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Distribuição Gratuita

Em entrevista para o Jornal do Sertão, Nutricionista dá dicas sobre alimentação saudável, 
destacando seus benefícios e apontando eficácia na prevenção e tratamento do câncer de 
mama e outras doenças. Outubro Rosa  > Págs 8 e 9 

Economia > Pág. 5

Ciência é 10

MEC e Capes abrem quase 4 mil vagas 
para docentes da rede pública de en-
sino. Confira na matéria os polos dis-
poníveis.
Educação > Pág. 10

Super Mix 

APAE 

Dia das Crianças 

Feira movimentou mais de R$ 1 
bilhão e atraiu recorde de públi-
co, chegando a reunir cerca de 
25 mil pessoas.

SESC em Arcoverde tem progra-
mação para a garotada duran-
te o mês de outubro. Oficinas e 
brincadeiras estão no programa.

Economia > Pág. 5

Cidades > Pág. 14

Educação > Pág. 10
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 Reprodução Internet

Município de Serra Talhada con-
ta com associação responsável 
por acolher pessoas com defici-
ências intelectuais e múltiplas

Boa alimentação é essencial para prevenção
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

O mês de outubro  ganhou o 
cognome de “Outubro Rosa” 
,  consolidando-se como mês 
dedicado ao  movimento de 
prevenção do câncer de mama. 
Com  início na década de 1990 
nos  EUA, o movimento ganhou 
força  desde então com o objeti-
vo de proporcionar maior aces-
so aos serviços de diagnóstico e 
de tratamento e contribuir para 
a redução da mortalidade. O 
(INCA) Instituto Nacional de 
Câncer que participa do movi-
mento desde 2010 — promo-
vem eventos técnicos, debates 
e apresentações sobre o tema, 
assim como produz materiais e 
outros recursos educativos para 
disseminar informações sobre 
fatores protetores e detecção 
precoce do câncer de mama.  
Entendendo a  importância 
desse movimento,  o Jornal do 
Sertão  traz o mesmo   como 
destaque capa desta edição. A  
14ª Supermix , realizada  no 
Centro de Convenções de Per-
nambuco entre os últimos dias 
24  26 superou todas as expec-
tativas. Responsável por sua 
realização, a  (Aspa) Associação 
Pernambucana de Atacadis-
tas e Distribuidores e a (Apes) 
Associação Pernambucana 
de Supermercados,   este ano, 
comprovou  a importância da 
feira para  o  estado. Foram 
148 estandes e  mais de 25 mil 
visitantes, entre consumidores 
e empresários, mais de R$ 1 bi-
lhão em negócios realizados du-
rante os 3 dias de feira. O Jornal 
do Sertão visitou o evento  e ou-
viu expositores.  O  presidente 
da  (Aspa), José Luiz Torres, diz 
que o resultado é fruto da cone-
xão  entre varejistas de Pernam-
buco e de outros Estados como 
Paraíba, Alagoas e Sergipe, e de 
empresas do interior de Per-
nambuco. Na opinião de João 
Alves Cavalcanti, presidente da 
(Apes).  “Foi uma edição exce-
lente e de negócios futuros con-
solidados”. Boa Leitura!

FIQUE POR DENTRO

Editorial

Num final de tarde, de 
um dia de 1989, bateu à mi-
nha porta um senhor. Trazia 
nas mãos um embrulho, que 
depois descobri ser um qua-
dro. Era pessoa de pequena 
estatura, calvo, magro e tinha 
os ombros arqueados. Dava 
a impressão que carregava o 
peso do mundo nas costas. 
Exalava melancolia, como eu 
agora. Mandei-o entrar e sen-
tar-se à mesa que havia logo 
na entrada da sala. – O que 
o traz aqui na minha casa? 
– Vim aqui com o objetivo 
de lhe vender este quadro. 
Com certa petulância, disse a 
ele:  - Veja a minha sala: Tem 
muitos quadros ornamentan-

do o ambiente. Então, não é 
exatamente quadro o que ne-
cessito. – Mas esse quadro é 
especial. Disse. Fui inspirado 
a pintá-lo para você. – Ele re-
presenta o rosto da mulher, 
tem o poder sobrenatural de 
observar as pessoas. Fiquei 
um tanto desconfiado, achan-
do ser lorota de vendedor. 
Mas, mesmo assim, resolvi 
testar o que ele dizia. Colo-
quei o quadro sobre a mesa, 
recostado num vaso e foquei 
nele minha atenção. Um de-
les representava um galho de 
estranha árvore, com flores e 
frutos diversos.  Era o rosto 
de uma mulher. Tinha dois 
enormes olhos de forma dis-

coide, que acompanhavam as 
pessoas na direção que elas 
fossem. Fiz o teste: Fui para a 
direita, eles me seguiram. Fui 
para a esquerda, eles me se-
guiram também. – Não pode 
ser! Exclamei. – Não pode ser, 
mas é! Respondeu o vendedor. 
Mais fantástico que isto, só o 
Livro de Areia, de Jorge Luís 
Borges. Juntei uns valores em 
dinheiro que tinha em casa 
e ofereci ao vendedor, que 
aceitou sem regatear. Percebi 
que foi na minha casa com a 
intenção inabalável de me 
vender os quadros, não im-
portava o valor oferecido. 
Arranjei um local na pare-
de e pendurei o quadro, que 

passei a considerar objeto 
precioso. À alegria de pos-
suí-lo, sobreveio um grande 
medo de perdê-lo. Acorda-
va na madrugada para ve-
rificar se continuava pen-
durado na parede da sala. 
Quando conseguia dormir, 
sonhava com ele. Passei a 
ser observado pelo quadro 
que tudo vê e não tive mais 
paz! Tentei me livrar dele, 
dando-o a uma nora que 
não suportou o olhar obser-
vador e o guardou enrolado 
num quarto de despejos. O 
recuperei e o recoloquei na 
minha sala, onde está até 
hoje, observando a todos 
que passam em sua frente.
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O QUADRO QUE A TUDO VÊ

A população sertaneja 
ainda vai precisar esperar 
mais um tempo para con-
tar com centrais do SAMU 
na região. De acordo com 
Coordenação Estadual do 
órgão, os 35 municípios das 
Regionais de Saúde VI, X e 
XI estão realizando reuni-
ões na Comissão Intergestor 

A fim de continuar pro-
movendo o tradicional En-
contro de Bois no município 
de Arcoverde, a LICBOIS, 
junto a outros parceiros e 
colaboradores, está reali-
zando uma vaquinha virtu-
al, com o objetivo de arreca-
dar fundos suficientes para 
os custos do V Encontro de 

Segundo a Secretaria de 
Infraestrutura e Recursos 
Hídricos de Pernambuco 
(Seinfra-PE), os voos regu-
lares no Aeroporto Santa 
Magalhães, em Serra Talha-
da, devem acontecer até o 
final deste ano. Segundo o 
órgão, o tema é prioridade 
para o Governo do Estado, 

A marca pernambuca-
na Tambau está apostando 
cada vez mais no patrocínio 
de esportes, levando investi-
mentos para times e atletas 
que representam o Estado. 
Em Custódia, berço da mar-
ca, a empresa está acreditan-
do no potencial dos atletas 
de corrida de rua, Claudemir 

Regional junto a Secretaria 
de Saúde de Serra Talhada, 
que é a gestora Central de 
Regional do SAMU no Ser-
tão. Ainda não há uma pre-
visão para a implantação, 
mas o prazo dado pelo Go-
verno Estadual já chegou ao 
fim e a população continua 
na expectativa.

Bois, Ursos e Similares de 
Arcoverde, que vai acon-
tecer durante o mês de no-
vembro, com a expectativa 
de receber cerca de 3 mil 
expectadores. Os interes-
sados em colaborar podem 
acessar o site http://vaka.
me/706410 e conferir todas 
as informações.

que tem buscado a interiori-
zação do desenvolvimento, 
a partir do fortalecimento 
dos aeródromos regionais. 
Enquanto isso, o empresa-
riado local segue na expec-
tativa da promessa de inau-
guração, visto que muitos 
deles investiram na região 
em função do aeroporto.

Rodrigues e Anderson Mer-
gulhado, que além do apoio 
da marca nas corridas, ain-
da é operador de reciclagem 
na empresa. "A gente apoia 
a oportunidade e o sonho 
desses atletas que são muito 
determinados”, revela o pre-
sidente da Tambaú, Hugo 
Gonçalves.

