Novembro Azul
Após campanha com foco nas
mulheres, chegou a hora de falar sobre a prevenção masculina
contra o câncer de próstata.
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FIQUE POR DENTRO

Editorial
O Jornal do Sertão chega a sua
ducentésima edição, regionalizada, circulando ininterruptamente nessa trajetória documental da notícia e da informação, ultrapassando fronteiras e
levando informações como um
embaixador em defesa dos interesses do Sertão. Uma região
que há bem pouco tempo atrás
vivenciava as dificuldades do
subdesenvolvimento e que hoje
começa a respirar os ares joviais
da esperança e trabalha em busca de atender as necessidades
impostas pelo desenvolvimento que chega. Um novo Sertão
que apresenta uma significativa
melhora em sua base de ensino,
tanto médio, quanto superior, e
também na saúde, se expandindo pelo emprego e renda, entre outros, uma economia que
começa a pulsar, impulsionada pela necessidade da criação
de novos serviços que venham
atender as demandas geradas
pelos novos empreendimentos
que aportam à região. Frente a
esses desafios, a necessidade de
adequação é latente e o Jornal
do Sertão não poderia agir de
forma diferente, elege esta edição de número (200) duzentos,
como marca desse momento e,
implementa inovações em sua
base estrutural com objetivo de
ampliar mais ainda a abrangência do seu jornalismo e comunicação no Sertão. Para isso, o
Jornal do Sertão firmou parceria
com a Jairo Rocha Participações
e criou o (SSC) Sistema Sertão
de Comunicação. Esse modelo empresarial foi criado com
propósito de fortalecer o nosso
jornalismo com a ampliação e
rapidez que a notícia exige. Agora, além do jornal impresso e do
site, contaremos também como
novos instrumento de cobertura
jornalística no Sertão, o rádio e
a TV Jornal do Sertão, frutos
dessa nova parceria. Na próxima edição traremos mais
novidades. Boa Leitura!
Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral

Petrolina
Sicredi promove evento...

Processo seletivo
HREC anuncia vagas

O foco na orientação e
educação financeira é crucial
para quem deseja alcançar o
equilíbrio das finanças. No
próximo dia 20, o conferencista Marcos Pulga vai ministrar a palestra “inovação,
Mudanças e Transformação”, promovida pela Sicredi Pernambucred. O evento,

O Hospital Regional
Emília Câmara (HREC),
em Afogados da Ingazeira,
abriu processo seletivo para
diversas áreas, incluindo
vagas destinadas para pessoas com deficiência (PCD).
Os interessados devem encaminhar seus currículos
para o e-mail selecao@hrec.

que é gratuito, vai acontecer
no Nóbilis Hotel, em Petrolina, a partir das 19h. Os
interessados em participar
devem realizar a inscrição
através do telefone 0800
400 9110 e doar um quilo de
alimento não perecível, que
será doado à uma instituição
de caridade.

Cultura
Sesc apresenta literatura indígena

.... anuncia inauguração
O River Shopping recebe
uma unidade da Sicredi, no
dia 08 de novembro, ampliada e repaginada. “O objetivo
é estarmos mais próximo dos
associados em todo o Estado,
oferecendo mais conforto nos
atendimentos”, diz o diretor
executivo Giovanni Prado.
Em 2018, a cooperativa dis-

tribuiu R$ 19 milhões de
resultados entre seus associados. Isso explica por que
70% dos cooperados vêm por
indicação dos próprios associados. A empresa administra mais de R$ 400 milhões
em ativos, sendo a cooperativa do sistema que mais cresce no estado.

