Festa de Setembro
Serra Talhada segue tradição
religiosa e faz homenagem à padroeira da cidade. Programação
segue até o dia 08 de setembro.
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Ensino a distância
Falta de fiscalização do MEC
e pouco investimento trazem
ao mercado instituições de
baixa qualidade.
Educação > Pág. 10

Turismo

Sertão de Pernambuco no caminho do desenvolvimento
Com a chegada dos Shoppings Centers ao interior, cidades apontam crescimento em toda a região, movimentando a economia, gerando empregos e criando estruturas de lazer. No sertão,
Arcoverde, Petrolina e Serra Talhada são exemplos disso. Economia > Págs. 8 e 9

O município de Belém do São
Francisco entrou no Mapa do Turismo Brasileiro e passa a fazer
parte dos municípios trabalhados pelo Ministério do Turismo.
Cultura > Pág. 13
Reprodução Internet

Setembro Amarelo
Em especial, Jornal do Sertão ouve especialistas
para
sobre o suicídio. Pesquisas
Economia
> Pág.falar
5
apontam relação entre aumento de casos e
uso das redes sociais.
Setembro Amarelo > Pág. 4, 5 e 6
Reprodução Internet

Fotografe o QR code ao
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www.jornaldosertaope.com.br
Distribuição Gratuita
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FIQUE POR DENTRO

Editorial
É cômodo falar daquilo com
o qual nos identificamos, ou
seja, poder observar e falar da
concretização de objetivos que
um dia não passava de desejos.
Ter participado do processo
de busca desses objetivos e vê-los realizados, parece utópico,
eles ultrapassam a própria
percepção humana. São fatos
que mostram a força da região
sertaneja. O Sertão vive uma
nova realidade pautada no desenvolvimento e melhoria de
vida do seu povo. Fruto de um
longo e persistente caminho
trilhado, que hoje patenteia a
força e a garra Sertaneja. Um
povo bravio e forte. Vemos
instaladas na região, empresas
de grande porte fazendo parte desse cenário econômico.
Independentemente de porte
ou estrutura, essas, são empresas proativas, elas ouviram
e entenderam o chamado de
uma região, até então desconhecida potencialmente, mas
silenciosamente repleta de
possibilidades desenvolvimentistas. Aportaram ultimamente
em Serra Talhada empresas,
como, Assai, Atacadão, Toyota
e outras. Agora o município se
prepara para a inauguração do
seu primeiro shopping: Shopping Serra Talhada, em outubro deste ano. Paralelamente,
Arcoverde está recebendo
um empreendimento do mesmo porte, cuja apresentação
de lançamento foi realizada
no último dia 28 de Agosto.
Trata-se de dois novos shoppings que chegam para fortalecer a cultura sócio/politica/
econômica da região. Mais
dois novos empreendimentos
revolucionários que chegam
em momento oportuno e que
vem atender a uma silenciosa
demanda cultural, política e
econômica, que agora, começa a ganhar força no contexto
do estado. Você é nosso convidado. Entre, Boa Leitura!
Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral

Saúde
Laboratório Municipal em Araripina

Novos Empregos
Sertão se destaca em ranking estadual

Araripina vai contar com
um Laboratório Municipal de
Análises Clínicas. A Prefeitura está na fase final da estrutura, que vai funcionar ao
lado do Centro de Saúde Dr.
José Araújo de Lima. Cerca
de R$ 200 mil estão sendo
investidos em toda infraestrutura, aquisição de equipa-

Os municípios sertanejos
de Petrolina, Serra Talhada
e Sertânia, lideram o ranking
de geração de empregos em
Pernambuco. Segundo o Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), de
janeiro a julho, Petrolina gerou 18.759 novas vagas, Serra
Talhada 2027 e Sertânia 813.

mentos, treinamentos e capacitações dos profissionais,
objetivando a ampliação da
oferta do serviço e redução
do tempo entre solicitação
e coleta de exames, além da
economia para o município.
Com a inauguração, a previsão é que cerca de 150 exames sejam realizados por dia.

"Temos uma cidade que é
referência nacional em fruticultura irrigada e regional no
que diz respeito ao comércio
e serviços. Os dados comprovam que Petrolina está no caminho do desenvolvimento",
destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico e
Turismo, Emicio Júnior.

Setembro Amarelo
HRRBC realiza ação sobre o suicídio

IF Sertão
Mudanças no Processo Seletivo

O Hospital Regional Ruy
de Barros Correia (HRRBC),
localizado no município de
Arcoverde, vai realizar uma
campanha voltada para a
Prevenção do Suicídio, fazendo parte das ações em
apoio ao chamado “Setembro Amarelo”. A Unidade
vai ofertar a palestra “Todos

Ainda esse mês o IF Sertão-PE deve lançar um edital
com as informações do novo
sistema de seleção de estudantes para os seus cursos
técnicos. As principais mudanças em relação às edições
anteriores é que o Processo
Seletivo (PS) 2020 não será
mais realizado através de

pela Vida”, que será ministrada pelo psicólogo clínico Fabian Eloi. A ação está
marcada para acontecer no
dia 10 de setembro, a partir
das 10h, no próprio Hospital. Colaboradores em geral,
profissionais de saúde e estagiários do HRRBC poderão participar.

OBSERVATÓRIO JS

Instagramável

Marília Paes Cesário
Consultora de Qualidade e Inovação em Serviços
@qualiconsulte // contato@qualiconsulte.com.br

Sua empresa é Instagramável?
Para alguns um divertimento, para outros uma
maneira de divulgar seus negócios. E, para uns poucos,
não passa de uma perda de
tempo. Independentemente
do que cada um pensa, uma
coisa é certa: o Instagram faz
tempo, e por enquanto, é a
rede mais usada. Agora vocês
já ouviram falar de produtos
ou ambientes que podem ser
Instagramáveis? Pois é. O
nome é diferente, chega até
a ser estranho, mas a proposta dessa inovação é ter
um visual bonito, diferente,
chamativo e que possa, cla-

ro, ser postado no Instagram.
Em treinamentos, sempre
falamos da apresentação
de pratos e da beleza cênica e estrutural dos espaços
onde os clientes irão passar
seu tempo. Pois bem, essa
tendência surgiu mais fortemente em 2018, trazendo
ambientes agradáveis, pratos
de refeições com conceitos
inovadores e até mesmo exposições itinerantes com espaços descolados, coloridos e
que podem servir de pano de
fundo para sua foto ser postada no Instagram. Depois
disso, diversos espaços foram
descobertos, que podem até
não terem sido criados para

provas, mas sim por meio de
análise do histórico escolar.
Além disso, o certame será
totalmente gratuito. O PS
também vai unificar a seleção
para cursos da modalidade
Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Os candidatos
deverão cadastrar o histórico
no momento da inscrição.

serem instagramáveis, mas
que rapidamente tornaram-se
assim. Um dos grandes e primeiros exemplos de espaços
físicos é o Museu do Sorvete
em Miami que usa e abusa de
ambientes coloridos que são
um convite para uma foto e
uma postagem. Bares, restaurantes, espaços urbanos (Espaço R.U.A – Recife/PE) e até
mesmo exposições itinerantes apostam na beleza cênica
dos seus espaços, não apenas
para deixar seus clientes mais
interessados e confortáveis,
como servem hoje de pano de
fundo para fotos diferentes e
engraçadas. E quando falamos na culinária, vemos cada

dia mais inovação e criatividade na apresentação dos
pratos principais e sobremesas, a tal ponto dos clientes
pedirem tais iguarias antes
mesmo de saberem se são
gostosas ou não, mas, principalmente, pela curiosidade e
irreverência do produto diferenciado. E, é claro, para garantir aquela postagem massa! Assim, se você é dono de
bar, restaurante, cafeterias
ou simplesmente quer que
seu cliente visite mais o seu
espaço e tenha um motivo
a mais para isso, pense em
ser ou ter produtos/serviços
instagramáveis a partir de
agora!!
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Governo propõe salário mínimo de R$ 1.039 em 2020

Em Frente, Brasil

O salário mínimo proposto pelo governo federal para
o ano que vem é de R$ 1.039.
O valor consta no Projeto de
Lei Orçamentária (PLOA) de
2020, que foi enviado, no último dia 30, para análise do
Congresso Nacional, juntamente com o texto do projeto de lei que institui o Plano
Plurianual (PPA) da União
para o período de 2020 a
2023. "Esse valor é exatamente o número de 2019
corrigido pelo INPC. Não
é nossa política de salário
mínimo. Temos até o fim do
ano para estabelecer nossa
política de salário mínimo",
afirmou o secretário especial
da Fazenda, Waldery Rodrigues, durante coletiva de
apresentação do Orçamento
2020.