SAMU
Sertão segue esperando

Bois
Grupo faz vakinha online

Aeroporto
Seinfra prevê inauguração

Apoio
Empresa aposta em atletas
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País pode receber R$ 50 bi em 
investimentos em infraestrutura em 2020
Ministro Tarcísio Freitas teve reuniões com investidores nos EUA

O Brasil poderá receber 
R$ 50 bilhões de investimen-
tos, nacionais e estrangeiros, 
nas áreas de infraestrutura 
em 2020. A estimativa é do 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, que parti-
cipou, no último dia 25 de 
setembro, da inauguração 
da nova pista do Aeroporto 
Santos Dumont, no Rio de 
Janeiro. Ele esteve nos Es-
tados Unidos nos últimos 
dias, quando realizou várias 
reuniões de negócios com 
investidores estrangeiros, 
principalmente americanos e 
canadenses.

“A gente teve reuniões 
com 68 fundos, bancos de 
investimentos, fundos de 
pensão, fundos soberanos. 
Foram 21 reuniões. Se a gen-
te somar o que só os fundos 
administram de ativos, dá 

Agência Brasil

mais de US$ 2 trilhões. Eles 
estão olhando para tudo: ae-
roportos, portos, rodovias, 
companhias brasileiras, Ele-
trobras. O apetite é enorme”, 
disse Tarcísio.

Segundo o ministro, ha-
verá um grande crescimento 
no volume total de investi-
mentos no setor de infraes-
trutura, de forma geral, para 
o próximo ano. “Este ano a 
gente vai fechar com R$ 11 
bilhões de investimento con-
tratado só nos leilões que fi-
zemos de arrendamento por-
tuário, de rodovias, de ferro-
vias e aeroportos. Se a gente 
somar com os investimentos 
autorizados no setor portu-
ário, chega a R$ 30 bilhões, 
em contratos assinados este 
ano. Acho que a gente pode 
chegar, seguramente, no ano 
que vem, nos R$ 50 bilhões 

Política

contratados, para todos os 
segmentos, [com investido-
res] nacionais e internacio-
nais”, estimou o ministro.

Aeroportos
Tarcísio também abordou 

o programa de concessão dos 
aeroportos da Infraero, que 
deverão passar para o con-
trole da iniciativa privada até 
2022. O ministro explicou 
que existe um cronograma de 
concessões e que ele está sen-
do seguido à risca. “O próxi-
mo passo é fazer o leilão, em 
outubro do ano que vem, de 
22 aeroportos. São três blo-
cos: o Norte 1, o Centro e o 
Sul. A partir do momento em 
que a gente faz o leilão, ini-
cia a estruturação da sétima 
e última rodada, com mais 19 
aeroportos, em três blocos, aí 
sim [incluindo] Congonhas e 

Santos Dumont. A previsão é 
final de 2021, início de 2022, 
não vai fugir muito disso. 
[Até 2022, terão sido conce-
didos] 41 da rede da Infraero, 
todos os aeroportos”, disse.

No próximo ano, o minis-
tro disse que a pista de Con-
gonhas passará por reformas. 
Ele destacou que a reforma 
do Santos Dumont foi con-
cluída em tempo recorde. Em 

 Internet

Avião na pista do Aeroporto Santos Dumont após reforma

28 dias, foi trocada a camada 
que recobre a pista principal, 
com um asfalto especial, po-
roso, que escoa praticamen-
te de forma imediata a água 
da chuva, garantindo maior 
aderência nos pousos e de-
colagens, conferindo maior 
segurança nas operações. A 
pista foi entregue no dia 21 
de setembro para uso pelas 
companhias aéreas. 
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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

CAAPE realiza Jogos da Advocacia 
2019 em Pesqueira

A CAAPE realiza, junto com a Comissão de Esportes 
(CESP) da OAB-PE e a OAB Pesqueira, os Jogos da Advoca-
cia 2019, em Pesqueira. Advogadas, advogados e estagiários 
com inscrição na OAB-PE têm até o dia 18 de outubro para 
realizar a inscrição nas modalidades de Futebol Society 6x6, 
Basquete 3x3, Voleibol, Natação, Judô, Jiu-jitsu, Tiro de 
carabina, Xadrez ou Dominó, através do e-mail: caapepes-
queira@gmail.com. Para se inscrever, é necessário informar 
o nome completo, número da carteira da OAB e modalidade. 
Os jogos acontecem no dia 26 de outubro, no Colégio Santa 
Dorotéia. Após as disputas e premiações, todos estão convi-
dados para participar da comemoração, que conta com atra-
ções musicais. “Será uma ótima oportunidade de integração 
de 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. Os valores das inscrições 
de cada modalidade podem ser conferidos no site da CAAPE 
www.caape.org.br

Nova Égide Seguros é a corretora oficial 
da CAAPE

Após realizar uma cotação entre corretoras de seguros, a 
CAAPE selecionou a Nova Égide Seguros para ser sua corre-
tora oficial. Agora, as advogadas, os advogados e estagiários, 
inscritos e adimplentes com a OAB-PE, têm preço diferen-
ciado na compra dos serviços da empresa. A Nova Égide pos-
sui mais de 20 anos de experiência no mercado do Nordeste, 
oferecendo consultoria, administração e seguros de respon-
sabilidade civil, garantia judicial, empresarial, residencial, 
vida, saúde/dental e de automóvel. O contato com a Nova 
Égide para aquisição seguros pode ser feito através dos tele-
fones (81) 97311-6087/ (81) 3223-0902 / (82) 99689-0333; 
na Sede da CAAPE (na Rua Rui Calaça, nº 54, Espinheiro, 
Recife/PE); e, a partir do dia 9 de outubro, nos pontos de 
atendimento da corretora que ficarão nos Pontos CAAPE.

Economia
O que muda com a chegada de uma 
cooperativa?
Há quase 20 anos atuando na região do Vale do São Francisco, o Sicredi tem 
apostado no potencial local

A força alcançada pelas 
cooperativas de crédito, 
tem sido responsável pelo 
crescimento desse setor. 
Em Petrolina, o Sicredi 
Vale do São Francisco deu 
início às suas atividades em 
fevereiro de 2001, a partir 
de uma cooperativa forma-
da por 22 sócios, médicos 
residentes da região e, des-
de então, tem acompanha-
do os diversos momentos 
econômicos que o país vem 
enfrentando, além de atuar 
de forma diferenciada jun-
to aos associados, buscan-
do entender e atender suas 
necessidades, sejam elas 
de produtos ou serviços fi-
nanceiros.

Segundo a empresa, já 
no segundo ano de fun-
cionamento, a cooperativa 
superou momentos críti-
cos da economia nacional. 
Mas, apesar do cenário, a 
empresa se manteve estável 
e continuou a garantir aos 
associados taxas atrativas de 
captação e empréstimo. “Ge-
ramos um grande benefício 
em áreas como agropecuária, 
imobiliária e saúde privada, 
ajudando no crescimento da 
região, gerando, inclusive, 
emprego e renda”, aponta o 

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Crescimento do cooperativismo em Petrolina se destaca

Empresa te acompanhado o desenvolvimento da região

diretor administrativo do Si-
credi 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. “Fomenta-
mos um ambiente positivo, 
além de fecharmos parcerias 
com a Prefeitura para a cria-
ção de projetos sociais, como 
o programa de recuperação 
de jovens infratores, atra-
vés da música. Para ser um 
associado, as cooperativas 
fazem pequenas exigências, 
como meio de evitar proble-
mas futuros com os coopera-

dos. “Estar com o nome sem 
restrições no mercado é um 
dos nossos critérios” explica 
o diretor.

Superando as crises e ga-
nhando cada vez mais força 
no mercado, em 2004 con-
quistou o 2º lugar geral na 
classificação final de cam-
panha de metas “Corrida ao 
Ouro”, no sistema da Central 
N/NE. Inaugurando, nesse 
mesmo ano a nova sede em 
Petrolina e o Posto Avança-
do, na cidade de Juazeiro, na 
Bahia. No ano seguinte, che-
gou ao número de 500 asso-
ciados, com Capital Social 
no valor de R$ 1,7 milhão.

