grande fatia de pú-

blico, motivando os responsáveis a confirmarem presença já
para a próxima edição. “Serra
Talhada vive um momento de
pleno crescimento, recebendo
muitos investimentos. Esse é
um momento de prosperidade,
muito positivo para a região. Já
fizemos uma avaliação da feira,
conjuntamente com todos os
participantes e identificamos
os pontos que precisam mudar
ou permanecer na próxima edição”, adiantou o presidente da
CDL.

CDL e Sindilojas lançam 'Natal da Cidade'
para aquecer comércio em Petrolina
Com a presença da
imprensa, empresários e
associados de instituições
representativas do comércio, foi aberta oficialmente
dia 24 de julho, durante
Assembleia Extraordinária, mais uma edição da
campanha ‘Natal da Cidade 2019’. Uma promoção
da Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) de Petrolina
e do Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas).
A abertura oficial será
no dia 8 de novembro,
com a tradicional chegada de Papai Noel e
uma apresentação teatral para público de todas as idades. Um cenário especial
será montado na Avenida Souza Filho, no centro da cidade.
Para o presidente da CDL de Petrolina, Manoel Vilmar, o clima é
de otimismo para a realização de mais uma campanha propositiva. “Esperamos que, através desta parceria com o Sindilojas, esse
projeto seja mais uma vez abraçado por todos os lojistas. Ressaltamos que este evento realizado pelas entidades é, sem dúvida, a
grande festa do comércio que visa fomentar, movimentar e aquecer as vendas de fim de ano, procurando sempre resgatar o clima
do espírito natalino em toda cidade. Estou otimista e vamos realizar a melhor campanha de Natal de todos os tempos”, destaca.
Neste ano como forma de estimular as vendas de final de ano, a campanha sorteará um carro e quatro motos zero quilômetro, além de outras
premiações. A exemplo de anos anteriores, as ações não ficarão limitadas ao centro da cidade: a equipe do ‘Natal da Cidade’, juntamente com
os parceiros e o Bom Velhinho, levarão ações culturais, serviços de saúde e beleza, além de sorteios de brindes; para cinco bairros de Petrolina.
O encerramento da campanha será no dia 27 de dezembro, com apresentação cultural e o grande sorteio. Interessados em informações
e aquisição de cotas para a participação no evento podem entrar em
contato com as equipes de vendas da CDL (3862 1322) e do Sindilojas
(3861 2333).

Informa

Jubileu de Ouro da AESA-CESA marca o segundo semestre do ano
Neste mês de agosto, a
AESA, completará 50 anos
de atividades educacionais.
Ao longo dessas décadas a
missão pedagógica fomentada pela instituição, apesar
de ter como foco principal
a formação de profissionais em nível de ensino
superior, extrapolou estas
atribuições, pois por mais
de 35 anos, foi quase que a
única Instituição de Ensino

Superior a ofertar formação
universitária nos sertões do
Moxotó e regiões próximas à
Arcoverde, alcançando inclusive estados como Bahia, Alagoas e Paraíba. Os serviços
prestados por esta IES a toda
região e áreas adjacentes,
podem ser medidos na quantidade de profissionais que
formou e que exercem papel
de destaque na sociedade,
seja na cidade de Arcoverde

ou região. Antes das políticas públicas de interiorização promovidas nos últimos
anos, o sonho em cursar um
curso superior era materializado pela ação da AESA. Esta
instituição é um patrimônio
educacional do povo de Arcoverde e região e, como instituição inserida numa região
marcada por problemas e desafios que ainda persistem,
constitui-se num espaço que

colabora para diminuir as desigualdades e formar sujeitos
que possam exercer na sociedade papel transformador.
Devido a esta ação que
a Autarquia desempenhou
nessas últimas décadas, que
a presidências e direções do
CESA e ESSA vão desenvolver ao longo do segundo semestre vários momentos de
comemoração, no sentido de
celebrar o cinquentenário e

apresentar a comunidade
a ações que a IES vem nos
últimos anos fomentando,
ao mesmo tempo em que as
celebrações colaboram para
marcar a nossa inserção e
posicionamento frente aos
desafios e perspectivas que
se apresentam à esta instituição. Que venham mais
cinquenta anos!
Prof. Dr. Augusto César
Acioly.