Até o ano passado, a política de reajuste do salário
mínimo, aprovada em lei,
previa uma correção pela
inflação mais a variação
do Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país).
Esse modelo vigorou entre
2011 e 2019. Porém, nem
sempre houve aumento real
nesse período porque o PIB
do país, em 2015 e 2016, registrou retração, com queda
de 7% nos acumulado desses
dois anos. O valor previsto
agora está abaixo da última projeção, anunciada em
abril, que indicou um salário
mínimo de R$ 1.040. A revisão para baixo está relacionada à correção do valor do
salário mínimo de 2020 ser
corrigido pela inflação desse
ano, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consu-

Internet

Valor consta no projeto de lei orçamentária enviado hoje ao Congresso
Agência Brasil

SALÁRIO MÍNIMO Valor anunciado para 2020 é menor que o previsto

midor (INPC), que registrou
queda nos últimos meses (de
4,19% para 4,09%).
Cada aumento de R$ 1 no
mínimo terá impacto de cerca de R$ 298,2 milhões no
Orçamento de 2020. A maior
parte desse efeito vem dos
benefícios da Previdência

Social de um salário mínimo. Mesmo com a ligeira redução, o salário mínimo do
ano que vem vai ultrapassar
a faixa R$ 1 mil pela primeira vez na história. O reajuste
representa uma alta de um
pouco mais de 4% em relação ao valor atual (R$ 998).

3

Em agosto foi lançado o
projeto do Governo Federal
“Em Frente, Brasil”, objetivando o enfrentamento
à criminalidade violenta,
por meio de forças-tarefas,
a partir de ações entre a
União, o estados e os município. A princípio, o projeto-piloto vai ser implementado em cinco municípios:
Ananindeua (PA), Goiânia,
Paulista (PE), Cariacica
(ES) e São José dos Pinhais
(PR). Nos próximos seis meses, serão investidos R$ 20
milhões nas atividades, sendo R$ 4 milhões para cada
cidade. Os municípios selecionados não são os mais
violentos do país, mas registraram números absolutos
de homicídios consideráveis
nos últimos anos. O projeto tem como foco os crimes
violentos, como homicídios,
feminicídios, estupros, latrocínios e roubos.
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Setembro Amarelo: Vamos falar de suicídio?

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
Por que cada vez mais pessoas que estão começando a
vida querem acabar com ela?
Essa pergunta tem sido
tema nas conversas de muitos
especialistas em saúde mental.
Apesar dos dados alarmantes,
o assunto ainda é visto como
tabu e a discussão nas famílias, escolas, ou até mesmo
nas rodas de conversas mais
informais ainda não dão atenção suficiente ao tema. E, para
agravar ainda mais a situação,
o Brasil está indo na contramão dos índices mundiais.
Enquanto os dados de suicídio
caem em todo mundo, uma
pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) aponta que a taxa
entre adolescentes que vivem
nas grandes cidades brasileiras aumentou 24% entre 2006
e 2015. A pesquisa foi realizada a partir de dados do Sistema Único de Saúde (SUS), do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do
Coeficiente Gini (que mede a
desigualdade).
A psicóloga clínica, Alessandra Alencar, alerta que o
excesso da tecnologia pode ser
a resposta para tantas mortes. “Os jovens estão cada vez
mais conectados virtualmente
e isto vem desde a infância.
Podemos falar principalmente
nas três últimas gerações. Está
faltando aos jovens viverem o
lado real, olho a olho, corpo
a corpo, toque, que pode oferecer recursos para ampliar
seu repertório criativo e vital,
além de lidar com as dores,
frustrações e simbolizá-las,
tanto quanto vivem no mundo
virtual. Este último pode potencializar níveis de ansiedade
e comparações”, afirma.
Desafios ao estilo da “Baleia Azul” e séries como “13
Reasons Why”, ajudaram a
trazer à tona o tema suicídio
na esfera adolescente. Nos
Estados Unidos, um levanta-

mento apontou que o número
de suicídios entre jovens aumentou
consideravelmente
após a estreia da série, que mostra a história de uma adolescente que se matou e deixou 13 gravações com os motivos do seu
ato. Identificar um possível suicida requer atenção. É necessário estar mais próximo a ele. “Os
sinais podem ser diversos e semelhantes aos casos de depressão. A pessoa pode apresentar
isolamento social, introspecção,
percepção de ser compreendido
e aceito, perda de prazer nas
atividades do dia a dia, falta de
motivação para seguir rituais
de estudo e/ou trabalho. Entre
outros. É necessário buscar ajuda profissional já nos primeiros
sinais. A prevenção é a melhor
maneira de acolher a pessoa e,
juntos, reeducar o olhar para a
potência da vida”, completa a
psicóloga.
A busca pelos “likes”
Com a popularização das
redes sociais, a busca pela “vida
perfeita” tem adoecido muitas
pessoas. Seja por querer mostrar uma realidade que não é a
sua, ou por se sentir inferior por
não ter uma “vida dos sonhos”
como as que avista em suas timelines. Junto a esse cenário,
famílias afastadas e relacionamentos rasos transformam a
situação em algo ainda mais
grave. Esse afastamento humano tem como principal causa o
uso incorreto das novas tecnologias, que são responsáveis por
influenciar a maneira como nos
relacionamos. “A vida virtual
carece de estímulos que façam a
pessoa crescer emocionalmente. Ela fica na zona de conforto
e, dificilmente, criará recursos
internos para lidar com as imperfeições do mundo real”, explica Alessandra.
Outro grande vilão que
cresce na mesma medida que a
tecnologia é o “cyberbullying”,
mais um tipo de violência que é
praticada contra alguém através
da internet. São ataque covardes
que intimidam e hostilizam pes-

Arquivo pessoal

O mês de setembro é dedicado à prevenção de suicídio. Dados apontam
que, por ano, mais de 11mil pessoas atentam contra a própria vida no
Brasil. Números deixam a sociedade em alerta

Psicóloga alerta uso de tecnologias

soas, geralmente mais jovens.
Um exemplo recente desse
tipo de violência aconteceu
no Rio de Janeiro. A blogueira Alinne Araujo, de 24 anos,
cometeu suicídio após receber diversas críticas em seu
Instagram. A jovem teve o seu
relacionamento rompido pelo
noivo na véspera do seu casamento e, após um longo desabafo, resolveu curtir a festa
que já estava preparada ao
lado de familiares e amigos.
A repercussão da história gerou uma onda de comentários
negativos. Antes de cometer
suicídio, a jovem gravou um
stories criticando os seguidores que falaram que ela queria
se promover com a situação.
“Essa é a última vez que eu
me pronuncio aqui sobre essa
palhaçada de eu estar querendo me promover. Foi um dos
piores momentos da minha
vida. É legal fazer marketing
por ter sido abandonada ",
disse. Pouco depois, a blogueira pulou do nono andar
de um prédio e morreu.
Para que se chegue a esse
extremo, as pessoas geralmente apresentam um quadro depressivo, de moderado
a grave, além de um quadro
de bipolaridade no mesmo
período. “As principais causas
são a desesperança em você
mesmo e na vida como um
todo. A pessoa se sente em
um poço sem fundo”, finaliza
a psicóloga.