Hoje, o Sicredi Vale do 
São Francisco atua na linha 
de investimentos, crédito, 
cartões, seguros, consórcios, 
previdência e consignado, e 
possui mais de 4 mil associa-
dos, fazendo parte de um sis-
tema nacional que reúne 3,7 
milhões de pessoas a partir 
de 1.575 agências distribu-
ídas em 21 estados do país. 
Na região, a instituição aten-
de aos municípios Petrolina, 
Afrânio, Lagoa Grande, San-
ta Maria da Boa Vista, em 
Pernambuco; e Juazeiro, Ja-
guarari e Senhor do Bonfim, 
na Bahia.
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Economia

14ª Super Mix bate a marca de R$ 1 bilhão
Feira aconteceu entre os dias 24 e 26 de setembro e recebeu mais de 25 mil 
visitantes

A 14ª feira de negócios 
Super Mix encerrou a sua 
edição, no último dia 26, 
com recorde de público. 
Cerca de 25 mil empresá-
rios e consumidores vi-
sitaram a feira ao longo 
dos três dias, em busca de 
negócios e tendências de 
mercado. Os 148 estandes 
montados no Centro de 
Convenções de Pernambu-
co ficaram lotados, confir-
mando a movimentação em 
negócios. O evento é consi-
derado o maior do segmen-
to no Norte/Nordeste do 
Brasil e movimentou cerca 
de R$ 1 bilhão. "Foi um su-
cesso absoluto, com expo-
sitores bastante contentes 
com os negócios fechados 
durante a feira, e também 

com a perspectiva de par-
cerias futuras, de outras 
negociações a serem efe-
tivadas", ressalta o presi-
dente da Associação Per-
nambucana de Atacadistas 
e Distribuidores (Aspa), 
José Luiz Torres.

A conexão proporcio-
nada entre varejistas de 
Pernambuco e de outros 
Estados do Nordeste, 
como Paraíba, Alagoas e 
Sergipe, além das parce-
rias fechadas com repre-
sentantes de empresas do 
interior de Pernambuco, 
estão entre os pontos po-
sitivos da feira, na opinião 
de João Alves Cavalcanti, 
presidente da Associação 
Pernambucana de Super-
mercados (Apes). "Foi uma 
edição excelente, com uma 
tendência de negócios fu-

turos sendo consolidados, 
de boas negociações", afir-
ma o presidente da entida-
de. Ele aponta alguns dos 
destaques do evento, como 
os produtos de gêneros ali-
mentícios e as novas tec-
nologias. "O Mercado Mo-
delo inovou com o serviço 
de self checkout, enquanto 
empresas como a Prosegur 
trouxeram exemplos como 
o cofre eletrônico, que leva 
segurança aos estabeleci-
mentos", destacou.

Entre as empresas pa-
trocinadoras da Super Mix, 
a São Braz foi uma das que 
comemorou a participação 
nos três dias de atividades. 
Walber Santos, diretor co-
mercial da São Braz, cele-
brou com satisfação o oita-
vo ano consecutivo junto ao 
evento como patrocinado-

ra. "O balanço de 2019 foi 
fantástico, porque recebe-
mos muita gente do interior 
do Estado, de cidades como 
Limoeiro e Palmares. A 
preparação prévia, através 
das edições da Super Mix 
Itinerante, foi fundamen-
tal para este crescimen-
to", completa Walber. Para 
quem é apaixonado por café 

Divulgação

e não perde as novidades, a 
São Braz ainda lançou du-
rante a feira produtos como 
a Batata Palha Temperada e 
a Batata Scrusch (frita on-
dulada, no sabor de barbe-
cue), além do café Blend 53, 
com embalagem para atrair 
o público jovem, que está 
aprendendo a tomar cafés 
especiais.

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Feira recebeu cerca de 25 mil visitantes
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Dia das Crianças com 
programação no SESC

Sertão nordestino 
vira cenário de jogo

Oficinas de slime, banho de piscina, gincana e desfile de 
cosplay são algumas das atividades dos dias 5, 11, 12, e 13

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Para celebrar o mês das 
crianças, o SESC Arcoverde 
está com uma programação 
bem diversificada para a garo-
tada. No primeiro sábado de 
outubro (5), será realizado o 
projeto Baladinha Kids e nos 
dias 11, 12 e 13, haverá o Sesc 
Criança, ambos nas áreas de 
lazer. As inscrições para par-
ticipar dos eventos podem ser 
feitas no Ponto de Atendimen-
to da unidade enquanto houver 
vagas.

Para participar do Baladi-
nha Kids, o ingresso custa R$ 
10, mas comerciário e depen-
dentes pagam R$ 5. A progra-
mação começa às 17h e vai até 
as 21h, com brinquedos inflá-
veis, brincadeiras, contação de 

O Sertão nordestino tem cha-
mado atenção de um público di-
ferente: os gamers. Uma empresa 
baiana desenvolveu um jogo legi-
timamente brasileiro, o Árida, 
que é situado no Sertão e com 
uma protagonista jovem sertane-
ja, que recebeu o nome de Cícera. 
“A finalidade do jogo é o entrete-
nimento, mas como fazemos par-
te de um grupo que abraça causas 
políticas por nossos interesses, 
ele também tem a finalidade de 
nos ver representados nele”, afir-
ma Filipe Pereira, diretor geral da 
Aoca Game Lab, desenvolvedora 
do projeto.

O “Árida” narra a jornada de 
Cícera, que vive com o seu avô 
em um período de grande seca, 
no século 19. Além disso, o jogo 
também traz em seu contexto a 
Guerra de Canudos, que acon-
teceu no interior da Bahia. O 
projeto contou com a ajuda de 
historiadores da Universidade 
Estadual da Bahia, para retratar 
o período. O jogo está disponível 
para a plataforma Steam.

histórias, desfile de cosplay, 
som com DJ, show de palhaço, 
distribuição de pipoca e algo-
dão doce. No fim de semana se-
guinte, a programação do Sesc 
Criança será realizada de 11 a 13 
de outubro. Vai ter exibições de 
filmes, caça ao tesouro, oficinas 
de slime, gincana recreativa e 
banho de piscina. Na sexta e no 
sábado, as atividades serão ini-
ciadas a partir das 14h e vão até 
18h. No domingo, será das 8h 
às 12h. A entrada custa R$ 60 
para o público geral, enquanto 
os dependentes dos trabalha-
dores do comércio de bens, ser-
viços e turismo pagam R$ 40.

O Sesc Arcoverde fica na 
Rua Capitão Arlindo Pacheco 
de Albuquerque, 364 – Centro. 
Para mais informações: (87) 
3821.0864.

cultura

Autarquia de Ensino Su-
perior de Arcoverde teve suas 
atividades iniciadas á 7 de 
agosto de 1969 ainda como 
Faculdade de Formação de 
Professores de Arcoverde 
- FAFOPA, tendo o Padre 
Delson como seu primeiro 
diretor. O vestibular e início 
das aulas dar-se-iam somente 
entre março e abril de 1970. 
Naquela época a Faculdade 
sediava suas atividades no 
Colégio Diocesano Cardeal 
Arcoverde, que fora cedido 
pelo Bispo Severino Mariano 
Aguiar com as turmas dos 
cursos de Letras, Estudos 
Sociais e Ciências. O atual 
prédio da AESA, doado pela 
Prefeitura Municipal de Ar-
coverde, teve sua construção 
iniciada em 1971, na gestão de 
Pe. Antônio Inocêncio Lima e 
do Prof. José Rabelo de Vas-
concelos. Em 1975 a FAFOPA 

AESA I n f o r m a
Cinquentenário da AESA

transformou-se em Autarquia 
Educacional e teve os cursos de 
Letras, Estudos Sociais e Ciên-
cias reconhecidos.

Já em 1977 foi autoriza-
da pelo Conselho Estadual de 
Educação a implantação das 
licenciaturas plenas de Letras 
(Português – Inglês e Portu-
guês - Francês), Matemática, 
Biologia, História e Geogra-
fia, obtendo a autorização do 
Conselho Federal de Educação 
em 1984.  Em 23 de junho de 
1978, através da Lei Municipal 
nº1.370 a Autarquia Educacio-
nal passou a ser a Autarquia de 
Ensino Superior de Arcoverde 
e teve o prof. José Áureo Bra-
dley como seu primeiro diretor 
e o prof. Alder Júlio Ferreira 
Calado como vice-diretor, em 
1988 foi inaugurado o Campus 
Universitário Luís Wilson de 
Sá Ferraz. 

Ao longo dessas décadas a 

missão pedagógica fomentada 
pela instituição, apesar de ter 
como foco principal a forma-
ção de profissionais em nível 
de ensino superior, extrapo-
lou 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 inclusi-
ve estados como Bahia, Alago-
as e Paraíba. Os serviços pres-
tados por esta IES a toda re-
gião 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 interiori-
zação promovidas nos últimos 
anos, o sonho em cursar um 
curso superior era materiali-
zado pela ação da AESA. Esta 

instituição é um patrimônio 
educacional do povo de Arco-
verde e região e, como institui-
ção inserida numa região mar-
cada 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.

Em recente visita à Autar-
quia, o prof. Inocêncio Lima 
reafirmou essa importância 
da Instituição para a cidade 
e região, lembrando que essa 
história foi feita com muita de-
terminação, idealismo, amor e 
coragem. “A Faculdade de Arco-
verde deu o ponta pé inicial para 
a interiorização da educação su-
perior do estado. Arcoverde foi 
cidade pioneira, a partir daqui 
nasceram as demais Autarquias 
do interior do estado, todas mu-
nicipais e públicas, a cidade se 

tornou referência dentro dos 
órgãos superiores de educa-
ção". Atualmente a AESA ofe-
rece 14 cursos de graduação, 
tendo aberto recentemente os 
cursos de Psicologia, Farmácia, 
Fisioterapia, Engenharia Civil e 
Direito. 