8

Economia

www.facebook.com/Jornaldosertao — Jornal do Sertão 13 anos integrando a região - De 01 a 31 de Agosto de 2019 / Edição 197
Divulgação

Visão social é responsável pelo
crescimento do cooperativismo no Brasil
O número de agências do setor tem crescido, indo na contra mão
das agências bancárias que tem reduzido esse número
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
As linhas de crédito no País
estão atravessando uma fase
na qual os grandes bancos passaram a reduzir seus números
de agências e a fornecer cada
vez menos crédito aos seus
clientes. De encontro a isso,
as cooperativas de crédito vêm
conquistando cada vez mais
espaço no mercado, com a promessa de taxas reduzidas, para
os mesmos serviços bancários.
“Isso se deve a um processo
de globalização da economia.
Boa parte dos agentes financeiros concentram atividades
e riquezas. Por outro lado, as
cooperativas aparecem como
instituições mais próximas
das pessoas. Elas conhecem as
pessoas da localidade, interagem de uma melhor maneira
e entendem perfeitamente as
necessidades dos associados.
Acabam se transformando em
agentes financeiros locais de
grande valor para as pessoas.
No final de tudo, aquele dinheiro no caixa não vai para o
bolso do dono do banco, como
nas agências bancárias que to-

dos conhecem. Na cooperativa
o dinheiro que fica é aplicado
no desenvolvimento local da
onde a cooperativa está localizada. Esse diferencial acaba
fazendo com que o negócio
cooperativista ganhe popularidade e se espalhe com mais facilidade”, explica o presidente
da Organização das Cooperativas Brasileiras em Pernambuco (OCB/PE), Malaquias
Ancelmo de Oliveira.
Grandes nomes como Sicredi, por exemplo, tornaram-se conhecidos por muitos, e,
apesar de ainda serem responsáveis por uma parcela pequena dos créditos no mercado
brasileiro, têm crescido consideravelmente, em número de
operações, mesmo com as diversas crises que o Brasil tem
enfrentado. Tal fato deve-se
também às promessas de taxas de juros menores, onde, de
acordo com Malaquias Oliveira, essa redução é possível graças ao apoio que as cooperativas de segundo grau dão às filiadas. Com isso, diferente dos
bancos, que devolvem o lucro
aos seus acionistas, as cooperativas distribuem seu resulta-

do entre os próprios cooperados. “Esse apoio transforma o
negócio cooperativista em algo
extremamente pujante. As cooperativas possuem estruturas
muito sólidas”, afirma.
E a prática de juros mais
baixos não é o único diferencial
desse mercado. As cooperativas ainda focam na expansão
geográfica, onde muitas nascem nas cidades do interior e
expandem para os granes centros urbanos. Quase duzentos
municípios em todo o país tem
as cooperativas como únicas
instituições financeiras da cidade. “O cooperativismo está
vivenciando um momento diferenciado no Nordeste. Atualmente, existe cooperativa que
cresce mais de 35% ao ano.
Com o passar dos dias, as pessoas estão descobrindo mais
as vantagens de estar ligado ao
cooperativismo e dando força
ao movimento. Atualmente, a
cada sete pessoas no mundo,
uma está ligado ao cooperativismo. Em Pernambuco, já são
160 mil pessoas alcançadas
por cooperativas urbanas ou
rurais”, completa o presidente
da OCB/PE
Tiago Queiroz_AE.webp

COOPERATIVAS Presidente da OCB, Malaquias Oliveira, em reunião no ramo de crédito

No país, existem cooperativas nos mais variados
setores: agropecuária, energia elétrica, saúde, consumo,
transporte, habitacional e de
crédito. Em 2018, o número de pessoas que entraram
para o sistema cooperativo
chegou a 14,6 milhões. Isso
porque, de acordo com o
vice-presidente do Sicredi
Vale do São Francisco, Marco Antônio Gomes, o cooperativismo une desenvolvimento econômico e social.
"As cooperativas não têm
fins lucrativos. O movimento cooperativista no mundo
inteiro veio para colaborar
um com o outro de modo a
alcançar o bem comum. Aqui
no Vale do São Francisco,
nós temos muitos casos de

"

As cooperativas aparecem como instituições
mais próximas das
pessoas. Elas conhecem
e entendem perfeitamente as necessidades dos
associados