Entre os dias 6 e 10 de
novembro, o Sesc Petrolina
vai realizar a 6ª edição do
Encontro com a Literatura:
Entre Margens. O projeto,
que tem entrada gratuita,
esse ano lança o olhar sobre
a produção literária indígena. Durante os cinco dias, o
público vai poder participar

OBSERVATÓRIO JS

oferta de Abel, mas não
olhou para as de Caim.
Deus já sabia da maldade no coração de Caim
e da inocência no coração
de Abel, daí a aceitação da
oferta de Abel e a negação
da oferta de Caim.
Caim ficou irado com
isso, com ódio mesmo, e disse a seu irmão Abel:
“Vamos ao campo”. Abel,
inocente do sentimento do
irmão, aceitou o convite.
Logo que lá chegaram, Caim
atirou-se sobre seu irmão e
o matou. Foi o primeiro assassinato na humanidade,

provocado pelo pecado da inveja, entre os dois primeiros
irmãos da humanidade.
O Senhor disse a Caim:
O que fizeste? Eis que a voz
do sangue do teu irmão Abel
clama por mim desde a terra e por isto serás castigado.
Serás maldito e expulso da
terra.
Então o Senhor pôs um sinal em Caim, que se retirou
da sua presença e foi habitar
na região de Nod, ao oriente do Éden, supostamente a
África atual. Questiono: que
sinal foi esse? A cor negra,
olhos azuis?
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de palestras, roda de conversa, oficina, contação de
histórias e exposição, além
da participação de convidados, como Eliane Potiguara (RJ) e Auritha Tabajara
(SP). Confira a programação no site do Jornal do Sertão (www.jornaldosertaope.
com.br/cultura).

AO ORIENTE DO ÉDEN

Assis Rocha - 81 9910.9818
Estatístico, administrador de empresas servidor aposentado do TER e escritor nas horas vagas.

Adão conheceu Eva, sua
mulher, e viu que era boa.
Ela concebeu e deu à luz
a Caim e disse: “Gerei um
homem com a ajuda do Senhor”. E deu em seguida à
luz a Abel, irmão de Caim.
Abel tornou-se pastor de
ovelhas e Caim, lavrador.
(Gênesis 4).
Passado algum tempo,
Caim ofereceu frutos da terra em oblação ao Senhor.
Abel, de seu lado, ofereceu oblação dos primogênitos do seu rebanho e das
gorduras dele. E o Senhor
olhou com agrado para a

org.br , até o próximo dia 05
de novembro, atendendo todas as disposições previstas
no edital, que se encontra
no site do HREC ( http://
hrec.org.br/index.php/editais ). O resultado final será
divulgado no próximo dia
18 de novembro, no site do
Hospital.
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A inveja é talvez o pior
pecado que existe na humanidade. Tantos assassinatos e tantas desgraças já
foram cometidas por este
sentimento tão vil. No cotidiano dos dias atuais, a inveja continua em alta entre
os sentimentos humanos. O
feio inveja o bonito, o pobre
inveja o rico, o gordo inveja o magro, o baixo inveja o
alto, e por aí vai. Não sabe
o invejoso das angústias que
massacram o seu objeto de
inveja – que quase sempre
desconhece a existência do
sentimento, em relação a si.
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Agência Brasil

Reforma administrativa deve mudar
estabilidade de novos servidores
Bolsonaro falou sobre o assunto na porta do Palácio da Alvorada
Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro disse, no último dia
02, que está quase tudo
pronto para a apresentação
da reforma administrativa
ao Congresso e que o governo estuda mudar a estabilidade dos novos servidores
públicos. “A ideia é daqui
para frente, para os futuros
concursados não teria estabilidade, essa é a ideia que
está sendo estudada”, disse
ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã do sábado.
De acordo com o presidente, para algumas carreiras típicas de Estado, entretanto, esse direito seria
preservado. “Eu não posso
formar, por exemplo, um
sargento ou um capitão das
forças especiais e depois

mandar ele embora. Tem
que ter formação específica
para aquela atividade, bem
como outras dos servidores
civis.” Atualmente, os servidores públicos estatutários
têm direito à estabilidade
no cargo após três anos de
atividade.
Ainda esse mês, Bolsonaro pretende ir ao Congresso entregar novos projetos para serem analisados
pelos deputados e senadores. Ele não detalhou, entretanto, qual reforma será
apresentada primeiro. “A
que for menos difícil tem
que ir na frente. O [ministro
da Economia] Paulo Guedes
gostaria que as três [previdenciária, administrativa e tributária] já tivessem

aprovadas”, disse. Um novo
pacto federativo com estados e municípios também é
prioridade para o governo e
deve ser proposto em breve.
As medidas do governo
para simplificação da máquina pública e desregulamentação do ambiente de
negócios, segundo Bolsonaro, objetivam o aquecimento da economia e a geração
de empregos. “Quem cria
emprego é a iniciativa privada e, para tal, quem produz tem que ter menos burocracia. Temos que botar
de forma mais competitiva
nos portos produtos para
exportação”, disse.
A diminuição da carga
tributária também está no
radar do Ministério da Eco-