Para comemorar esse Jubi-
leu de Ouro uma série de ativi-
dades estão ocorrendo no inte-
rior da Instituição: rodas de di-
álogo com antigos professores e 
diretores, atividades extraclas-
se, palestras, sessão extraordi-
nária da Câmara de Vereadores 
– Casa James Pacheco e a 16º 
edição do Congresso de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão – CO-
EPE, que esse ano dará atenção 
às essas comemorações. O CO-
EPE acontecerá entre os dias 4 
e 8 de novembro, podendo rea-
lizar inscrições até 04 de outu-
bro, através do site www.even3.
com.br/coepe2019.

Programação já inicia no primeiro final de semana de outubro

Serviço 
Baladinha Kids 
Data: 5 de outubro 
Horário: 17h às 21h 
Valor: R$ 10 (público geral) / R$ 5 (dependentes dos 
trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo) 
 
Sesc Criança 
Datas: 11, 12 e 13 de outubro 
Horários: 11 e 12/10 (14h às 17h) | 13/10 (8h às 12h) 
Valor: R$ 60 (público geral) / R$ 40 (dependentes dos 
trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo)
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Para ex-ministro, agronegócio 
brasileiro tem boas perspectivas
Roberto Rodrigues, que esteve à frente do Ministério da Agricultura falou 
para produtores do Vale do São Francisco

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Em Petrolina, o ex-mi-
nistro da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Ro-
berto Rodrigues, animou os 
produtores rurais e lideran-
ças cooperativistas do Vale 
do São Francisco. É que 
ele aproveitou uma pales-
tra realizada na Fundação 
Nilo Coelho para falar do 
cenário global, das mudan-
ças climáticas e da capaci-
dade produtiva do país, que 
tem pela frente a missão de 
atender a demanda de ali-
mentos do mundo nos pró-
ximos anos. Bastante à von-
tade e apresentando dados 
atualizados - o agronegócio 
nacional representa 21% 
do PIB, 42% das exporta-
ções e gera 20% dos empre-

gos -, Rodrigues começou 
afirmando que o segmento 
produz com qualidade e de 
forma sustentável. "Reuni-
mos três condições básicas: 
terras disponíveis, tecnolo-
gia e gente disposta a fazer 
mais e melhor", ressaltou.

Durante o encontro, re-
alizado pelo Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
do Cooperativismo em par-
ceria com o Sindicato dos 
Produtores Rurais de Pe-
trolina (SPR), o ex-ministro 
contou histórias e alertou 
para a necessidade de uma 
melhor comunicação no 
campo. Criticou a falta de 
incentivos para as pesqui-
sas agropecuárias e citando 
o ranking da Organização 

das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricul-
tura (FAO), mostrou que o 
uso de defensivos agrícolas 
no Brasil, por hectare/ano, 
é menor que em países a 
exemplo do Japão, Bélgica, 
França e Inglaterra. 

Antes de encerrar, afir-
mando que o raciocínio 
cooperativo "é uma dou-
trina extraordinária que 
vem melhorando a vida das 
pessoas em todo o plane-
ta", Rodrigues ainda teceu 
alguns comentários sobre 
as queimadas recentes na 
Amazônia. "O essencial 
nesta questão é separar o 
que é verdadeiro do que é 
falso. A medida que mos-
trarmos o que é verdadeiro 

Divulgação

Roberto Rodrigues conheceu uma fazenda de produção de uvas e 
plantou um ipê amarelo na Coopexvale

no Brasil, o que a agricultu-
ra faz, toda sua sustentabi-
lidade, estas questões vão 
ser superadas rapidamen-
te", garantiu.

Para o presidente do sis-
tema OCB-PE, Malaquias 
Ancelmo de Oliveira, esse 
foi um encontro bastante 
produtivo. "Nosso dia co-
meçou bem com uma reu-

agronEgócio

nião bastante produtiva 
envolvendo as principais 
cooperativas. Ainda pela 
manhã, o ex-ministro co-
nheceu uma fazenda de 
produção de uvas e plantou 
uma árvore (ipê amarelo) 
na Cooperativa de Produ-
tores Exportadores do Vale 
do São Francisco – Coope-
xvale".
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Nutricionista alerta sobre  a alimentação 
durante o tratamento do câncer

Jornal do Sertão: 
Qual a eficácia da ali-
mentação na prevenção 
do câncer?

Marília Isidro: Uma 
nutrição adequada além 
de manter uma boa saú-
de, pode ajudar também 
na prevenção e tratamento 
de doenças como o câncer. 
Um dos fatores de risco 
para o surgimento da doen-
ça é o consumo de alimen-
tos inflamatórios, como os 
industrializados, ricos em 
aditivos químicos e o con-
sumo de agrotóxicos. Outro 
fator de grande relevância, 
é a relação do excesso de 
peso e de gordura corporal 
com o desenvolvimento da 
doença. Devemos evitar a 
exposição à esses fatores. 
Manter um peso adequado é 
uma das medidas mais pro-
tetoras! Quanto mais natu-
ral e variada a alimentação, 
melhor! Alimentos ricos em 
compostos bioativos tem 

Se engana quem não acredita no poder de cura e tratamento através dos alimentos. 
Manter hábitos saudáveis é comprovadamente eficaz na hora do diagnóstico de diversas 
doenças. “Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com medidas 
como uma alimentação saudável, prática de atividade física regular e manutenção do 
peso ideal”, explica a nutricionista Marília Isidro, que conversou com a gente explicando 
a importância de cada alimento, para prevenção e tratamento.

eficácia comprovada em 
evitar e combater o câncer, 
sendo essenciais nesse pro-
cesso.  

JS: Existem alimen-
to específicos para cada 
tipo de doença?

MI: Existem alguns es-
tudos com alimentos e seus 
efeitos em tipos de câncer 
diferentes, mas não há nada 
conclusivo ainda. O poder 
dos alimentos pode se es-
tender a todos os tipos de 
câncer. Uma alimentação 
mais vegetariana, com me-
nor ingestão de alimentos 
de origem animal parece ser 
a medida mais promissora 
no combate à doença.

JS: Em relação ao 
câncer de mama, exis-
tem alimentos especí-
ficos para esse tipo de 
prevenção?

MI: Dentre os compos-
tos alimentares mais es-
tudados por sua ação qui-
miopreventiva no câncer de 

mama, os principais são: o 
ácido linoléico conjugado 
(CLA), os ácidos graxos po-
liinsaturados n-3, os fito-
químicos como isoflavonas 
e lignanas, vitaminas e mi-
nerais. Portanto, é impor-
tante adicionar alimentos 
fontes desses compostos, 
como: frutas vermelho ar-
roxeadas (uva, melancia, 
amora, framboesa, moran-
go, tomate, romã), Cenoura, 
acerola, abóbora e manga 
são ricos em carotenoide, 
um potente fitoquímico. 
Brócolis é rico em sulforafa-
no, que possui a capacidade 
de destruir células cance-
rígenas. Temperos e espe-
ciarias como cebola, alho, 
salsa, manjericão, orégano, 
açafrão, cúrcuma, pimenta 
preta, curry. Linhaça é fon-
te de lignana, fitoestrógeno 
de ação relacionada à pre-
venção de câncer de mama. 
Feijão preto e branco reduz 
significativamente a inci-

dência de câncer de cólon 
e de mama. Azeite de oliva, 
nozes e abacate são fontes de 
boas gorduras com proprieda-
des anticancerígenas.

JS: Quem passa por 
tratamento contra o cân-
cer, qual o papel da ali-
mentação?

MI: A alimentação é gran-
de aliada do tratamento, po-
dendo contribuir para impedir 
a disseminação e favorecer a 
supressão da doença. Existem 
alimentos com poder de inibir 
a angiogênese do câncer, ou 
seja, podem evitar que que o 
câncer se espalhe por outros 
tecidos; e alimentos com po-

der supressor, que induzem a 
morte das células canceríge-
nas. O chá verde, a cúrcuma, 
as frutas vermelhas e roxas, 
limão, couve, ginseng, açafrão, 
azeite extra virgem, óleo de 
semente de uva, pimenta ver-
melha, cacau, abóbora, alca-
çuz são exemplos de alimentos 
com essa propriedade.