VALE DO SÃO FRANCISCO O Sicredi possui mais de 4 mil associados na região

cooperativismo, como por
exemplo as cooperativas dos
produtores de frutas, que se
juntam para construir uma
câmara fria que servirá para
todo um grupo. E temos também o Sicredi, que oferece
todos os serviços bancários à
população com preços mais
justos que os praticados pelos bancos tradicionais",

explica. Atuando na linha
de investimentos, crédito,
cartões, seguros, consórcios,
previdência e consignado, o
Sicredi Vale do São Francisco possui mais de 4 mil associados e faz parte de um sistema nacional que reúne 3,7
milhões de pessoas a partir
de 1.575 agências distribuídas em 21 estados do país.
Na região, a instituição atende aos municípios Petrolina, Afrânio, Lagoa Grande,
Santa Maria da Boa Vista,
em Pernambuco; e Juazeiro,
Jaguarari e Senhor do Bonfim, na Bahia. “Geramos um
grande benefício em áreas
como agropecuária, imobiliária e saúde privada, ajudando no crescimento da
região, gerando, inclusive,
emprego e renda”, aponta o
diretor administrativo do Sicredi Vale do São Francisco,
Edson de Lima Cavalcanti
Ramos, que considera que o
VSF tem dois momentos: um
antes e um depois do Sicredi
chegar à região. “Fomentamos um ambiente positivo,
além de fecharmos parcerias
com a Prefeitura para a criação de projetos sociais, como
o programa de recuperação
de jovens infratores, através
da música. Para ser um associado, as cooperativas fazem
pequenas exigências, como
meio de evitar problemas
futuros com os cooperados.
“Estar com o nome sem restrições no mercado é um dos
nossos critérios” finaliza o
diretor.

Jornal do Sertão 13 anos integrando a região - De 01 a 31 de Agosto de 2019 / Edição 197 — www.facebook.com/Jornaldosertao

Economia

9

Dados apontam crescimento
Não é nenhuma novidade
que o cooperativismo esteja
crescendo, ano a ano, no Brasil. Segundo os dados apontados no Anuário do Cooperativismo Brasileiro, o setor tem
gerado trabalho e renda, e,
com isso, confirma sua importância socioeconômica para o
desenvolvimento estratégico
do País. As cooperativas de
crédito estão presentes em
praticamente todo o território
brasileiro e, juntas, possuem
a maior rede de atendimento
bancário do país e um portfólio de produtos e serviços
com taxas e tarifas menores
que dos demais integrantes do
Sistema Financeiro Nacional
(SFN).
O cooperativismo obteve
resultados bastantes positivos nos últimos anos, sendo
destacados o aumento no ingresso de novos cooperados e
o crescimento na geração de
empregos diretos. “Estamos
na contramão do desemprego!

Geramos, entre 2014 e 2018,
cerca de 18% a mais de postos
de trabalho – bem mais do que
os outros setores econômicos.
Segundo o IBGE, a empregabilidade brasileira, no mesmo
período, cresceu apenas 5%.
Tanto que o número de cooperados também cresceu e o percentual é de encher os olhos:
15%”, destaca o presidente da
Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), Márcio Lopes de Freitas. As cooperativas
aumentaram sua presença por
meio de unidades físicas próprias em 7%, incluindo postos de atendimento e sedes. O
segmento conta ainda com o
conceito de agência compartilhada, onde associados de várias cooperativas podem obter
diversos tipos de serviços no
mesmo espaço. Enquanto o
número de sedes recuou pouco mais de 4%, a quantidade
de postos de atendimento aumentou em torno de 9% no
ano, resultando no acréscimo

de 413 unidades, como mostra
o gráfico ilustrado na matéria. De encontro às reduções
que vêm acontecendo nos últimos anos com a rede física
das agências bancárias, as cooperativas cresceram cerca de
19% nos últimos quatro anos.
Nesse mesmo período, a quantidade de agências dos bancos
apresentou uma retração de
aproximadamente 10%.
Apoio do Banco Central
Recentemente, o presidente do Banco Central, Roberto
Campos Neto, lançou o programa “Desafios 2022”, envolvendo uma série de metas para
o setor de crédito cooperativo.
Sendo a principal dessas metas elevar de 8% para 20% a
participação das cooperativas
no crédito concedido no SFN.
Ainda previsto no projeto, está
a elevação de 24% para 40%
o crédito tomado pelos cooperados no próprio Sistema
Nacional de Crédito Coopera-