Apresentação da reforma deve acontecer nos próximos dias
nomia, segundo o presidente, mas não deve ser feita
“de uma hora para outra”.
“Essa reforma tributária é
muito importante. O que
encarece no Brasil são os
impostos. Vou apelar aos
governadores, se for possível, sei que vivem apertados, [para que] diminuíssem essa média de 30%

de ICMS [Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
e Serviços] no combustível,
cria mais emprego, se consome mais o que é nosso
aqui dentro. Por isso que
o etanol de fora é competitivo, lá fora quase não tem
imposto”, disse, lembrando
que parte do etanol consumido no Brasil é importada.
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Mercado da energia solar aponta
crescimento, através de financiamento
Região Nordeste tem maior nível de irradiação solar do Brasil, fazendo com
que novos investimentos sejam gerados

Finaciamento chega a até 100% dos itens financiáveis
ções de compras de equipamentos de energia solar em
todo Brasil. A quantidade é
cerca de oito vezes superior
ao registrado no ano anterior pela instituição financeira cooperativa, que já tem
quatro milhões de associados
ao redor do mundo.
Só em Petrolina, a Sicredi
Vale do São Francisco registrou um aumento de 300% no
saldo da carteira de crédito
destinada ao financiamento
de projetos de energia solar,
que garantem uma economia
Divulgação

Investir em energia solar é uma tendência mundial, com aspectos muito
vantajosos em países tropicais, especialmente no
Brasil, que no quesito geração de energia solar, é
uma das maiores potências
do mundo, com números
que demonstram índices
impressionantes de insolação em praticamente
todo o território nacional.
A região Nordeste, famosa
por seu clima e dias de sol,
aponta uma média anual de
5.52 Kwh/m² - dia, o que
garante o maior nível de irradiação solar do Brasil. De
acordo com a Associação
Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica (Absolar), os
investimentos na geração
dessa energia renovável já
passam de R$ 15 bilhões,
considerando projetos de
geração centralizada e de
geração distribuída. Em
paralelo, também desponta
em perspectiva ascendente os financiamentos para
pessoas físicas e jurídicas.
Somente o sistema Sicredi
financiou em 2018, R$ 232
milhões em 2,7 mil opera-

Divulgação

Com informações da
Clas Comunicação

Clima da região aumenta número de investimentos no Nordeste

na conta de energia ao longo
de pelo menos 20 anos. Segundo o superintendente da
cooperativa, Albérico Pena,
o sistema Sicredi oferece uma
linha especial que permite
flexibilidade, comodidade, segurança e tranquilidade com
um prazo de pagamento em
até 60 meses com taxas de
juros reduzidas. "Pessoas físicas e jurídicas, associados
ou não, estão aptas a parcelar em até cinco anos a instalação de um sistema fotovoltaico, com financiamento
de até 100% dos itens financiáveis", ressaltou o superintendente.
Com os preços em queda
e com cada vez mais linhas
de financiamento, o futuro
da energia solar é próspero.
Além de ser uma fonte de
energia que pode ser gerada
do seu próprio "quintal", a
energia solar é limpa, renovável e não agride o meio ambiente, diferente das que utilizam combustíveis fósseis e
das hidrelétricas. Descubra
rapidamente qual é o tamanho do sistema fotovoltaico
que sua casa ou propriedade
precisa e o valor das parcelas
caso você queira financiar o
seu gerador de energia solar.