Além disso, alimentação 
pode amenizar e melhorar 
os sintomas relacionados aos 
tratamentos químio e radiote-
rápico que, em muitos casos, 
provocam alteração do trân-
sito intestinal, alteração do 
paladar, falta de apetite, perda 
de peso, enjoos e náuseas.

Outubro Rosa

Marília Isidro destaca benefícios dos alimentos
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ColunaJurídica

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

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. 

Coluna Jurídica

A Lei da Declaração de Direitos da 
Liberdade Econômica

Na semana passada, em 20 de setembro de 2019, houve a pu-
blicação da Lei da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, 
com o objetivo de fomentar o exercício das atividades econômicas, 
essenciais para o crescimento e desenvolvimento do nosso país, in-
clusive com ferramentas de desburocratização da máquina pública 
e na busca do menor intervencionismo estatal no dia-a-dia empre-
sarial.

O particular passa a gozar de boa-fé perante o poder público, 
bem como se torna presumidamente vulnerável frente ao Estado, 
lhe sendo garantida plena liberdade no exercício de sua atividade 
econômica e tratamento isonômico em todos os órgãos da adminis-
tração pública.

Como pilar desta liberdade, dentre outros existentes, podemos 
pontuar que os empreendedores nacionais poderão definir, livre-
mente, os preços dos produtos e serviços, exceto em mercados regu-
lados, de acordo com as ofertas e demandas da economia. Poderão 
executar atividades de baixo risco independentemente de prévia 
liberação estatal, inclusive em qualquer horário ou dia da semana, 
respeitadas as normas do sossego público, poluição sonora e regra-
mentos trabalhistas. No caso das atividades que demandem libera-
ção da atividade econômica, o Estado deverá apresentar ao empre-
endedor o prazo máximo de conclusão do processo de autorização, 
sob pena de sua aprovação tácita, em regra. Poderão se utilizar de 
documentos digitais que serão equiparados a documentos físicos no 
trato com o poder público.

O direito da livre iniciativa, trazida na Lei, afasta o abuso do po-
der regulatório estatal, evitando a reserva de mercado em prejuízo 
dos demais concorrentes, bem como de atos que impeçam a entrada 
de novos competidores no mercado, inclusive estrangeiros, como 
também de novas tecnologias, ou que tragam limites às novas socie-
dades e ainda os que criam demandas artificiais.

Outra importante mudança foi no Código Civil, no que toca à  
partição legal dos patrimônios dos sócios e das sociedades, enfati-
zando a autonomia patrimonial como instrumento lícito de segre-
gação de riscos como forma de estimular os empreendimentos, tra-
zendo maior segurança jurídicas aos sócios e também às sociedades.

Ainda, houve o estabelecimento de regras claras aos fundos de 
investimentos e seu alcance jurídico. Houve a permissão da consti-
tuição da sociedade limitada unipessoal.

Na seara trabalhista foi criada a CTPS eletrônica, com o aumen-
to do prazo para sua anotação – de 48 h. para 05 dias úteis –, bem 
como a exigência de registro de ponto a partir de 20 empregados – e 
não mais de 10 -, o estabelecimento de ponto por exceção e não mais 
regularmente e, por fim, a simplificação do e-Social e do Sistema 
Bloco K, da Receita Federal.

O mês de outubro é dedi-
cado à conscientização da im-
portância da prevenção para 
o câncer de mama, com uma 
campanha intitulada “Outu-
bro Rosa”. No Brasil, o câncer 
de mama é o segundo mais 
frequente entre as mulheres, 
podendo atingir também os 
homens, mas em menor frequ-
ência.

No final de 2016, Sandra 
Basílio, que hoje tem 35 anos, 
sentiu os primeiros sinais da 
doença. “Senti um nódulo na 
minha mama, nossa, me deses-
perei e então comecei a correr 
atrás. Fui primeiro em uma 
clínica popular e pedi pra fazer 
uma ultra, o médico me apal-
pou e disse que eu não me pre-
ocupasse, pois na opinião dele 
era benigno. Fiquei mais tran-
quila”, relembra. Em janeiro 
de 2017, Sandra foi para uma 
nova consulta, que deu o mes-
mo parecer. “Levei esse exame 
que tinha feito na clínica popu-
lar para a consulta. Me falaram 
a mesma coisa, que era benig-
no e que eu não me preocupas-
se. Mas decidimos fazer a cirur-
gia para tirar o nódulo porque 
eu tenho um histórico familiar 
muito grande, com bisavó, avó, 
tia e mãe, todas com diagnósti-
co de câncer. Então, por ques-
tão de segurança, resolvemos 
tirar o nódulo. Mas a médica 
dispensou até a pulsão, disse 

Campanha reforça a importância da 
prevenção

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Quando o diagnóstico é feito precocemente, as chances de cura para o 
câncer de mama chegam a 95%

que eu não precisaria fazer”. Os 
dias de medo chegaram após 
o resultado da biopsia, que in-
dicava a necessidade de uma 
imuno-histoquímica, que é um 
exame utilizado para estabele-
cer prognóstico para o câncer. 
“Quando peguei o resultado 
tinha dado o Carcinoma Ductal 
Invasivo (um dos mais comuns 
cânceres de mama, que se ini-
cia no ducto mamário). Nossa!! 
Me lembro como hoje, foi ter-
rível esse dia, chorei bastante e 
pensei que iria morrer”.

Quando o câncer de mama 
é diagnosticado precocemente, 
as chances de cura chegam a 
95%. E foi isso que aconteceu 
com Sandra. Logo após a des-
coberta da doença, ela deu iní-
cio ao tratamento no Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz 
(HUOC), no Recife. “Quando 
realizei os novos exames, foi 
detectado que eu tinha muta-
ção para ter câncer de mama 
e ovários, com isso passei a ser 
considerada uma paciente de 
alto risco para o câncer, graças 
ao meu histórico familiar e fui 
aconselhada pela mastologista 
a tirar as duas mamas e colocar 
o silicone”. A cirurgia foi final-
mente realizada em maio de 
2017, acontecendo dentro do 

esperado. “A primeira batalha 
eu tinha vencido, faltava agora 
o tratamento que até então eu 
não sabia se iria precisar fazer 
ou não. Mas em reunião com 
a equipe médica foi concluído 
que eu teria que fazer a quimio-
terapia por causa do histórico 
familiar e por segurança. Con-
fesso que fiquei muito triste, 
pois a primeira coisa que eu 
pensei foi na queda do meu 
cabelo”. 

Durante a luta contra o 
câncer de mama, a queda do 
cabelo e a mutilação dos seios 
é mais um grande desafio 
enfrentado pelas mulheres, 
envolvendo aspectos psicoló-
gicos para aceitar esse novo 
corpo. “Eu tinha que enfren-
tar mais essa barra. Foram 
um total de 16 sessões. No 
primeiro mês meu cabelo co-
meçou a cair, era uma angús-
tia tão grande toda vez que eu 
acordava e ia ajeitar o meu ca-
belo e caía de bolo. Dava pra 
fazer uma peruca. Foi então 
que pedi para o meu irmão 
passar a máquina no meu ca-
belo”.  

Com o final das sessões, 
Sandra finalmente recebeu a 
notícia da cura. “Meu cabelo 
ainda está crescendo e eu es-
tou crescendo junto com ele”, 
comemora. Os cuidados com 
a doença não param por aí, 
durante 10 anos, ela ainda vai 
precisar tomar uma medica-
ção que auxilia no tratamento 
do câncer.

Outubro Rosa

“Meu cabelo está 
crescendo e eu estou 
crescendo junto com 
ele”

Sandra comemora também o cresci-
mento do cabelo

Arquivo Pessoal
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Capes e MEC oferecem 
capacitação para professores
Quase quatro mil vagas estão sendo destinadas para professores da rede pública de ensino

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Cerca de 400 mil estudan-
tes da rede pública de ensino 
serão beneficiados com mais 
uma capacitação ofertada 
pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) e Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
do Nível Superior (Capes). 
Na última semana do mês 
de setembro foi divulgado o 
edital para seleção de profes-
sores que queiram participar 
do Programa Ciência 10, que 
é voltado para docentes de 
escolas públicas que dão aula 
do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental. Ao todo, estão 
sendo abertas 3.920 vagas, 
em 19 instituições de ensino 
superior federais e estaduais, 

em 125 municípios do país. 
Para se inscrever, o interes-
sado deve procurar uma das 
instituições.