Gráfico cooperativas

tivo. “Pretendemos aumentar
de 8% para 20% a participação das cooperativas no SFN
e, para isso, pretendemos estimular o crescimento delas
nas regiões Norte e Nordeste,
não apenas para levar crédito,
mas para levar o espírito cooperativo”, afirmou o diretor de
Fiscalização do Banco Central
do Brasil, Paulo Souza, enfatizando outra meta do “Desafios 2022”, que é ampliar

a cobertura de 13% para 25%
dos municípios das regiões
Norte e Nordeste. Além disso,
o programa quer aumentar a
participação de cooperados de
faixas de renda mais baixas.
O objetivo é passar de um
terço para metade o número
de cooperados que ganham
até dez salários mínimos; e
de 26% para 35% a participação do crédito concedido a
esse grupo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de Santa Filomena - COOPASANTA, inscrita no
CNPJ/MF: 27.717.195/0001-41 com sede na R Rua Campo Santo, 181, Zona Rural, Santa Filomena/
PE, CEP: 56.210-000 no uso de suas atribuições o Sr. Presidente ANGELO REIS DA LUZ convoca
todos os cooperados para participar de uma Assembleia Ordinária a ser realizada no dia 15/08/2019 às
18:00 horas na sede da cooperativa, em primeira e segunda convocação respectivamente, para com no
mínimo de vinte pessoas presentes, deliberar sobre os seguintes assuntos:
1. Alteração do Estatuto no Artigo II – parágrafo II
2. Alteração do quadro de sócios
3. Renovação da Diretoria
Santa Filomena/PE 30 de Julho de 2019
______________________________________________
ANGELO REIS DA LUZ
Presidente

SIGA-NOS ATRAVÉS
DO QR CODE
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Vantagens de ser um cooperado
Cultura
Sertão
Esportivo

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Cooperativas investem no desenvolvimento da região que estão inseridas

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

A arte de ter razão

Patrícia Danda tornou-se uma associada
e não apenas cliente

preparado para me atender.
Na cooperativa a gente tem
uma proximidade maior, estabelecemos uma relação de
confiança, criamos um sentimento de pertencimento e
ainda contamos com o extra
dos Resultados”, finaliza.
Divulgação

Após 17 anos morando
em Camaragibe, Patrícia
Danda se viu na necessidade
de voltar para a capital pernambucana, graças à rotina
enfrentando o trânsito. Servidora pública, ela buscou a
melhor opção, do ponto de
vista financeiro, para dar
início ao processo da casa
própria e descobriu o consórcio de imóveis da Sicredi
Pernambucred. Mantendo
um bom relacionamento
com o seu gerente, teve todas
as dúvidas e inseguranças
esclarecidas e, dentro de um
ano, foi contemplada no sorteio. “Foi excelente e muito
rápido, consegui um imóvel
do tamanho que eu queria,

no local que eu queria e com
valor que cabe no meu bolso.
Eu só olhei um imóvel e com
o valor da carta de crédito eu
consegui obtê-lo”, comemorou Patrícia.
Dentre as mais diversas
vantagens em se tornar uma
cooperada, a que se destaca, além das taxas de juros
menores que as dos bancos
e proximidade com a cooperativa, é que na Sicredi Pernambucred, Patrícia
tornou-se uma associada e
não apenas mais uma cliente. Contando, inclusive, com
a distribuição dos resultados, que é feita ao final de
cada exercício. “Em algumas
ocasiões, quando precisei
dos serviços da cooperativa,
o meu gerente se mostrou

Divulgação

Taxas de juros menores e proximidade com o cooperado estão entre os diferenciais

Em tempos de incoerência e argumentações irracionais
onde o óbvio precisa ser defendido, precisamos estar atentos
aos melindres de quem quer lhe convencer de qualquer ideia
durante um diálogo ou conversa grupal. Segundo Karl Otto,
"Como em qualquer disputa, em uma discussão, o que está em
ação não é o desejo pela verdade, mas o desejo pelo poder".
Aristóteles via na dialética uma forma honesta de confronto
entre argumentos contraditórios, objetivando a verdade, mas
infortunadamente temos hoje um costume adverso dessa ciência. A dialética Erística; que consiste no uso de técnicas para
finalizar uma discussão dando a entender que saiu com a razão,
"vitorioso", está cada vez mais em prática tanto nos ambientes
virtuais, quanto nos grupos sociais em geral. Em 1831 o filósofo alemão Arthur Schopenhauer escreveu um excelente livro
para identificar essas ferramentas injustas nos diálogos. "A
Arte de ter Razão - 38 estratégias para vencer qualquer debate"
é uma obra elucidativa muito interessante, disponível em pdf
na internet e nas livrarias virtuais a baixo custo. Dentre essas
estratégias, encontramos a técnica de mudar o foco do tema,
apontando falhas do interlocutor sem ligação nenhuma ao que
se trata a conversa. Há também o costume de citar qualquer
"autoridade" no assunto para dar embasamento, além de dados
e estatísticas sem nenhuma comprovação. Institutos de pesquisa, órgãos de fiscalização, cientistas famosos e até trechos da
Bíblia são usados como argumentos infundados e premissas
falsas de temas diversos. Outra forma muito comum é generalizar o que foi dito pelo oponente; se há alguém que cometeu
algum erro grave na vida e que tenha alguma relação com o
assunto em questão, será indubitavelmente usado pelo retórico
erístico. Os principais motivos para isso tudo acontecer está na
simples e pura ignorância no assunto; na falta de humildade
em reconhecer erros ou quando há objetivos escusos de natureza maléfica no argumentador sem razão. Recomendo a leitura
integral do livro de Schopenhauer e principalmente o cultivo
da paciência quando identificar o ataque, buscando a verdade,
nunca a vitória.
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Desejar felicidades aos noivos Henrique Marques Ferreira, filho de João Bosco e Maria Zenaide Marques
Ferreira, e, sua esposa Milene Silvestre, filha de Marcos
Silvestre e Morgana Silvestre que trocaram alianças, na
Igreja da Soledade, no Recife/PE, no último sábado, 20
de julho de 2019.