Estacionamento da CAAPE em
Timbaúba foi ampliado
O presidente da OAB-PE, Bruno Baptista, o presidente da CAAPE, Fernando Ribeiro Lins, e o presidente de Timbaúba, Antonio
Apolinário, inauguraram agora no Mês do Advogado as obras de
ampliação e requalificação do Estacionamento CAAPE de Timbaúba. Agora, as advogadas, os advogados e estagiários contam com
um estacionamento mais organizado e com um número maior de
vagas, localizado ao lado da Vara do Trabalho de Timbaúba.
A CAAPE também inaugurou um Ponto CAAPE em Jaboatão
e, em breve, vai inaugurar um Ponto CAAPE e um Estacionamento
em Gravatá. Os Pontos CAAPE são espaços dedicados às advogadas, os advogados e estagiários pernambucanos com serviços como
Wi-Fi, máquina de café, engraxate, manicure, massagem e pontos
para recarga de celular.

CAAPE vai lançar Guia de Convênios impresso
A CAAPE vai lançar, agora no segundo semestre, um Guia
CAAPE de Convênios impresso, para facilitar a consulta das empresas fornecedoras de produtos e serviços que oferecem descontos e condições especiais para as advogadas, advogados e estagiários pernambucanos. Empresas nas áreas de gastronomia,
turismo, saúde, educação, comércio e serviços em geral estão no
Guia. Dentro dessas áreas, há a divisão por Subseccional.
“O Guia vai servir em especial para os colegas do Interior,
que terão uma consulta à mão e facilitada do que há disponível
nas diversas Subseccionais da OAB-PE”, destaca o presidente da
CAAPE, Fernando Ribeiro Lins. Ele ressalta que o Guia impresso
será mais uma ferramenta de consulta a os descontos oferecidos
pelas empresas, que já dispõem do site da CAAPE - www.caape.
org.br - para fazerem as consultas também.

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

Conversa com especialista

Jornal do Sertão: Qual
o perfil de quem tenta/
comete suicídio?
Carla Novaes: O suicídio está associado a diversas causas ou circunstâncias. Por isso não falamos
propriamente em perfil,
mas em fatores de risco ou
de populações vulneráveis.
No que se refere a diferença de gêneros, as mulheres
tentam mais e os homens
cometem mais. Quanto à
idade, os idosos apresentam
as taxas mais altas de suicídio. Mas um fato também
preocupante é o crescimento do suicídio entre jovens.
O suicídio no momento é a
segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos
em nível mundial. Outra população vulnerável é a indígena. As tentativas também
estão associadas a métodos
de autoagressão menos letais, como o uso de medicamentos. O uso de métodos
mais agressivos, tais como
armas de fogo, levam ao
êxito do suicídio. A Organização Mundial de Saúde o
considera uma questão de
saúde pública e vem orien-

Arquivo pessoal

A fim de buscar mais informações sobre o tema, o Jornal do
Sertão realizou uma conversa com a psiquiatra e psicanalista, Carla Novaes Carvalho. Confira!

Dra. Carla Novaes

tando para a questão da prevenção, por que muitas mortes podem ser evitadas.
JS: Quais as principais causas para que se
chegue a esse extremo?
CN: Como disse, a questão do suicídio não tem uma
única causa. O ser humano
carrega dentro de si uma cota
de destrutividade e o suicídio
acontece quando a balança
pesa muito mais para o lado da
morte do que da vida. Quando
alguém está num momento
de extremo sofrimento, negatividade e tem acesso a meios
para se autodestruir. Das
causas psiquiátricas, os diag-

nósticos mais frequentes são
a depressão, transtornos de
personalidade e o alcoolismo.
Questões sociais como solidão, baixa renda, desemprego
e ausência de crença religiosa
se associam a maior risco. Aspectos psicológicos como perdas recentes e perdas de pais
na infância, dentre outros, se
relacionam ao risco para o suicídio.
JS: Por que pessoas
tão jovens estão tentando,
cada vez mais, o suicídio?
CN: Durkheim disse que
cada sociedade tem, em cada
momento de sua história, uma
aptidão definida para o suicídio. No mundo contemporâneo a depressão domina nossa
subjetividade. Hoje observamos mais jovens depressivos
que recorrem cada vez mais
às drogas para aliviar seus sofrimentos. Nosso "Admirável
Mundo Novo" dispõe de um
mercado vasto de possibilidades para anestesiar os sentimentos. Cabe lembrar que o
jovem, melhor dizendo, o adolescente é mais impulsivo. Um
"combo" de sociedade individualista-egoísta, solidão mascarada pela tecnologia aliada
ao imediatismo pulsional contribui para as passagens ao ato
suicida.
JS: Quais sinais podemos identificar em alguém que pense em suicí-
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Blogueira Alinne Araujo cometeu suicídio após ataque nas redes sociais

dio? Como ajudar?
CN: O comportamento
suicida vai de pensamentos de
morte, planejamento, de tentativas até o êxito letal. Tristeza associada ao sentimento
de desamparo, de desespero
e a desesperança são sinais
de alerta. Toda verbalização
de um desejo de morte deve
ser valorizado. Uma pessoa
que vem repetidamente falando em querer morrer, que
diz que vai ou quer se matar
precisa de ajuda. É um erro
pensar que os suicídios acontecem sem avisos ou que a
pessoa está querendo apenas
chamar atenção. Pessoas que
se mataram deram alguma
pista antes. Pessoas que estão
em tratamento para depres-

são e que tiveram pensamentos suicidas necessitam
vigilância. Alguns suicídios
acontecem justamente no
período de resposta ao tratamento, quando a pessoa
recupera a energia e tem
força para transformar o
pensamento negativo em
ação autodestrutiva. É comum o relato em famílias
que tiveram suicídio. "mas
ele(a) aparentava melhor".
Deve-se escutar esses sinais e procurar assistência
de um serviço ou profissional de saúde mental.
Ajudam também o apoio e
o não julgamento. Por que
o suicídio ainda tem uma
carga muito grande de preconceito e estigma.

SE
etembro
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conomia

JS: Quando é necessário buscar ajuda com
um profissional?
CN: Deve-se buscar ajuda quando a própria pessoa
ou um familiar perceber os
sinais de alerta relatados. O
acesso mais precoce à escuta de um profissional pode
fazer toda a diferença. Sabe-se que o acesso aos serviços
de saúde protegem do suicídio. Gostaria de lembrar
também que é importante
falar de redes de proteção.
O Centro de Valorização da
Vida (CVV) que é uma entidade de voluntariado acessível 24 horas em todos os
dias da semana aqui no Brasil é uma dessas redes.
JS: Com o avanço da
tecnologia e crescimento das redes sociais,
dados apontam que os
índices de suicídio aumentaram. Qual a influência dessa "Vida virtual" tem com tais dados?
CN: A questão do assédio e da intolerância nas re-
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des virtuais é um fato. Alguns
estudos trazem evidências
de que o cyberbullyng está
mais fortemente associado
ao suicídio entre crianças e
adolescentes que o bullyng.
O mundo virtual oferece uma
infinidade de possibilidades
e de contatos. Ressaltaria
também a proliferação de
sites que incentivam o suicídio. Muitas pessoas que tem
como companhia o celular ou
outro gadget estão sozinhas
e não conversam em casa, ficam sem a possibilidade de
falarem de seus problemas
pra alguém próximo. Assim,
a "vida virtual" torna-se um
espaço em que as pessoas
estão mais imediatamente
expostas a esses estímulos
negativos. Seja pela busca
de informação para morrer
como pela existência de programas de incentivo ao suicido em algumas redes sociais.
JS: Existe uma "fórmula" para lidar com a
tecnologia de maneira
saudável? Principalmen-

te em relação às redes sociais.
CN: Acredito que primeiro é entender que uma rede
social virtual nunca deve
substituir a vida real. Apesar do apelo e do prazer que
a tecnologia nos confere ela
não é suficiente para substituir a palavra encarnada no
convívio da vida real O participação dos pais na educação dos filhos é fundamental.
Uma família mais integrada
e que dialoga tem mais facilidade de dar limites quanto
ao uso da internet em casa,
assim como tem menos tempo para redes sociais. O psicanalista Jean Pierre Lebrun
alerta para os efeitos perigosos da tecnologia. Um exemplo dado por ele que gosto é
a tendência de se ter uma TV
em cada quarto da casa. Muitas famílias vivem isoladas
dentro de suas casas, vive-se
junto sem o outro. Perdeu-se o hábito de se almoçar ou
jantar juntos.
JS: Como saber se é