Em Pernambuco, seis po-
los do Instituto Federal de 
Pernambuco (IFPE) oferta-
ram, juntos, 300 vagas. São 
eles: Águas Belas, Carpina, 
Limoeiro, Palmares, Pes-
queira e Santa Cruz do Capi-
baribe, sendo 50 vagas para 
cada unidade. As aulas serão 
a distância, oferecidas por 
meio da Universidade Aber-
ta do Brasil (UAB). Uma vez 
por mês os professores de-
verão se reunir em pólos da 
UAB para debater os temas 
aprendidos.  “O curso ofere-
ce uma abordagem diferen-
te, pois é todo baseado em 

experiências. São utilizados 
materiais de baixo custo e/
ou reciclados para montar as 
experiências, que podem ser, 
por exemplo, como extrair o 
DNA de um morango, ou as 
consequências do efeito estu-
fa. O docente ensina tudo de 
forma dinâmica e faz o seu 
próprio currículo”, destaca a 
diretora geral da EAD do Ins-
tituto Federal de Pernambu-
co (IFPE), Fabíola Paes.

Com uma carga horária 
total de 480 horas, o curso 
vai ser dividido em eixos te-
máticos: vida, ambiente, uni-
verso e tecnologia. Segundo 
a Capes, a ideia é preparar 
o professor para estimular o 
ensino por investigação, de 
forma criativa e mostran-
do que a ciência é, sim, um 
processo de ensino atrativo. 
“Queremos mostrar a utilida-
de de toda teoria que a gente 
aprende na vida”, disse o mi-
nistro da Educação, Abraham 
Weintraub. A intenção, se-
gundo ele, é que os professo-
res sejam capazes de mostrar 
aos estudantes “como a ciên-
cia liberta e é prática e é útil. 
Eu acho fundamental não fi-
car só na teoria”.

Para participar, além de 
estarem atuando em sala de 
aula e lecionando ciências 
da natureza, como química, 
física, biologia e área afins, 
os professores passarão por 
uma seleção que será feita 
por meio de prova e análise 
curricular.
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Tikinha Albuquerque
Diretora Executiva

Coaching & PNL

O que é inteligência emocional?

O conceito de inteligência emocional é amplamente estudado e debatido na 
área da psicologia há vários anos. Porém, foi em 1995 que o tema polemizou pe-
las mãos do autor Daniel Goleman, com o livro Inteligência emocional: a teoria 
revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Em seu bestseller, o escritor 
sugeriu que a inteligência emocional é composta de 4 aptidões, são elas:
Autocontrole;
Zelo;
Persistência;
Capacidade de automotivação.

Esse conjunto nos permite lidar com nossas frustrações diárias, sermos in-
fluenciadores, empáticos e focados em resultado. É a combinação essencial para 
termos excelente performance em várias áreas de nossa vida. Inteligência emo-
cional é a capacidade e habilidade de controlar suas próprias emoções!
Ou VOCÊ controla as suas emoções, ou as suas emoções irão lhe controlar.  Vou 
compartilhar nesse artigo 4 dicas para praticar a inteligência emocional:
1- Resiliência
Para lidar com os “nãos” e com os desafios, a resiliência nos auxilia e muito a 
superar as frustrações diárias e a seguir na busca pela evolução.
2. Encare suas emoções
No dia a dia, lide com suas emoções ao invés de simplesmente fugir delas. O 
quanto antes você reconhecer a origem do seu estado de tristeza, raiva ou eufo-
ria, maior é a probabilidade de reagir de forma inteligente.
Quando a causa raiz dessa emoção está ligada ao trabalho, faça um intervalo 
para o cafezinho ou, se preciso, chame o seu colega ou gestor para conversar 
sobre a situação.  Lembre-se: reconhecer o estado emocional negativo é o ponto 
chave para livrar-se dele.
3. Seja otimista
O otimismo é o grande traço da inteligência emocional. À medida que crescem 
os “nãos” recebidos, o nosso ânimo tende a mudar, tornando-se cada vez mais 
desafiante começar uma nova tarefa.
O segredo é não se colocar como fracassado, e sim analisar a situação, com esse 
ponto de vista você extrai os aprendizados, gerando esperança e disposição para 
aproveitar as oportunidades, enquanto que uma atitude mental pessimista irá te 
conduzir à emoções negativas e seus comportamentos serão ineficazes. Impeça 
que os “nãos” recebidos se transformem em frustrações e derrotas. 
4. Pratique o autoconhecimento

Encontrar a sua real motivação é uma tarefa árdua. Eu diria até que a auto-
consciência é um dom, porém não é por isso que você deve deixar de praticá-la. 
Portanto, entenda qual o gatilho que motiva suas ações. Você é orientado por 
meta, time, dinheiro, promoção, reconhecimento ou até mesmo um conjunto 
desses fatores? Parece simples, mas descobrir o que te motiva é uma linha tênue 
entre entregar um bom resultado ou ser excelente naquilo que você faz.

A inteligência emocional também impacta em não desperdiçar recursos, 
como tempo, dinheiro e qualidade de vida.  Ou seja, o quanto antes você reco-
nhecer um estado de emocional negativo e livrar-se dele, maior é a persistência 
nas ações rumo aos seus objetivos, consequentemente as chances de aprovei-
tamento das oportunidades que surgem. Boa notícia! A inteligência emocional 
pode e deve ser praticada por todos que desejam desfrutar de uma vida em sua 
plenitude, a IE é treino mental, diariamente ao deitar para dormir, reflita sobre 
seu dia e faça uma lista dos seus aprendizados e avalie o que você fez que te limi-
tou e também te auxiliou. Esse exercício praticado diariamente irá lhe ajudar no 
seu autocontrole, autoconfiança e autoconhecimento.

Programa oferta quase 4 mil vagas
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A família querida Juliana Araújo e seu filho Guilherme, 
Fabiana e seu filho Arthur, D. Lindinalva Araújo e seu 
esposo Elpídio Ferreira Sr. Bida, 90 anos, Sandreane e 
as filhas Letícia, e Mariana, e a também aniversariante 
Diana Araújo celebrando a vida em Petrolina/PE.

O chef de cozinha Normandio Guimarães e sua 
esposa Márcia Zoraia de Oliveira ladeando a 
ex-BBB 19 Tereza em recente visita ao Vale do 
São Francisco.

Eles deram um show em mais uma série apresentações 
durante a celebração dos 30 anos do grupo Teatro Popu-
lar de Arte - TPA, no Teatro Dona Amélia no Sesc Petroli-
na/PE. Vida longa ao TPA!

O superintendente do Sebrae Bahia Jorge Khoury, presidente da 
Federação da CDL Bahia Pedro Faila, presidente da CDL Juazei-
ro Murilo Matos, diretor técnico do Sebrae/BA Franklin Santos e 
assessor jurídico do conselho do Sebrae/BA Carlos Bahia no lança-
mento do Programa Líder em Juazeiro/BA.

O empresário Elisson Castro e o sanfoneiro Cezzinha no lançamento 
da ‘Vila Zé Matuto’, um grande projeto da Casa do Cancioneiro Nor-
destino, na casa de eventos Zé Matuto em Petrolina/PE.

O cantor Vitor Fernandes e o ide-
alizador Chiquinho do Muquém 
durante a realização da sua 16ª 
Vaquejada, no Parque Maria Nu-
nes, na Fazenda Muquém, zona 
rural de Petrolina/PE.

Um belo registro do produtor de even-
tos petrolinense Geraldo Estrela e sua 
esposa Pollyana Stelitano Estrela la-
deando o casal o cantor Mano Walter 
e sua noiva Débora Silva. A cerimônia 
aconteceu na residência do cantor no 
Condomínio Laguna, na cidade de Ma-
rechal Deodoro/AL.

Janko Moura
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CDL investe em ações estratégicas para 
impulsionar vendas no comércio de Petrolina

Diversas e importantes ações sobre promoção, conhe-
cimento e responsabilidade social estão sendo intensifica-
das em Petrolina pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). 
Exemplo disso, é que a entidade mais uma vez irá aderir ao 
Movimento Outubro Rosa e também já programou uma série 
de atividades para a primeira quinzena de outubro com o ob-
jetivo de movimentar a economia do município. 

Para abrir os trabalhos e marcar a data mais colorida do 
ano, que oficialmente é celebrada no dia 12 de outubro, Dia 
das Crianças, a CDL promove no próximo dia 4, na Praça do 
Bambuzinho, das 9h às 12h, uma ação recreativa com os pe-
quenos. Na oportunidade, haverá presença de palhaço, brin-
quedos, distribuição de doces, além de incentivar os consu-
midores a comprarem no comércio de Petrolina. O evento é 
aberto ao público.

 Outro importante momento da programação será um trei-
namento voltado para os lojistas que aderiram à plataforma 
virtual do "Shopping CDL", onde eles terão a oportunidade de 
participar de uma capacitação de como montar o perfil da sua 
empresa e aumentar as vendas usando a plataforma digital. 
O treinamento acontecerá no dia 10 de outubro, às 15h, no 
auditório da CDL.