Registrando o sorriso de satisfação do anfitrião e organizador Lula de Moço na 20ª edição da Serenata da
Recordação de Santa Maria da Vista/PE.

Rafael Benevides

O registro singelo do enlace matrimonial do casal Julio
Carvalho e Juliana Bezerra na Igreja Catedral do Sagrado Coração de Jesus em Petrolina/PE.

Janko Moura

Janko Moura

Rodrigo Guerra

A 1ª dama Gerlandia Delmondes, prefeito Humberto Mendes, advogado Julio Lossio Filho e
deputado federal Fernando Monteiro pelas ruas
participando da 20ª Serenata da Recordação de
Santa Maria da Vista/PE

A esposa Domiciana Carvalho, diretor executivo da CDL
Valdivo Carvalho, a buffeteira Ana Emília Cantarelli, presidente da CDL Manoel Vilmar, e sua esposa Zélia Marilaque
no 'São João da CDL' no Zé Matuto em Petrolina/PE.
Divulgação

Divulgação

Janko Moura

A consultora de moda e empresária Anna Libório e o superintendente do Juá Garden Shopping
Marcelo Escobar no 1º Workshop ‘Moda & Tendências’ em Juazeiro/BA.

Janko Moura

Os atores Bruno Lopes e Priscila Fantin ladeando a produtora Anna Kelly Meirelles
apresentando a comédia romântica "Precisamos Falar de Amor sem dizer Eu Te
Amo" no Teatro Dona Amélia - no Sesc Petrolina/PE e no Salgueiro Plaza Hotel em
Salgueiro/PE.

Conheça os integrantes da banda Romerito e os Compad's: Neldson Falcão, Bruno Barcelos, Romerito Florencio e Clayton Matos.
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Regra de rastreio para frutas e verduras
leva mais segurança aos alimentos
Instrução Normativa Conjunta entre o Mapa e Anvisa objetiva levar mais segurança aos alimentos servidos aos brasileiros
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
Agosto inicia com uma
nova regra na agronomia. O
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) estão dando início às fiscalizações para a
rastreabilidade de vegetais
frescos e frutas no Brasil.
O objetivo das regras, que
são regidas pela Instrução
Normativa Conjunta (INC)

Mapa-Anvisa nº 02/2018, é
permitir identificar a procedência dos alimentos, apontando seus produtores e
como foram cultivados. Isso
possibilita a implantação e
um melhor controle de segurança nos alimentos consumidos. “Essa norma estabelece a obrigatoriedade em
todos os produtos vegetais
de uma forma de identificação única do seu responsável no próprio produto ou
nos envoltórios, suas caixas,

sacarias e demais embalagens, conforme o caso, de
forma a possibilitar o acesso, pelas autoridades competentes, aos registros com
as informações obrigatórias
e documentais para fins de
rastreabilidade e Recall”,
explica o Mapa, em nota divulgada.
Através da INC, o alimento será rastreado do
campo até a venda. A princípio, os alimentos rastreados
serão os seguintes: citrus
(laranja, limão, etc), maçã,
uva, batata, alface, repolho,
tomate e pepino. Os demais
alimentos entrarão de forma
gradativa na lista. A rastreabilidade de que trata a INC
será fiscalizada pelos serviços de vigilância sanitária
e pelo Mapa. Sendo assim,
os produtos verificados devem estar identificados com
as seguintes informações:

Produtos devem contar com informações de rastreio

nome, variedade ou cultivar, quantidade do produto
recebido, identificação do
lote e data de recebimento
do produto. Já o fornecedor
terá que informar seu nome
ou a razão social (CPF, Inscrição Estadual ou CNPJ ou
CGC/Mapa), endereço completo ou, quando localizado
em zona rural, a coordenada
geográfica ou Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural
Regularização de Territórios
(CCIR). Eles ainda deverão
manter arquivados os regis-

tros dos insumos agrícolas
utilizados na produção e no
tratamento contra pragas. A
partir desse mês, também
acontece, em paralelo, a rastreabilidade parcial de outro
grupo de alimentos: melão,
cenoura e cebola, por exemplo. A princípio, nesse grupo
não serão exigidas as informações de insumos agrícolas
utilizados. A vigência total
para esse grupo começará
em agosto de 2020. E um
terceiro grupo vai ter vigência em agosto de 2021.
Cidasc

O alimento será rastreado do campo até a venda

Jornal do Sertão 13 anos integrando a região - De 01 a 31 de Agosto de 2019 / Edição 197 — www.facebook.com/Jornaldosertao

Saúde

Paulo Câmara nomeia chefias
das 12 Geres do Estado

Mercado hospitalar exige cada vez mais qualidade de atendimento e produtos

Os 12 profissionais que irão
chefiar as Gerências Regionais
de Saúde (Geres) do Estado, foram nomeados no último dia 31
de julho, pelo governador Paulo
Câmara, no Palácio do Campo
das Princesas. A gestão tem duração de dois anos. "As gerências, com essa nova formação,
vão ter o desafio de ajudar mais,
de estar mais presentes, de ouvir, principalmente em cada regional, de buscar alternativas a
partir desse processo de escuta,
transparência, de conversa, de
atendimento, para saber onde
a gente pode aperfeiçoar e ter
uma condição melhor", afirmou
Paulo Câmara.
Os nomes aprovados passaram por uma seleção pública
simplificada, realizada em duas
etapas: na primeira foi feita a
análise curricular e de um plano
de gestão para a Geres, e na segunda, por meio de entrevistas.
Das 12 novas gerentes, oito já
ocupavam o cargo e permane-

O mercado de produtos
médico hospitalar se expande,
exigindo cada vez mais qualidade de atendimento, produtos e serviços. Essa exigência é
fruto da atual facilidade na comunicação, que leva conhecimento aos usuários, diferentemente de décadas anteriores.
Esse conhecimento vem contribuído com a longevidade da
população que se torna cada
vez mais exigente, principalmente, com medicamentos e
produtos hospitalares. Detentores de uma larga experiência
nesta área, os empresários
Raimundo Santos e Ewerton
Zumba, diretores da empresa
Atos Médica, atendem esse nicho de mercado e investem na
expansão dos negócios. A Atos
Médica trabalha com produtos
de qualidade, priorizando o
atendimento. A empresa vem

Raimundo Santos

Atos Médica de olho no mercado de
produtos médico hospitalar do Sertão

Ewerton e Raimundo Santos comandam a Atos Médica

ampliando seus negócios e
pretende conquistar o Sertão
pernambucano,
oferecendo
mais uma opção de compras
para os clientes da região.
“Raimundo Santos e Ewerton
Zumba, afirmam ter
a sa-

tisfação de seus clientes como
filosofia do negócio. Para isso,
vivem em constante aprimoramento de gestão”. End: Rua
da Hora, 772 Espinheiro, Recife - PE. Fone: 81. 3204.2688
| 81 9.9663.0015
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cem, por terem obtido a maior
pontuação na seleção. As outras
quatro são novatas, das Geres
do Recife, Limoeiro, Palmares
e Caruaru. "A experiência que
tenho, vou usar na Geres para
ajudar a região, melhorando os
indicadores e a saúde da população, trabalhando pelos usuários", asseguro Luciana Bezerra,
umas das estreantes no cargo.
As Geres são unidades administrativas da Secretaria
Estadual de Saúde e foram
criadas para atender às especificidades de cada região do Estado. As suas sedes estão nos
municípios de Recife, Limoeiro, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro,
Petrolina, Ouricuri, Afogados
da Ingazeira, Serra Talhada e
Goiana. Cada uma delas é responsável por um determinado
número de municípios, englobando as 184 cidades do Estado, mais o Distrito de Fernando de Noronha.
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Alergia a medicamentos têm
índice crescente entre pacientes