Reprodução Internet
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Cyberbullying é um dos grandes vilões

dependente das redes sociais?
CN: Qualquer relação de
uso que fazemos com algo
de maneira preferencial excluindo a maior parte da vida
é tóxica. A relação de dependência das redes sociais assemelha-se muito a dependência do uso de uma droga. Se

alguém acorda e a primeira coisa que faz é ter que
olhar as redes sociais, se
tem a necessidade de ficar
checando o tempo todo o
que está acontecendo e se
desliga de seu ambiente
real preferindo falar nesse
ambiente, deve-se suspeitar de dependência.

Artigo
Esqueça as nações, as cidades irão transformar a maneira
como conduzimos as relações internacionais no mundo
Você sabe o significado
de paradiplomacia? Trata-se das relações internacionais conduzidas no âmbito
de governos locais, regionais e representações da
sociedade (associações, cooperativas e demais entidades). Difere-se da diplomacia exercida pela nação, que
no caso do Brasil, por meio
de seu corpo diplomático do
Instituto do Rio Branco.
No século 21 tem despontado na cena internacional a atuação dos governos
municipais na busca por
soluções de sustentabilidade e outros desafios. É uma
tendência mundial pois os
governos locais estão mais
próximos dos cidadãos, podendo responder mais rapidamente e eficazmente aos
problemas que estas comunidades enfrentam.
Entre as principais questões abarcadas em paradi-

plomacia estão política econômica e comercial, investimento estrangeiro, promoção
de exportações, ciência e tecnologia, energia, meio ambiente, educação, imigração,
mobilidade de mão de obra,
relações multilaterais, desenvolvimento internacional e
até mesmo direitos humanos.
Por exemplo, a UCLG
(Cidades e Governos Locais
Unidos) defende o interesse
de governos locais no cenário mundial. Tem também a
“ICLEI”, que é uma organização de Governos Locais para
a Sustentabilidade e a“C40
Cities”, uma rede de cidades
no mundo que visa propagar
idéias para melhorar o ar que
respiramos e expandir o uso
de tecnologias para enfrentar
os desafios climáticos.
Este network global possibilita a discussão acerca
dos problemas e compartilhamento de soluções que

podem influenciar e impactar toda a nação onde estes
municípios estão localizados,
exercendo a “advocacy” como
forma de influenciar as políticas públicas de interesse da
comunidade.
A paradiplomacia municipal pode ser um condutor
de desenvolvimento local e
regional, promovendo investimentos e captações financeiras de bancos e agências
internacionais de desenvolvimento, como USaid,
(United States Agency for
International development)
e AusAid (Australia), BID
(Banco Interamericano de
Desenvolvimento),
BIRD
(Banco Mundial) e AID
(Associação Internacional
de Desenvolvimento), tendo todas estas instituições
internacionais possibilidade de patrocinar projetos
de desenvolvimento social,
econômico, ambiental, agrí-

cola/rural e urbano.
O título deste artigo é baseado no que foi publicado
na Universidade das Nações
Unidas, que destaca exatamente o novo papel que as
comunidades locais e regionais devem desempenhar na
integração global. Petrolina, por ser uma cidade com
visão à frente de seu tempo,
se adequa ao perfil de município com forte potencial
para desenvolver suas relações internacionais com o
mundo, buscando extrair as
melhores experiências para
ao meio ambiente (Rio São
Francisco, bioma Caatinga,

Alberto Rodrigues

urbano), assim como fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico,
energético, educacional,
estimular as exportações
de nossas frutas e demais
produtos e trazer investimentos externos.

Alberto Rodrigues é advogado, Mestre em Economia aplicada em
Comércio Exterior e Relações Internacionais,
Especialista em Direito Processual Civil, Bel. em Relações Internacionais;
Conselheiro Titular do Conselho Municipal de Meio Ambiente
(COMDEMA).
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e Tributários da OAB/
Petrolina-PE.
info@albertorodrigues.adv.br
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Em sua 14ª edição, Super Mix
aposta em Minimercado Modelo
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Arquivo Supermix

Uma estrutura planejada vai ser montada dentro da feira, apresentando as
novidades em tecnologia e decoração para os supermercadistas
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
O mês de setembro será
marcado pela 14ª edição da Super Mix, que vai acontecer entre
os dias 24 e 26, no Centro de
Convenções de Pernambuco, em
Olinda. Para esta edição, a feira
traz para o público o Minimercado Modelo, que apresenta as novidades tecnológicas e em decoração e equipamentos para o setor supermercadista. A proposta
é abordar temáticas voltadas que
envolvem as chamadas “lojas de
vizinhança”, que já são uma realidade em ascensão. Perguntas
do tipo “Como resolver este problemas de mais produtos em espaços reduzidos?” ou “Ter uma
‘loja de vizinhança’ significa que
os lojistas devem oferecer uma
variedade menor de itens?” serão esclarecidas no espaço.
A edição de 2019 traz diver-

sos destaques, como a vitrine
virtual da VR Software, que vai
oferecer um painel de compras,
onde os clientes poderão selecionar os mais diversos produtos
que não estarão disponíveis no
salão de vendas, escolhendo entre as opções de pegar o produto
logo após a compra, ou recebe-lo em casa. “Essa é uma ótima
saída para os supermercados
que não têm muito espaço. Não
é necessário ter uma loja gigante
para oferecer produtos diferenciados. Assim, os supermercados de pequeno porte podem
garantir variedade sem ficarem
restritos ao espaço físico", destaca coordenadora do Minimercado, a especialista em neuromarketing Mônica Leão.
A 14ª Super Mix ainda vai
apresentar outras novidades, é
que nesta edição, o público vai
conferir um novo modelo expo-

sitor de hortifrúti, em formato
de flor de lótus, que possibilita
ao lojista uma variedade de frutas, sem a necessidade de um
grande volume. "Todo mundo
vai ao supermercado porque tá
com problema em casa. Problema porque o detergente acabou,
por exemplo, e é preciso repor.
Então essa loja precisa ser entendida e planejada como um
espaço que, mais que produtos,
oferece soluções. Não é só preço,
é experiência. É oferecer um supermercado que ajude o consumidor a lembrar do que precisa",
explica Mônica, que ressalta a
importância de uma loja pequena ser bem planejada, aconchegante e que gere uma experiência de compras excelente para o
consumidor.
Ainda na estrutura da loja
planejada, estará exposto o
self-checkout, um terminal

SUPER MIX Feira traz novidades para os clientes

de autoatendimento para supermercados que já vem ganhando mercado. Além disso,
etiquetas eletrônicas, que diminuem o custo e o trabalho
dos colaboradores, através de
um sistemas automático. De
acordo com a VR Software,
que oferece ambos os serviços,

o investimento feito pelos empresários na implantação das
etiquetas é recuperado em um
ano de atividade. O local ainda
vai abrigar uma cafeteria, com
foco no marketing sensorial,
para trabalhar os sentidos dos
clientes a partir do cheiro do
café, que estimula o cérebro.
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ColunaJurídica
Coluna Jurídica
Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

Negociação processual nos
Contratos Empresariais
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.