Jogos da Advocacia de
Pernambuco pela primeira vez no
interior do estado
Pela primeira vez, o interior do estado recebeu os
Jogos da Advocacia de Pernambuco. As competições
aconteceram no sábado, 26 de outubro, em Pesqueira,
reunindo advogadas, advogados e estagiários de Direito, além de seus familiares e amigos para as disputas,
em clima de confraternização e integração. Este ano, foram disputadas as modalidades de Futebol Society 6x6,
Basquete 3x3, Voleibol, Natação, Judô, Jiu-jitsu, Tiro
de carabina e Dominó. Após as disputas e premiações,
uma comemoração, feita exclusivamente com a ajuda dos
patrocinadores, encerrou a edição. Para o presidente da
CAAPE, Fernando Ribeiro Lins, o evento é o primeiro de
muitos que acontecerão no interior. "Um dos objetivos
da nossa gestão é levar os serviços e benefícios da CAAPE para todo o estado, conforme tem sido orientado pelo
nosso presidente da OAB-PE, Bruno Baptista", explica
Fernando Ribeiro.

O presidente da CAAPE, Fernando Ribeiro Lins, o presidente da
OAB Pesqueira, Augusto Ramos, e os representantes da CAAPE e
organizadores dos Jogos, André Maciel e Gabriela Ferreira.

Ações da CAAPE na campanha Novembro Azul
A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco
continua na luta contra o câncer e abraça mais uma campanha no mês de novembro, desta vez a do Novembro Azul. Por
isso, está preparando ações para prevenção do câncer de próstata, o segundo mais comum entre os homens. Fique ligado
nas redes sociais da CAAPE e no site www.caape.org.br .
Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE)
Endereço: Rua Rui Calaça, 54 - Espinheiro/Recife/PE CEP: 52.020-110 | Telefones: (81) 3223.0902 / 3231.4121
www.caape.org.br / Facebook CAAPE.Oficial / Instagram caape_oab
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Sertanejos na expectativa das compras
de Natal, com incremento do 13°e FGTS
Empresários do comércio estão otimistas e acreditam em um crescimento
nas vendas de até 20%, em relação aos demais meses do ano
O mercado já está preparado para receber o final de
ano. Campanhas e expectativas no crescimento de vendas
fazem parte desse momento,
que atribui um movimento no
fluxo de vendas superior aos
demais meses do ano. Esse
crescimento do comércio é
responsável por dar aos lojistas um fôlego mais renovado.
Para 2019, as campanhas de
final de ano contam com novos incrementos: o saque do
FGTS (Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço) e os
13º salários prometidos pelos
Governos Federal e Estadual,
para o Bolsa Família. De acordo com o secretário de Política
Econômica do Ministério da
Economia, Adolfo Sachsida,
“esse valor somará aos R$ 30
bilhões do FGTS e PIS/Pasep
já previstos para esse ano. Certamente contribuirá para um

Natal melhor aos brasileiros”.
Ele também reconhece que a
injeção de dinheiro contribuirá para a economia de 2020,
reforçando o Produto Interno
Bruto (PIB).
Segundo o secretário, a
antecipação do FGTS só está
sendo possível porque a Caixa
conseguiu viabilizar o atendimento aos trabalhadores.
Quando a medida foi lançada,
havia uma preocupação de
que uma demanda muito forte
nas agências da Caixa pudesse
atrapalhar o pagamento, o que
não se verificou. Ao anunciar
a antecipação, o presidente da
Caixa, Pedro Guimarães deixou claro que a medida não
foi solicitação do ministro da
Economia, Paulo Guedes. Segundo ele, o adiantamento foi
consequência direta do uso
da tecnologia e do bom andamento das liberações anterio-

res. Em 40 dias, segundo o
banco, já foram liberados R$
15,4 bilhões para cerca de 37,3
milhões de trabalhadores. De
acordo com o secretário, com
essa antecipação, 81% das
contas dos trabalhadores no
FGTS serão zeradas ainda em
2019. Por enquanto, a previsão de PIB para o próximo
ano está mantida em 2,17%,
mas pode subir à medida que

"

Período mantém a tradição
de trocas de presentes
o cenário de crescimento ficar
mais claro. A estimativa de
2019 (0,85%) pode subir, mas
não deve superar 1%.
Com essa movimentação
financeira, o comércio segue
otimista e espera um bom resultado nas vendas. Em Cabrobó, a campanha de prêmios da

Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL) já teve início desde o final de outubro. Atualmente, a
CDL conta com 60 associados
e a expectativa é que cerca de
80% deles participem da campanha “Réveillon Premiado”,
que vai sortear vales compras,
TV e uma moto 0Km. “Nossa
expectativa está maior que a
do mesmo período do ano passado, pois além do 13º salário,
que já é previsto em todos os
anos, ainda estamos na espera
dos 13º oferecidos pelos Governos Estadual e Federal, para
o Bolsa Família. Além disso,
aguardamos ainda a parte do
leilão do Pré Sal para o município. Com a entrada de todas
essas receitas, o comércio está
otimista e espera um acréscimo de 15% em relação ao mesmo período de 2018”, afirma o
presidente da CDL de Cabrobó,
Cristiano Viana.
Já em Petrolina, o Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas), prepara a chegado do
Papai Noel para o dia 08 de
novembro. E, com ele, espera-se um incremento de 5% nas
vendas, em relação a 2018.
"Apesar da economia ainda estar em recuperação, é notório
que este período mantém a tradição de troca de presentes. É
época também de confraternizações, amigos-secreto, enfim,
tudo isso acaba gerando buscas
no comércio e movimentando todos os setores da economia", pontua o presidente do
Sindilojas Petrolina, Joaquim
de Castro. Para a campanha
de 2019, o Sindilojas firmou
uma parceria com a Câmara
de Dirigentes Lojistas (CDL)
do município para promover
o Natal da Cidade, que vai realizar sorteios de um carro e
quatro motos zero quilômetro,
além de eletrônicos, realizando
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ainda ações sociais em bairros
da cidade, levando a temática
do empreendedorismo. A ideia
é engajar estudantes de escolas
públicas no projeto, estimulando a consciência acerca da
cidadania.
Para o comércio varejista, o
Natal é a principal data de movimentação, trazendo grandes
perspectivas para o período,
graças às tradições das trocas
de presentes nas mais diversas
comemorações. Eletroeletrônicos, roupas, calçados, acessórios, perfumes e cosméticos
geralmente são os segmentos
mais procurados nos festejos
de final de ano. "Mas vale ressaltar que o consumidor também busca outras alternativas
para presentear a si mesmo ou
a terceiros, e neste contexto,
setores diversos como serviços,
turismo, gastronomia, auto
peças, dentre outros, também
aumentam as vendas neste período", observa Joaquim.
A aposta na prosperidade
da data deixa o empresariado
otimista, principalmente em
relação aos demais meses do
ano. “Estamos aguardando um
incremento de 10% a 20% em
relação aos dias normais. Se
compararmos ao mesmo intervalo do ano passado, a expectativa é de no mínimo manter o
mesmo volume de vendas”, explica o presidente da Associação Comercial e Empresarial
de Arcoverde (ACA), Rodrigo
Araujo. No município, a ACA
é responsável por incentivar
o clima de compras natalinas,
através de ações voltadas para
o período. “Esse ano queremos
trazer uma experiência nova
para a tradicional festa de final
de ano, que já conta com atrações artísticas e parque de diversões, por exemplo”, pontua
Rodrigo.
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Há quase dez anos instalada no Brasil, a Black Friday passou a fazer parte do
calendário do comércio nacional, sendo reproduzida
anualmente durante o mês
de novembro. As baixas de
preços ofertadas atraem o
consumidor para os estabelecimentos, aumentando, consideravelmente, o
volume das vendas. Em
seu primeiro ano no país,
em 2010, a Black Friday
não atingiu o valor de R$
3 milhões em vendas, mas,
em 2018, esse valor deu um

salto para a casa dos R$2,6
bilhões, transformando a
data em uma das mais importantes para os lojistas.
Apesar de sua força no e-commerce,
especialistas esperam que este ano
a Black Friday conquiste
ainda mais as lojas físicas.
De acordo com especialistas, esta deve ser a primeira vez em que o número
de brasileiros que farão as
compras online e em lojas
físicas será o mesmo. Mostrando a grande aceitação
do público geral.