O presidente da CDL, Manoel Vimar, aproveitou o mo-
mento para reafirmar o compromisso da entidade em realizar 
ações de fomento ao comércio. "Como acontece a cada ano, a 
CDL tem buscado sempre promover atividades que visam atu-
alizar e preparar os nossos empresários. E o Dia das Crianças, 
é muito mais do que um termômetro de vendas para o Natal. 
Trata-se de um momento de aquecimento econômico, de re-
novação dos estoques e experiências de lançamentos. Portan-
to, nada mais justo do que a CDL realizar eventos que trazem 
conhecimento e fortalecem as empresas", disse Vilmar.

Estudante de Serra Talhada é 
premiada em competição nacional

Uma estudante do 3º ano 
Ensino Médio Integrado do 
IF Sertão-PE foi premiada 
em uma competição nacional 
de conhecimentos. A aluna 
Leylane Ramos ganhou me-
dalha de Menção Honrosa 
graças ao seu desempenho 
na 2ª edição da Olimpíada 
de Matemática dos Institutos 
Federais, que aconteceu no 
Rio de Janeiro e contou com 
a participação de 320 estu-
dantes de todo o país. Além 
da competição, o grupo ainda 
pôde participar de palestras, 
oficinas e minicursos volta-
dos para a área de ciências 
exatas. A Olimpíada aconte-
ceu entre os dia 20 e 22 de 
setembro no campus Cam-
pos dos Goytacazes Centro, 
do Instituto Federal Flumi-
nense (IFF).

Leylane foi a responsá-
vel por garantir uma das 
únicas medalhas para o 
estado de Pernambuco. A 
estudantes contou com a 
orientação do professor 
de matemática do campus, 
Josemar Barbosa, que des-

tacou o papel da olimpíada 
quanto ao fortalecimento 
do ensina da matemática. 
““Vejo de forma crucial na 
vida de qualquer estudante 
a participação em um even-
to como este. A Olimpíada 
fortalece o que ensinamos 
em sala de aula, garimpa 
talentos e amplia os hori-
zontes de nossos alunos”, 

Leylane é aluna do IF Sertão e concorreu com outros 320 participantes dos Institutos Federais de todo o país

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

salientou o professor. Esta 
foi a primeira vez que a 
estudantes participou da 
Olimpíada. “É gratificante 
representar o meu campus 
numa disputa como esta e 
ainda ser premiada. Agra-
deço aos meus professo-
res e ao IF Sertão-PE pela 
oportunidade também”, 
concluiu a jovem.

Estudante recebeu medalha ao participar da competição pela primeira vez 
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O distrito de Cabrobó do sé-
culo XVIII era enorme, abran-
gendo praticamente todo o atu-
al sertão de Pernambuco. Ele 
iniciava na margem superior do 
rio Moxotó e subia o São Fran-
cisco, extremando com os limi-
tes de hoje para o Oeste e o Nor-
te, Por conta disso, administrar 
todo aquele território era tarefa 

das mais difíceis. Por essa e ou-
tras razões, no início do século 
XIX o governo central começou 
a promover a evolução civil de 
polos urbanos ali existentes, 
para dinamizar a administração 
de tão extenso território. Dessa 
maneira, paulatinamente, algu-
mas povoações foram elevadas 
à categoria de Vila. Em 1810, foi 

criada a primeira vila do sertão 
pernambucano: Flores. Dali em 
diante outras mais foram sendo 
constituídas. E, delas, novas vi-
las foram sendo formadas, com 
o seguinte detalhe: todas elas 
oriundas do território original 
de Cabrobó. 

Devido a essa ligação secu-
lar ao território cabroboense, 
encontra-se no livro dessa ci-
dade o seguinte trocadilho en-
volvendo os territórios: Jatobá, 
que pertenceu a Petrolândia, 
que também já foi Jatobá, que 
pertenceu a Tacaratu, esteve 
ligado a Cabrobó; Floresta, que 
já foi Fazenda Grande, Serra 
Talhada, que já foi Vila Bela, 
Afogados da Ingazeira, São José 
do Egito e Triunfo, que perten-
ceram a Flores, que já foi Pa-
jeú de Flores estiveram ligados 
a Cabrobó; Serrita, que já foi 
Serrinha, que pertenceu a Sal-
gueiro esteve ligado a Cabrobó; 
Bodocó, que pertenceu a Grani-
to, que pertenceu a Exu esteve 

ligado a Cabrobó; Araripina, 
que já foi São Gonçalo, que per-
tenceu a Ouricuri esteve ligado 
a Cabrobó; Terra Nova, que 
pertenceu a Parnamirim, que 
já foi Leopoldina esteve ligado a 
Cabrobó; Afrânio e Dormentes, 
que pertenceram a Petrolina, 
que pertenceu a Santa Maria da 
Boa Vista, que já foi Boa Vista, 
estiveram ligados a Cabrobó. 
Assim, são vários os territórios 
municipais e seus desmembra-
dos que estiveram ligados civil-
mente a Cabrobó. 

Até os primeiros anos da dé-
cada de 1970 o desfile cívico anu-
al em Cabrobó se restringia ao 
dia 7 de Setembro, Independên-
cia do Brasil. A partir da iniciati-
va da professora Idelita Alencar, 
passou-se a comemorar, tam-
bém, o dia 11 de Setembro. Essa 
data e as suas festividades hoje 
são marcos da história do muni-
cípio e conta com a participação 
de municípios vizinhos. 

Apesar de essa data ser me-
recedora de tais comemorações, 
ela não corresponde à razão para 
a qual se destinam as festivi-
dades: Emancipação Política e 
Administrativa de Cabrobó. Na 

realidade, esse feito ocorreu no 
dia 13 de maio de 1854, quando a 
povoação de Cabrobó foi elevada 
à condição de Vila. Naquele dia 
Cabrobó se tornou independen-
te de Santa Maria da BoaVista, 
à qual esteve ligado civilmen-
te por 16 anos. Antes, porém, 
Santa Maria esteve ligada a 
Cabrobó por quase um século. 

De 1854 a 1897 Cabrobó 
foi sede da vila. Em 03 de ju-
lho de 1897, Cabrobó foi ele-
vada à categoria de cidade, 
mantendo-se como sede do 
município. Todavia, seis anos 
depois, a sede do município 
foi transferida para a vila de 
Belém, que era distrito de Ca-
brobó. Em 11 de Setembro de 
1928, foi criado o município 
de Belém do São Francisco, 
cuja sede é a cidade de mesmo 
nome, e Cabrobó voltou a ser a 
sede do seu município.Assim, 
sem sombra de dúvida, o dia 
da emancipação política e ad-
ministrativa de Cabrobó é o 13 
de maio. Esse deve ser o marco 
da história do município, mas 
não se pode esquecer da rele-
vância do dia 11 de Setembro 
para a comunidade. 

Esclarecimentos de cunho geral
Luiz Gonzaga Bione Ferraz

Artigo
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A rotina de cinco crianças 
autistas do município de Car-
naíba ganhou um novo senti-
do graças à música. De dentro 
da Escola de Música Maestro 
Israel Gomes é possível acom-
panhar um desenvolvimento 
diferenciado no dia a dia des-
sas crianças, com idades que 
variam de quatro a nove anos. 
Um dos responsáveis pelo su-
cesso desse projeto é o pro-
fessor de bateria e percussão 
Francisco Pereira de Carvalho, 
o Sivuca, que faz a orientação 

Há 23 anos, o município 
de Serra Talhada conta com 
um apoio de extrema im-
portância aos portadores de 
doenças intelectuais e múlti-
plas. Hoje, quase 400 pesso-
as com deficiência, do muni-
cípio, são beneficiadas pelos 
projetos desenvolvidos pela 
Associação de Pais e Ami-
gos Excepcionais (APAE), 
que atua com grande força 
em diversos estados do país. 
“Nós temos um acolhimen-
to que é referência em toda 
a região do Sertão do Pajeu. 
Trabalhando com uma equi-
pe multidisciplinar, formada 
por diversos profissionais”, 
explica o Coordenador Ad-
ministrativo da APAE, Dani-
lo Souza.