As empresas devem ficar alertas ao firmar seus diversos tipos
de contratos, já que é lícita a inserção de cláusulas de negociação
processual, que poderão impactar drasticamente o rumo e andamento do processo judicial porventura instaurado face à existência
de divergências entre os contratantes, em se tratando de direitos disponíveis, que não possuem restrição legal à sua disposição por seu
titular, motivo este que tais contratos deverão ter atenção mais que
redobrada por parte do empresariado nacional.
Atualmente pode haver uma efetiva negociação processual por
parte dos contratantes, face à ampliação da autonomia da vontade
das partes, pode se convencionar, por exemplo, a dispensa de recursos ou perícias; criar-se novos deveres, como multa ou punições diversas das previstas no Código de Processo Civil; previamente indicar de calendário para cumprimento dos passos processuais, como
defesa, audiência e prolação de sentença; estabelecer-se de logo o
julgamento antecipado da ação, inclusive delimitando as provas a
ser produzidas nos autos; reduzir-se os prazos processuais, et cetera.
É bem verdade que compete ao Juiz o dever de controlar a validade destas disposições, recusando-lhes aplicação nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em defesa
da parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade, mas
isso não dispensa o cuidado e atenção do próprio empresário, que
deverá ser ainda mais cauteloso quando firmar suas contratações,
sobretudo quando versem cláusulas de negociação processual.
Assim, mais que nunca, os empresários precisam ficar alertas
dos fortes impactos nas contratações decorrentes da negociação
processual, evitando prejuízos ou dissabores quando da instauração
de uma lide judicial cuja base processual tenha sido previamente negociada por meio de contrato.

Nova era de desenvolvimento
aporta no Sertão de Pernambuco
Chegada de shoppings aos municípios sertanejos provocam movimento na
economia antes mesmo de suas aberturas

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
A chegada de um shopping
center no município pode ser
considerada símbolo de conforto, praticidade, mas, principalmente, desenvolvimento.
Em regiões que são contempladas com esse tipo de empreendimento, nota-se valorização imobiliária no entorno
do shopping, aumento na arrecadação do Imposto Predial
Territorial Urbano (IPTU),
crescimento do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI), além do crescimento
na arrecadação do Imposto
Sobre Serviços (ISS) e Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), sem
contar no aumento dos postos de trabalho do município.
Para quem mora perto de um
empreendimento desse porte, desfruta de mais conforto
e comodidade na proporção
em que o empreendimento se
desenvolve. Vantagens para a
região e para o empresariado,
que veem no mail, mais uma
possibilidade, considerando
que as vendas nos centros comerciais não param de crescer, de acordo com dados da
Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop).
Em Pernambuco, duas
grandes cidades do sertão estão sendo contempladas com
o lançamentos de dois grandes empreendimentos. Serra
Talhada já se prepara para
inaugurar, ainda esse ano, o
seu primeiro shopping center.
Com mais de 70% da obra concluída, o mall deve ser inaugurado no dia 29 de outubro, com
71 lojas funcionando, gerando
uma receita de R$ 10 milhões.
“Para uma cidade do tamanho
de Serra Talhada, isso é algo
bastante relevante e positivo”, confirma Murilo Duque,
Diretor Presidente do Grupo
João Duque, responsável pela
construção do shopping, que
vai abrigar ainda academia
de ginástica, cinema, praça de
alimentação e parque infantil.
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No Sertão pernambucano, Petrolina foi a primeira a contar com um shopping center

Outra grande cidade que está
na expectativa do seu primeiro
shopping center é Arcoverde.
Cerca de R$ 60 milhões estão
sendo investidos para que o
município conte com um centro de compras completo, com
opções de lazer, alimentação,
além de um centro médico.
“A chegada de um Shopping é
um evento transformador por
vários motivos, em especial
no aspecto sócio/econômico,
pois, além da significativa geração de empregos diretos e
indiretos, é uma fonte de atração para captar novas empresas para região. Arcoverde é a
porta de entrada para o Sertão
pernambucano, tornando-se
o principal centro expedidor
e distribuidor de produtos e
serviços demandados por 26
municípios próximos. A cidade possui características urbanas bastante consistentes,
com uma taxa de urbanização de 90%, além de um IDH
[Índice de Desenvolvimento
Humano] acima da média da
região. Na nossa visão, a cidade está apta a receber um
grande empreendimento que
é o Shopping de Arcoverde”,
explica o empreendedor do

Shopping, Jayme Friedman.
A Pedra Fundamental do shopping foi lançada no último
mês com a presença do governador Paulo Câmara e demais
autoridades. Já no último dia
28 foi realizado um coquetel
de apresentação e lançamento
do empreendimento e abertura das vendas. “A construção
do Shopping Arcoverde trará
grandes vantagens para a cidade, entre elas está a geração de mais empregos, abrangendo setores como hotelaria,
atacarejo e centro médico, que
vem fortalecer a economia local com a oferta de inúmeras
opções comerciais que estarão disponíveis ao público no
referido centro de compras",
destaca a prefeita Madalena
Britto”.
Na primeira fase de construção serão 500 empregos
diretos, ampliados para fornecedores e produtores envolvidos. O complexo de compras
terá uma área voltada à diversão, à hotelaria (previsão de
um hotel com 76 leitos), contando com mais de 100 opções
de varejo. Mas, também aponta proposta de um moderno
centro médico-laboratorial,

Ilustração
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Em Arcoverde, shopping já deu início à primeira fase da construção

integrado às dependências do
shopping. Com investimento
orçado em R$ 60 milhões, o
Shopping Arcoverde contará com estacionamento com
450 vagas e área bruta locável
de 6.200 metros quadrados.
"Serão 5 lojas âncoras, 2 me-

galojas, 3 cinemas de última
geração de um grupo que tem
67 salas de exibição instaladas
no país, terá ainda um atacarejo de grande porte (oriundo
de Minas Gerais). Após elaborarmos o mapa de oportunidades e de análise de pros-

pecção, constatamos que 750
mil consumidores de mais de
30 municípios do entorno poderão usufruir do shopping",
avalia Jairo Rocha Filho, sócio
investidor da GR Shopping/
Gestão de Centros Comerciais,
empresa que ficará responsá-

vel pelo empreendimento no
município. “O retorno do investimento do Shopping está
previsto,
aproximadamente
para sete anos, e para os lojista com franquias, em torno
de 24 a 36 meses”, completa
Friedman.
Há mais de 20 anos, Petrolina, e toda a região do Vale do
São Francisco, deu o primeiro
sinal de seu crescimento com
a inauguração do River Shopping. O empreendimento passou a acompanhar todo o desenvolvimento da cidade, além
das mudanças de hábitos de
uma população cada vez mais
exigente. O River conta com
uma localização estratégica,
que une os principais bairros
de Petrolina, ficando a uma
distância de apenas dois quilômetros da vizinha Juazeiro
(BA), e, hoje, o shopping é uma
das maiores fontes de emprego
do comércio no município, sendo considerado o “shopping do
Vale”. Atualmente, o centro de
compras já conta com 126 operações, ofertando ainda serviços de lazer e alimentação. São
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lojas satélites, lojas-âncora,
megalojas, quiosque e Praça de
Alimentação, que tem 18 operações com um mix variado.
O complexo de lazer e entretenimento é outro destaque do
mall, que conta com um parque
de diversões infantil, além de 4
salas de cinema, sendo uma em
3D.
Indo ao encontro do desenvolvimento, ao contrário
do que se pensa, a chegada dos
grandes centro de compras
também movimenta o comércio de rua. Lojistas dos mais
variados segmentos passam a
investir em renovação e atualização dos ativos, além da
capacitação profissional, para
oferecer uma melhor qualidade de serviço aos seus clientes.
Apontando uma competição
saudável e de melhor qualidade. Da mesma forma, a ampliação do mix local também
cresce, através da instalação
de grandes redes varejistas de
atuação nacional e marcas consagradas no mercado, que são
atraídas pela nova dinâmica do
comércio local.