Paulo Higor Nunes

Estudos apontam que a disseminação de novos medicamentos estão relacionados a esses casos e alertam especialistas na área
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
Você já tomou algum
medicamento e logo em seguida sofreu algum tipo de
reação alérgica a ele? Poucas pessoas se atentam às
reações adversas causadas
pelos medicamentos. E,
pior, poucas delas têm conhecimento sobre os riscos
da alergia aos remédios.
De acordo com um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Alergia
e Imunologia (Asbai), cerca
de 16 milhões de brasileiros
têm alergia a algum tipo de
medicamento, valor que representa aproximadamente
7% da população. Esses números cresceram na mesma
medida que houve o avan-

ço da medicina moderna e
a disseminação de novos
medicamentos para o tratamento das mais diversas doenças.
Especialistas estão em
alerta, pois a maioria das
pessoas não sabem que podem ter alergia a um determinado componente. “As
classes de medicamentos
mais implicadas com reações são os antibióticos (em
especial as penicilinas) e
os anti-inflamatórios. Isso
por características próprias
desses medicamentos e por
serem muito utilizados em
todo o mundo”, explica o
alergologista, Luiz Alexandre. Segundo ele, a alergia
pode acontecer em qualquer idade, com incidência

menor em crianças, já que,
geralmente, elas acabam
utilizando menos medicamentos. “No geral, os casos
envolvem pacientes com
maior número de medicamentos utilizados ao mesmo tempo; problemas no
funcionamento do fígado e
dos rins; asma descontrolada; tempo de internação
prolongado; infecções (virais principalmente)”, afirma o médico.
Atenção aos sintomas
Por se tratar de um órgão mais acometido, a pele
poderá apresentar vermelhidão, coceira e inchaços.
Fígado e rins também podem desencadear problemas mais graves, como

O alergologista Luiz Alexandre explica que alergia pode acontecer em qualquer idade

edema de glote e anafilaxia,
levando, inclusive, à morte.
Por isso, a recomendação é
suspender a medicação assim que a alergia for detectada, procurando um médico imediatamente, para que
os sintomas sejam tratados
adequadamente “O ideal
é não utilizar medicamen-

tos sem prescrição médica
(automedicação). Para os
pacientes que já reagiram,
portar orientações de quais
medicamentos devem evitar. Também é importante
controlar outras doenças,
como asma e doenças no fígado e rins”, completa Luiz
Alexandre.
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Cidades
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Alunas do IF Sertão conquistam
ouro em campeonato de Jiu-Jitsu
Estudantes participaram de competição que reuniu mais de 450
atletas em Paulo Afonso – BA
Divulgação

Duas alunas do campus
Floresta do IF Sertão-PE conquistaram medalhas de ouro
e bronze no Open PA de Jiu-Jitsu 2019, que aconteceu no
último mês, no ginásio Luís
Eduardo Magalhães, em Paulo Afonso-BA. A competição,
organizada pela prefeitura da
cidade, reuniu mais de 450
atletas, de cinco estados do
nordeste, e fez parte das comemorações dos 61 anos de
emancipação política de Paulo
Afonso.
A estudante do 3º ano do
Ensino Médio Integrado Técnico em Agropecuária, Gabriele Lorena, competiu em
duas categorias: na Adulto
Leve Faixa Azul (até 64kg),
onde conquistou o ouro, e na
categoria Absoluto (sem limite de peso), levando a terceira
colocação. "Foi uma competição muito organizada, gostei
do meu desenvolvimento na
minha categoria, e no absoluto não tenho muito do que reclamar por que estavam todas
acima de mim, mas eu gostei",

Coaching & PNL

5 dicas para melhorar sua
habilidade de tomar decisões

Gabriele Lorena conquistou duas medalhas no Open PA de Jiu-Jitsu 2019

comentou a atleta. A atleta
Yasmin Moraes, aluna do
curso técnico subsequente
em agropecuária do campus
Floresta do IF Sertão-PE, é
faixa branca em Jiu Jitsu e
pratica a modalidade a pouco mais de um ano. No Open
PA de Jiu-Jitsu, ela conquistou a medalha de ouro na
Categoria Adulto Leve Faixa

Branca (até 64kg), e, disputando também na categoria
Absoluto, garantiu a terceira
colocação. "Fiz quatro lutas
e perdi a última, já estava
cansada, é sempre bem desgastante um campeonato
mas é quando a gente vê que
os treinos valem à pena, eu
treino no mínimo três vezes
por semana", finaliza.