Dos 0 aos 60 anos, a As-
sociação auxilia portadores 
de deficiência em suas diver-
sas fases através dos setores 
de estimulação precoce e de 
envelhecimento. Quem opta 
por procurar a unidade en-
contra atendimentos de saú-
de, assistência social e apoio 
pedagógico. “Nós já estamos 
trabalhando com a capaci-
dade máxima, nossa expec-
tativa é expandir a sede da 
APAE, para que assim pos-
samos aumentar o número 
de serviços”, completa o co-
ordenador, que lembra que 
a captação de recursos foi 

cidadEs14

Sertão EsportivoCultura

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

O porquê do dia das crianças

Nacionalmente comemoramos o dia da criança em 12 de 
outubro, mesma data da padroeira do Brasil, Nossa Senho-
ra Aparecida. A proposta para a comemoração neste dia foi 
de autoria do deputado federal fluminense Galdino do Valle 
Filho, que depois de aprovada, tornou-se o decreto de lei Nº 
4867, de 5 de novembro de 1924, instituindo esta data para 
celebrar os direitos da criança e do adolescente, ajudando as 
pessoas, principalmente os pais, a ter consciência sobre os cui-
dados necessários, garantindo a saúde física e psicológica dos 
nossos jovens. Infelizmente o dia virou apenas um momento 
de dar presentes, sobretudo brinquedos, em detrimento do 
fator mais importante, que é a reflexão sobre o que é realmen-
te importante para a criança. A necessidade de promover as 
vendas fez com que a data se tornasse mais conhecida, e o 
grande estouro publicitário se deu quando a fabrica de brin-
quedos Estrela se juntou com a também poderosa Johnson & 
Johnson e criaram a partir da década de 1960, a "Semana do 
Bebê Robusto". A data acabou se consagrando mais do que a 
própria celebração da padroeira e se desvirtuou muito da sua 
essência original com o advento dos brinquedos modernos, 
como smartphones e tablets, presentes estes que distanciam 
ainda mais uma geração da outra. Com a aproximação do dia 
12 de outubro fica a reflexão sobre o que de fato estamos fa-
zendo pelo bem e futuro dos pequenos. Será que não estamos 
de alguma forma transferindo nossas angustias e tensões do 
momento atual para nossos filhos ? Será que estamos pro-
movendo o equilíbrio emocional tão necessário para o futuro 
deles? Tive o desprazer de ver crianças destilando ódio a de-
terminados políticos, obviamente porque ouvem em casa, e 
dezenas de adolescentes que passam mais horas olhando para 
telas brilhantes do que para as pessoas que os ladeiam. Reco-
mendo que os responsáveis matriculem seus filhos em cur-
sos de arte como música e dança, e ofereçam uma verdadeira 
transformação em suas vidas. A prática artística promove o 
trabalho em conjunto, a criatividade, empatia e sobretudo a 
sensibilidade em lidar com as situações.  Até porque com a 
vida não se brinca. 

de cada um de seus alunos 
autistas, que chegaram desde 
as últimas férias escolares, no 
mês de julho.

O projeto para inserir a mú-
sica no dia a dia dessas crian-
ças, surgiu a partir da neces-
sidade observada em manter 
uma atividade nas férias da 
escola onde estão matricula-
dos, no Complexo Educacional 
Governador Miguel Arraes, 
uma das escolas de referência 
do município. “É uma alegria 
trabalhar com essas crianças. 

Sinto-me gratificado em poder 
ajudá-los. A gente percebe o 
quanto a música é importante 
para eles”, analisa Francisco 
Carvalho. Para os pais, o de-
senvolvimento de cada uma 
das crianças é perceptível, além 
de quebrar estereótipos de que 
uma criança autista não gosta 
de barulho. Com o projeto é 
possível observar que os sons 
executados, sem qualquer or-
dem ou técnica, são, na verda-
de, a necessidade de quem quer 
mostrar e sentir o seu espaço.

Escola leva música para crianças autistas

Apoio aos excepcionais

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

um dos maiores desafios da 
APAE ao chegar no municí-
pio, que ainda hoje não su-
pre toda a demanda da ins-
tituição. “Hoje nossos servi-
ços são mantidos através de 
projetos e também dos sócios 
e empresas amigas, mas ain-
da não é o suficiente para a 
abarcar toda a nossa deman-
da”, explica Souza.

Encontrar uma rede de 
apoio capacitada e de quali-
dade é um dos maiores desa-
fios para quem tem a defici-
ência e seus familiares, por 
isso, o papel desempenhado 
pela APAE é de grande im-
portância para a população. 
“Nós temos uma importância 
significante, já que por mui-

to tempo a família não tinha 
nenhum apoio dos poderes 
públicos”, completa Danilo. 
Hoje, a associação conta com 
89 profissionais, incluindo 
voluntários e cedidos pelo 
município. “Nós temos uma 
parceria com a prefeitura, 
que nos sede cerca de 30 pro-
fissionais, o que reduz bas-
tante a nossa folha de paga-
mento e nos ajuda a manter 
nossos serviços”, finaliza.

A APAE de Serra Talhada 
fica localizada na Rua Cor-
nélio Soares, 330, no bairro 
N. Senhora da Penha. Para 
maiores informações sobre 
os serviços prestados e doa-
ções podem ser feitas através 
do telefone (87) 3831.2887.

Em Serra Talhada, portadores de doenças intelectuais e múltiplas contam com os serviços gratui-
tos e de qualidade prestados pela APAE

Instituição atua com projetos voltados para as mais diversas fases
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 Uma experiência iné-
dita e inesquecível com di-
reito a uma visão privile-
giada de Petrolina a bordo 
de um balão de ar quente. 
Foi assim, literalmente a 
20 metros de altura, que 
um grupo de associados e 
convidados do Sicredi Vale 
do São Francisco, come-
morou no último dia 29 de 
outubro, na orla do muni-
cípio, o Dia Internacional 
das Cooperativas de Cré-
dito (DICC). Sob as con-
dições climáticas favorá-
veis, ou seja, ausência de 
chuva e de vento superior 
a 18km/h, a iniciativa co-

cidadEs
15

Sicredi realiza voos de balão com seus 
associados

CLAS Comunicação

Ação fez parte das comemorações para o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito e 
levou diversos associados da cooperativa, literalmente, para os ares

SIGA-NOS ATRAVÉS 
DO QR CODE

Foram realizados diversos voos ao longo da tarde 

meçou às 15h com a equipe 
técnica fazendo os últimos 
ajustes para a série de voos 
que se prolongaram até o 
final da tarde.  A exemplo 
do que está ocorrendo em 
todos os estados do Nor-
deste (entre 25 de setem-
bro e 30 de outubro), a 
promoção 'Voar Juntos' 
encantou a todos com voos 
cativos onde o balão subia 
e descia na altura aproxi-
mada de um prédio de cin-
co andares, preso em cor-
das. O piloto responsável 
pelo ineditismo desta ini-
ciativa em Petrolina, João 
Justo (João do Balão), 

realizou 40 voos, de 5 mi-
nutos cada, transportando 
duas pessoas por ocasião.

 Os médicos Camila Me-
deiros e Américo Mota vo-
aram pela primeira vez no 
cesto de vime de um balão 
e acharam fantástica a ex-
periência. Ele ressaltou a 
segurança do passeio, des-
tacando a beleza da paisa-
gem das duas cidades e ela 
concluiu dizendo que foi 
muito bom ver nas alturas 
o pôr do sol refletido nas 
águas do Rio São Francis-
co. Para o presidente do 
Sicredi Vale do São Fran-
cisco, Antônio Vinícius 

Ramalho Leite, não tinha 
melhor forma de presente-
ar os associados neste Dia 
Internacional das Coope-
rativas de Crédito (DICC), 
que será celebrado este ano 
no dia 17 de outubro, com o 
tema 'Serviço local. Alcan-
ce global'.  "A promoção 
'Voar Juntos' teve uma boa 
repercussão atraindo mui-
tos jovens, adultos e crian-
ças para as proximidades 
do Monumento do Milê-
nio. Em cada semblante os 
sentimentos de liberdade, 
magia e beleza que o ato 
de voar provoca em nós", 
ressaltou o presidente que 
também experimentou e 
gostou demais do voo no 
balão, considerado o meio 
mais seguro de voar. Viní-
cius Ramalho Leite desta-
cou ainda que iniciativas 
dessa natureza   favorecem 
o relacionamento com os 

associados, além de forta-
lecer o papel das coopera-
tivas de crédito na inclusão 
financeira das pessoas e do 
desenvolvimento econômi-
co e social da região.

 
Sicredi

 O sistema Sicredi é 
uma instituição financeira 
cooperativa comprometi-
da com o crescimento dos 
seus associados e com o 
desenvolvimento das regi-
ões onde atua. O modelo de 
gestão do Sicredi valoriza 
a participação dos mais de 
4 milhões de associados, 
os quais exercem papel 
de donos do negócio. Com 
presença nacional, o Sicre-
di está em 22 estados e no 
Distrito Federal, com mais 
de 1.700 agências, e ofere-
ce mais de 300 produtos e 
serviços financeiros (www.
sicredi.com.br).
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Iniciativa também foi realizada para favorecer o relacionamento entre associados

Divulgação
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Outubro 
Rosa

Cuide agora, cuide sempre.