10

Educação
Crise na educação? Especialistas
apontam problemas na EAD
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Falta de fiscalização do MEC e pouco investimento trazem ao mercado
instituições de baixa qualidade e aumento no número de evasão

Qualidade de alguns serviços oferecidos coloca em xeque outras instituições

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
Morar longe de uma faculdade e não ter disponibilidade
de horário, deu à Educação a
Distância (EAD) uma nova oportunidade de crescimento. De
acordo com o censo EAD.BR,
feito pela Associação Brasileira
de Ensino a Distância (Abed), os
alunos de EAD são 21,2% do total
de matriculados em todo o Ensino Superior. Em 2017, ainda com
Mendonça Filho no comando do
Ministério da Educação (MEC),
foi publicado um decreto que
flexibilizou a criação de cursos
de graduação a distância, o que
explica uma parte de todo esse
movimento. Esse tipo de ensino
tem por objetivo democratizar o
ensino superior, onde é possível
alcançar mais pessoas que bus-

cam uma qualificação, sem precisar sair de casa. “Dados comprovam que, nos próximos cinco
anos, mais de 50% das matrículas de nível superior serão para a
EAD. Isso se principalmente por
questões financeiras. Com o fim
de alguns financiamentos estudantis, a procura por mensalidades mais acessíveis aumenta”,
afirma o professor Inácio Feitosa.
Porém, ainda segundo Feitosa,
apesar do crescimento do número de matrículas, ainda é grande a
evasão de alunos. “Acontece que
os alunos buscam por mensalidades menores, mas na prática
encontram modelos sem qualidade, sem interação e sem networking”, completa. A qualidade
do serviço oferecido por algumas
instituições tem colocado em “xeque” a metodologia da EAD. O

crescimento acelerado e a falta
de meios mais eficazes de fiscalização por parte do MEC faz com
que o mercado encontre cada vez
mais instituições sem a qualidade necessária para a realização
de uma graduação. Hoje, ao se
pensar em EAD o que muitas
pessoas acreditam é se tratar de
facilidade nos estudos e uma conclusão mais rápida. Para atrair
mais clientes, algumas instituições utilizam a afirmativa “estude
quando quiser”, desqualificando
bons programas à distância, que
prezam por rotinas diárias de estudo. “Não há compromisso com
o aprendizado. Claro que temos
instituições privadas sérias, mas
não são a maioria. Além disso,
fazer EAD não é simples. É necessário um acompanhamento,
supervisão. Algumas instituições
apenas se limitam a entregar o
material e fazer uma avaliação,
sem acompanhar o crescimento
do estudante”, aponta a diretora
geral da EAD do Instituto Federal
de Pernambuco (IFPE), Fabíola
Paes. Com a falta de compromisso de algumas instituições, a EAD
ainda sofre com o preconceito,
inclusive do mercado de trabalho. Para Feitosa, a melhor alternativa para melhorar o cenário e
reduzir o número de evasão de
alunos, seria o investimento em
educação híbrida, mas, segundo
ele, o que se encontra hoje são
polos precários, que não contam
com uma estrutura mínima para
uma instituição de qualidade.
“Muitas não oferecem nem sala
de aula”, finaliza.

Coaching & PNL
Tikinha Albuquerque
Diretora Executiva

Dica para o feriadão
Que tal aproveitar o feriadão e dar uma VIRADA na vida?
Acredita que com um pequeno passo, você poderá atingir esse resultado?
Aceita o desafio?
O que está te impedindo e você não RESOLVE?
O que você foi deixando passar por preguiça de resolver ou medo de
enfrentar?
Quais são aquelas pendências que estão aí atormentando sua cabeça,
porém, você não pára para dar a solução definitiva?
Um exercício do Coaching que gosto muito e que ajuda a vida a
ficar mais leve é a 'Lista do TENHO QUE.
Para dar um Upgrade nas suas tarefas e mudar seus resultados,
você precisa abrir espaço para receber o novo. E para abrir espaço
para o novo é necessário SE LIVRAR daquele barulho irritante na
mente: tenho que fazer isso... tenho que fazer aquilo... tenho que resolver... TENHO QUE..., enfim, a energia negativa acumulada e que
foi sendo alimentada na sua mente, por tudo aquilo que você ainda
não resolveu.
Por exemplo, se você não gosta da posição que fica o quadro da
sua sala, cada vez que olhar para ele vai pensar (mesmo que por frações de segundo): "Droga, não gosto do jeito que esse quadro está,
preciso ter um tempo para arrumar! ”.
Cada vez que você pensa isso é um espaço mental sendo usado,
uma energia sendo colocada e uma mensagem inconsciente de "eu
não resolvo as coisas que me incomodam".
Para sua vida ANDAR, você precisa resolver o que te incomoda.
Ser você mesmo o solucionador das suas questões!
Então, a ferramenta de Coaching que estou sugerindo é a seguinte:
Pegue uma folha em branco e escreva TUDO o que te incomoda,
o que você considera ser uma pendência a resolver. Desde assuntos
do seu ambiente físico (casa ou trabalho), bem como, assuntos pessoais como, sua saúde, a atenção com seus relacionamentos, seu lazer,
estudos, etc. Depois da lista escrita (e não se assuste se tiver centenas
de itens - a minha primeira tinha mais de 150 pendências!!!), cada
semana escolha um ou alguns pontos para colocar na agenda e resolver. Pode existir na sua lista de TENHO QUE: pontos que você não
esteja disposto ou preparado para resolver agora, sugestão: Faça uma
nova lista apenas com os TENHO QUE, que necessitam de um tempo
maior para serem resolvidos, o objetivo da lista é limpar a sua mente
de mensagens negativas e organizar as suas tarefas.
Você vai se sentir capaz e vai liberar espaço mental para ser preenchido com seus novos projetos!
Desejo excelentes aprendizados e novos projetos com a sua lista.
Mãos à obra!
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O semblante leve da empresária Rizamaque Rios, que
inaugurara uma loja Carmen Steffens Maison em Petrolina/PE.

Janko Moura

Janko Moura

Rodrigo Guerra

Um belo registro de empresários e autoridades durante
o lançamento comercial do Shopping Arcoverde/PE.

A empresária Mariana Reis Valgueiro e a gerente
Maria Luíza Reis, durante evento de moda na loja
Morenita Store, em Petrolina/PE.

Janko Moura

Ele comandou com maestria a realização da
1ª Sanfoneata em Petrolina/PE, o sanfoneiro
Luiz Rosa da banda 0800, reunindo grandes
sanfoneiros da região, em homenagem aos
30 anos de falecimento do Rei do Baião, Luiz
Gonzaga. Justíssima homenagem!

Divulgação

A técnica de música Sesc/PE Sonia Guimarães, supervisor de cultura Sesc/Petrolina Jailson Lima, diretor de programas sociais do
Sesc/PE Josué Pinto e supervisor de cultura Sesc/Garanhuns Josimar Araújo na abertura da 15ª edição do Aldeia do Velho Chico em
Petrolina/PE.

Janko Moura

Os produtores Rui Augusto (Top Eventos), Daniel Mendes (Mega
Entretenimento), Geraldo Estrela (ForAll), Xênia Lima (X Produções), Salomão Simões ‘Salzim’ (Top Eventos) e Iago Freitas (Mega
Entretenimento) após anunciarem as atrações do River Sunset 2019
que acontecerá em 06 de outubro reunindo os shows dos dois maiores artistas de forró da atualidade, Wesley Safadão e Xand Avião na
Marina do Iate Clube em Petrolina/PE.

Os organizadores, a gerente executiva Rosi
Rodrigues, recepcionista Joyce Bittencourt,
executivo de contas Robson Reis, assistente
administrativo Laura Nunes, inteligência de
mercado Temísia Silva e supervisor de marketing Renan Braga durante a realização da
3ª edição da Cãominhada, organizada pela
TV São Francisco em Juazeiro/BA.