Trânsito de Sertânia passa por melhorias

Em Sertânia, o Governo Municipal, em parceria com o DETRAN-PE, está investindo na
mobilidade urbana do município. Diversas ações estão sendo
realizadas a fim de modernizar

Tikinha Albuquerque
Diretora Executiva

e organizar o trânsito da cidade.
Entre as intervenções, semáforos de LED já foram instalados,
além de novo controladores de
tráfego digital, assim, é possível
realizar alterações nos horá-

rios, permitindo, por exemplo,
aumentar ou diminuir o tempo
da sinalização de acordo com o
fluxo de veículos.
Outro foco das ações foram
os pedestres, que passaram a
contar com a programação diária do fechamentos dos semáforos em todos os cruzamentos. O
objetivo é promover mais segurança para quem também trafega a pé pelas ruas de Sertânia.
Com essas mudanças, o município ainda passou a contar com
semáforos em alerta piscantes
entre as 23h e as 5h, objetivando a diminuição dos riscos de
assalto durante a madrugada.
Os aperfeiçoamentos promovidos pelo DETRAN atendem
uma demanda da Prefeitura,
que realizou a solicitação junto
ao órgão.

Tomar decisões pode ser uma atividade extremamente desgastante se você não souber o que priorizar. Descubra como direcionar
suas energias e guardá-la para as decisões que realmente importam!
Desde a hora em que acorda, você é responsável por tomar algumas
decisões. Apertar ou não o “botão de soneca”? Colocar sapato ou
sandália? Ir de carro ou de carona? Essa tarefa de (escolhas) não se
encerra até a hora de dormir. Não à toa, são tantas decisões e (micro
decisões) em um único dia, que fica a impressão de se tornar ainda
mais indeciso à medida em que o dia passa, concorda? Essa impressão tem fundamento. Segundo a neurociência, os mecanismos do
cérebro responsáveis pela tomada de decisão, não sabem priorizar.
Aí, o que acontece é que as pequenas escolhas vão gastando suas
energias ao longo do dia. Então, quando é necessário decidir por
algo maior, sente-se esgotado, inseguro e indeciso. Não é apenas
a quantidade de decisões que tomamos, mas por quanto tempo as
ponderamos. Não é só isso! Algumas pesquisas sobre a habilidade
de tomar decisões, apontam que o medo do arrependimento é um
dos maiores agravantes, mesmo nas pequenas escolhas. Dicas para
desenvolver sua habilidade de tomar decisões
1- Escolha o que simplesmente te satisfaz
Quando a escolha for simples e corriqueira, guie-se pelo que te
agrada. A maioria das pessoas que se sentem mais felizes, geralmente são aquelas que estão felizes com o que têm, não aquelas que
têm mais.
2- Limite as suas opções
Exemplo, se for fazer compras anote a faixa de preço, tamanho,
cor, estilo, e se baseie nas suas preferências para escolher, assim
você limita e sabe exatamente por onde começar a procurar. E, poupa sua energia!
3- Consulte alguém
Consulte um profissional do campo em que está com dificuldades para escolher algo. Mas, não seja dependente da opinião alheia,
faça sua própria pesquisa. Você pode se aproveitar da informação
dos outros – colegas, especialistas, parentes – e limitar as opções.
Ou, ao contrário: limitar sozinho as opções e decidir com base na
opinião externa.
4- Defina prazos para decidir
Outra dica importante para melhorar sua habilidade de tomar
decisões é definir prazo. Se você determina o tempo para decidir
algo, seu raciocínio foca no assunto e assim seu pensamento é mais
rápido e decisivo.
5- Use seu passado como guia
A psicoterapeuta Dr. Robi Ludwig aconselha relembrar suas
escolhas do passado. “Quando temos muitas escolhas, isso pode aumentar a ansiedade e o ruído em nossa cabeça. Não é incomum ficar
confuso sobre qual direção tomar – o que é certo ou o que é errado.
Então, pode ser útil se concentrar nas decisões que você tomou no
passado, e usar isso como uma diretriz para ajudá-lo. ” Desenvolver
sua habilidade de tomar decisões é importante porque as escolhas
são parte de todas as etapas da vida (pessoal e profissional). Busque
entender como melhor você funciona, implemente as suas próprias
“regras” de boas escolhas e invista energia e tempo livres para as
decisões que realmente importam.
Tikinha Albuquerque
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