Saúde
Período de aulas e chuvas são
propícios para proliferação de piolhos
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Terapeuta capilar dá dicas de como combater e prevenir infestações nesse período

Após o retorno das aulas, um problema bem comum vem alertando pais e
professores: piolhos. Nesse
período de chuvas e com
temperaturas mais baixas,
a proliferação dos piolhos
é muito maior, atingindo
principalmente as crianças, graças ao contato entre
elas ser maior, assim como
o compartilhamento de objetos, como bonés e escovas
de cabelo. Segundo a terapeuta capilar do Therapy
and Beauty, Tatiana Brito,
para se combater o inseto é necessário paciência.
“Quando uma criança pega,
todas pegam também. O
cuidado com o couro cabeludo ajuda a prevenir, pois
evita o acúmulo de sujeira e
até doenças capilares”, explica a terapeuta.
O piolho é um inseto
universal, encontrado em
qualquer região climática
do mundo e infesta todas
as pessoas sem distinção.
Alimentando-se de sangue,
ele se reproduz muito rápi-

Reprodução Internet

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Períodos de chuva e temperaturas mais baixas são propícios para a contaminação

do. Não tratar da chamada
pediculose capilar infantil
pode trazer uma série de
problemas. As coceiras podem provocar lesões sérias
no couro cabeludo, noites
mal dormidas e até anemia
em casos mais graves. De
acordo com Tatiana, óleos
vegetais, como o de abacate
ou semente de uva, combi-

nados com óleo essencial
de citronela, conseguem
acabar com os piolhos sem
agredir o couro cabeludo.
“O óleo vai repelir o piolho.
Recebo muitas crianças aqui
no Therapy e essa receita também pode ser usada
após a solução do problema,
como forma de prevenção”,
completa a especialista.

Cadastro Positivo: CDL esclarece que bons
pagadores terão melhores condições de crédito
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Petrolina está fazendo um alerta aos consumidores: a partir de setembro, a população poderá sentir os efeitos de fazer parte do 'Cadastro Positivo' e acompanhar suas notas de 'score' de crédito dos "bons
pagadores".
O 'score', trata-se de uma pontuação utilizada pelas instituições financeiras para analisar a capacidade de pagamento do seu
cliente, antes de conceder qualquer tipo de crediário.
A Lei sancionada em abril deste ano do Cadastro Positivo
compulsório, faz com que todos os consumidores sejam incluídos
automaticamente em uma lista que vai mostrar se cada pessoa é
ou não uma boa pagadora de contas. A medida também promete
trazer benefícios, como a validação para liberação de créditos de
acordo com o perfil de consumo e juros menores em financiamentos.
"Com o Cadastro Positivo é possível oferecer crédito com
mais tranquilidade aos consumidores e principalmente para as
empresas que terão acesso a novos modelos de decisão e gestão
de análise de crédito abrangente e preciso", explica o presidente
da CDL Petrolina, Manoel Vilmar.
Mudanças:
Anteriormente, o consumidor precisava solicitar a inclusão
no banco de dados, e com a mudança na lei, todos automaticamente serão incluídos no Cadastro Positivo. Importante frisar
que o consumidor tem o direito de não participar do Cadastro
Positivo, e pode a qualquer momento solicitar a exclusão de seus
dados, de forma gratuita. Se mudar de ideia, é possível pedir a
inclusão. As informações excluídas saem do sistema e não participam na composição da nota do score. Lembrando que para
aumentar a nota de crédito é necessário pagar as contas em dia,
inclusive cartão de crédito e tarifas de água, luz e telefone, além
de manter um cadastro atualizado com o máximo de informações
possíveis e construir um bom histórico financeiro.

Cultura
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Belém do São Francisco na mira do Governo Federal Certificado de
Mestre

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
Belém do São Francisco,
no Sertão de Pernambuco,
acaba de se destacar quanto ao turismo. O Ministério
do Turismo divulgou a relação dos municípios que
fazem parte do Mapa do
Turismo Brasileiro 20192021, estando entre eles o
município sertanejo. Com a
presença no Mapa, o município passa a fazer parte do
recorte territorial que deve
ser trabalhado prioritariamente pelo Ministério do
Turismo, se tratando também, de um instrumento de
ordenamento que auxilia
tanto o Governo Federal,
quanto os Estados, no desenvolvimento das políticas
públicas para o turismo.
A referência aos mais
antigos bonecos gigantes

do Brasil, que viram suas
histórias difundidas nacionalmente e internacionalmente, teve papel importante para que a cidade
passasse a fazer parte do
mapa. Além da referência,
outros fatores que contribuíram para a inclusão de
Belém do São Francisco na
relação foram a criação da
Secretaria Municipal de
Turismo e Desenvolvimento Econômico e também o
Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). Com a
criação desses dois importantes órgãos e ações como
a criação da Lei Municipal
que rege o turismo local,
Fundo Municipal de Turismo, elaboração de rotas
teste, encontros de experiências turísticas, entre outros, foram fundamentais
no processo que consolidou

Reprodução Internet

Município entrou para o Mapa do Turismo e passa a ser trabalhado pelo Ministério do Turismo

Ministério do Turismo vai trabalhar o município entre 2019 e 2021

a região no Mapa. Para fazer chegar até essa relação,
a parceria entre a prefeitura e a Secretaria de Turismo
foram fundamentais. Belém
do São Francisco ofere-

ce um potencial turístico
natural, contanto com 88
ilhas fluviais, muitas delas
responsáveis pelos mais variados plantios de manga
do Brasil.

Na manhã desta quinta-feira, 29 de agosto, aconteceu
a solenidade de homenagem e
O compositor e artesão
Assis Calixto recebeu o “certificado de Mestre” da Prefeitura de Arcoverde, através
da Secretaria de Cultura e
Comunicação. Aos 74 anos,
Francisco de Assis Calixto
Montenegro é irmão do lendário Lula Calixto - um dos
precursores do samba de
coco na região. Com 60 anos
dedicados a difusão do gênero musical, Assis foi recentemente agraciado pelo Governo do Estado com o título de
'Patrimônio Vivo de Pernambuco'. "É uma honra prestigiar e reverenciar quem tanto
faz por nossa cultura; uma
cidade não faz história sem
dar predominância à sua cultura e as suas manifestações
populares", afirmou prefeita
Madalena Britto.
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Serra Talhada segue tradição e realiza
a 229ª Festa de Setembro
Evento que homenageia a Padroeira da cidade reúne tradição religiosa e grandes nomes da música sertaneja
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
Entre os dias 29 de agosto e 08 de setembro, Serra
Talhada se volta para receber o que é considerada uma
das maiores festividades da
região: a 229ª Festa de Setembro. De grande importância econômica, a festa é
uma homenagem à Nossa
Sra. Da Penha, Padroeira da

cidade. Além da programação religiosa, que acontece durante todos os dias de
festejos, a celebração conta
ainda com grandes nomes
da música nacional. De 05 a
07 de setembro, no Pátio de
Eventos de Serra Talhada,
Serra Talhada espera receber cerca de 100 mil pessoas nos três dias de shows,

apenas no Polo Nacional.
Turistas de diversas regiões
devem movimentar o mercado local, gerando um forte movimento econômico no
município. Para esta edição,
nomes como Luan, Xand
Avião, Mano Walter, Luan
Estilizado e Dorgival Dantas serão as grandes atrações
das noites.

Confira as programações
Noiteros da Festa
29/08 - Astiamento da Bandeira
30/08 - Servidores Público
31/08 - Comunidades Rurais
01/09 - Juventude
02/09 - Mototaxistas, Taxistas e Motoristas

03/09 - Comerciários e Comerciantes
04/09 - Pastoral Familiar
05/09 - Pastorai e Movimentos
06/09 - Profissionais Liberais
07/09 - Filhos não Residentes
08/09 - Manhã - Idosos e APAE / Noite Procissão e missa de encerramento

Polo Cultura Viva
29/08 - Abertura com show do homenageado:
Rui Grude
Participação do grupo Cabras de Lampião
30/08 - Final do Cantando na Concha
31/08 - Coral Aboios de Serrita
Participação de Henrique Brandão
01/09 - Colo de Deus
Romaria da Juventude
02/09 - NOITE DO ROCK: A Revolta Social,
Leonam, Doppamina, A Dobra, Diabeisso.
03/09 - Gabi da Pele Preta
Concerto MPB Coral Anita Vilarim
Toninho Magalhães
04/09 - Concerto Anos Dourados Vilabellense

Ágda Moura / Lila
05/09 - Orquestra Sanfônica Israel
Gomes
As Severinas
Raphael Moura
06/09 - Cilene Araújo – Pernambuco de
Todos os Ritmos
Henrique Brandão
Damião Mota
07/09 - 12 h – 6Sambar e Cosmo dos
Teclados
21h – Assisão
Grupo de Choro do SESC Santo Amaro
08/09 - Ministério Luz Celeste
Ministério Consagrado à Maria

Polo Nacional
Dia 05/09 (Quinta-feira)
Luan
Xand Avião
Eric Land
Dia 06/09 (Sexta-feira)
Mano Walter

Luan Estilizado
Gianinni Alencar
Dia 07/09 (Sábado)
Dorgival Dantas
Avine Vinny
Kennedy Brazzil

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

A lei da Polaridade e do Ritmo
Hermes Trismegisto viveu há aproximadamente três mil
anos no antigo Egito, sendo acima de tudo um proeminente
sábio, cujos escritos serviram de base para a filosofia grega e
praticamente todas as religiões conhecidas. Porque então ele
não é popularmente conhecido ? Durante os períodos de ignorância da humanidade, quando os dogmas queimaram livros
e pessoas vivas, os mestres antigos ocultaram esses conhecimentos, pois eram cientes do poder que continham. Tanto que
a palavra 'hermético', hoje significa 'completamente fechado'.
Contudo veio a era da informação e qualquer busca encontrará essa joia e a possibilidade de utilizá-la para o auto conhecimento e entendimento do que nos rodeia. Diante da vastidão
do que ele deixou, separo aqui, oportunamente, um livro que
concatenou as ideias da obra 'A †ábua da Esmeralda'. Trata-se
do Caibalion, publicado em 1908, assinado pelo nome de Os
Três Iniciados, que explica os sete princípios do universo. São
espécie de leis que regem tudo. Desde um ínfimo átomo às galáxias, desde acontecimentos, situações a pensamentos e atitudes. Simplesmente tudo. Em virtude do momento atual, de
ânimos exaltados, recomenda-se o entendimento da quarta
lei: A Lei da Polaridade. Ela diz que "Tudo é duplo; tudo tem
polos; tudo tem seu oposto; o igual e o desigual são a mesma
coisa; os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes
em graus; extremos se tocam; todas as verdades são meias-verdades; todos os paradoxos podem ser reconciliados." Não
é a toa que tanto o fogo quanto o frio queimam. São opostos
e o que diferencia um do outro é a intensidade, o grau. Isso
explica o atual momento de tensão político ideológica, que
por excesso está nos levando ao desequilíbrio perigoso. Há
também a Lei do Ritmo, que diz: "Tudo flui, para fora e para
dentro; tudo tem suas marés; todas as coisas se levantam e
caem; a oscilação do pêndulo se manifesta em tudo; a medida da oscilação à direita é a medida da oscilação à esquerda;
o ritmo compensa.” Juntando os dois princípios chegamos a
conclusão que os extremos se alternam, bem como a calmaria do equilíbrio central. O conhecimento do hermetismo nos
leva a plenitude do entendimento, do pensamento e da atitude. Sirvam-se.

Assembleia Geral Extraordinária da CERTRI – Cooperativa de Energia e Desenvolvimento de Triunfo
Edital de Convocação
O Presidente da CERTRI - Cooperativa de Energia e Desenvolvimento de Triunfo, no uso das atribuições legais
que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados, para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária, a se realizar no dia 11 de setembro de 2019, às 7:00 horas em sua sede social, sita à Rua Frei
Ângelo, nº. 61, centro, na cidade de Triunfo-PE, sendo a Assembleia Geral Extraordinária em 1ª. convocação às
9:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) do número de Delegados Seccionais, em segunda convocação
às 10:00 horas com a presença de metade mais 01 (hum) dos Delegados Seccionais ou ainda em terceira
convocação às 11:00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados Seccionais, para deliberarem sobre
as seguintes Ordem do Dia:
1. Autorização para instituição de uma Filial na cidade de Serra Talhada-PE.;
2. Outros assuntos de interesse da sociedade, não dependentes de deliberação.
O número de associados adimplentes nesta data é 2.029 (Dois Mil Cento e Quatro), representados por 20
(vinte) Delegados Seccionais.
Triunfo, 30 de agosto de 2019
Paulo Fernando de Sousa Melo
Presidente

Cidades
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Sertânia recebe obras de ampliação de
abastecimento

Olhar para as
diferenças

tros por segundo. A ampliação será feita a partir do
Sistema Produtor do Açude
Barra.
Hoje, Sertânia atende o
sistema de rodízio, contando com três dias com água e
12 dias sem. Com a conclusão do trabalho, será permitido um abastecimento
diário na cidade. Para essa
ação, o Governador Paulo
Câmara autorizou um investimento de R$5,3 milhões.
Esperança
também
na Zona Rural
As comunidades de Barreiros, Cacimbinha, Maia,
Salgadinho, Salgado, Santa
Maria, São Gonçalo, Waldemar Siqueira e Xique-Xique, também serão contempladas com obras que
proporcionarão melhorias
hídricas, a partir de serviços
que dizem respeito a uma

Divulgação

Governo do Estado autorizou obra da Compesa e está investindo mais de R$ 5 milhões para a obra
O município de Sertânia
acaba de ganhar um motivo para comemorar. O Governo do Estado autorizou,
ainda no mês de agosto, a
realização de obras que objetivam melhorar o abastecimento de água na região.
Até o mês de novembro, a
Companhia Pernambucana
de Saneamento (Compesa)
vai ampliar o abastecimento através da Transposição
do Rio São Francisco. Para
a realização do projeto, será
implantada uma adutora
de quatro quilômetros de
extensão, além da construção de uma nova Estação de
Tratamento de Água (ETA)
e uma estação de bombeamento. Assim, o município
passará a contar com dois
sistemas com capacidade
para tratar 40 litros de água
cada um, fornecendo 80 li-

Obras devem estar concluídas em novembro

captação direta no canal da
Transposição do Rio São
Francisco com a construção
de uma estação de tratamento de água, duas estações elevatórias (de bombeamento), dois reservatórios

com capacidade de armazenar 100 metros cúbicos, implantação de 17 quilômetros
de adutora e 13 quilômetros
de rede de distribuição. Os
trabalhos devem ser concluído em abril de 2020.
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O governador de Pernambuco, Paulo Câmara,
em agosto, esteve em Arcoverde para realizar o
lançamento do Programa
“Olhar para as Diferenças”, que tem por objetivo garantir os direitos das
crianças, de 0 a 6 anos,
com deficiência, no Estado. A princípio, os 13 municípios que compõem a 6ª
Gerência Regional de Saúde (Geres) serão contemplados). A escolha dos municípios se deu através de
um mapeamento territorial que identificou cerca
de 450 crianças com deficiência na fase da Primeira
Infância morando na região. O Governo do Estado
disponibilizará 100 kits de
desenvolvimento infantil,
composto por jogos e materiais pedagógicos, e 13
veículos adaptados para
garantir o transporte dos
usuários.
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