Além dos preços mais
baixos, outra vantagem é
que, no Brasil, a maioria
dessas promoções começam
antes mesmo da sexta-feira,
se estendendo até ao longo
de todo o mês. Nos últimos
anos, o consumidor passou a compreender melhor
essa dinâmica, passando a
esperar o momento certo
para realizar suas compras,
aumentando, consideravelmente, o fluxo de vendas
do mercado, durante todo o
mês de novembro, se estendendo para dezembro.
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Em Garanhuns, a Magia do
Natal é a grande atração
Entre os dias 08 de novembro e 31 de dezembro, a cidade
de Garanhuns vai ser palco de
um dos seus principais atrativos turístico: “A Magia do Natal 2019”. O evento, que conta
com apresentações musicais,
além de decorações instaladas
nas ruas da cidade até o dia 6
de janeiro de 2020, terá uma
grade de 160 atrações, divididas entre o palco Prefeitura,
bairros, distritos, comunidade
quilombola de Estivas e nos
desfiles de Papai Noel.
A Avenida Santo Antônio,
no centro da cidade, a Praça
Tavares Correia, onde abriga
o Relógio das Flores, e o pórtico da cidade são os principais

pontos de visita do público.
Nesta edição, a Praça Souto
Filho, conhecida como Fonte
Luminosa, receberá uma árvore de natal de mais de 15 metros de altura, sendo a maior
de todas as edições.
Outra grande atração é o
tradicional desfile do Papai
Noel. Nesta edição, 150 personagens, entre eles cerca de 130
crianças dos Centros de Referência em Assistência Social
(Cras’s) do município, se apresentam na avenida Santo Antônio, acompanhadas de carros alegóricos. Ao todo, serão
15 desfiles que acontecem nos
finais de semana, a partir das
18h, até o dia 25 de dezembro.
Reprodução Internet

Espetáculo é a grande atração do Agreste
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Shopping de Arcoverde inicia
obras de terraplanagem
Sem atrasos no cronograma, empreendimento tem previsão para iniciar
suas operações no primeiro semestre de 2021

ColunaJurídica
Coluna Jurídica

Divulgação Prefeitura

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

Do Condomínio em Multipropriedade
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.

Prefeita Madalena Britto em visita às obras de terraplanagem

da construção. "Estamos atualmente empregando 30 pais
de famílias da região e gerando também empregos indiretos, envolvendo alimentação e
combustível nesta etapa, além
de trabalharmos com 25 máquinas disponíveis para a terraplanagem. Nossa intensão é
entregar a obra de terraplanagem até o dia 25 de novembro
e até o dia 1° de novembro,
já ser iniciada uma parte da
planta do Atacadão, quando
serão iniciadas as fundações
no terreno", informou o engenheiro Romildo Teixeira. A
inauguração do atacarejo está
prevista para acontecer em
março de 2020, com expectativa de contrato de cerca de
300 funcionários preferencialDivulgação

As obras de terraplanagem
do terreno onde será construído
o Shopping Arcoverde já começaram. Seguindo o cronograma
de obras, essa etapa deve ser
concluída até o final de novembro, dando início à construção
do estacionamento de 600 vagas e edificação do Novo Atacado. Segundo o empreendedor
responsável pelo mall, Jayme
Friedman, as obras seguem sem
atraso, o que será considerado o
maior complexo empresarial do
sertão, abrigando um shopping,
hotel, atacarejo e centro médico,
será inaugurado durante o mês
de abril de 2021. “Esse será o
maior complexo empresarial do
sertão pernambucano, que vai
ser feito em três etapas: a primeira etapa é essa inicial com o
Novo Atacado, logo em seguida
será iniciada a obra do Shopping
e, por fim, o Hotel. Dentro do
Shopping ainda vai ter um centro médico. Nesta fase de terraplanagem estamos utilizando
pouca mão de obra, pois é uma
etapa que se usa mais máquinas,
mas na obra do complexo, teremos aproximadamente 150 trabalhadores diretos e indiretos”,
afirma o empreendedor. A terraplanagem no local agrega cerca
de 124 mil metros cúbicos de escalação e 95 mil metros cúbicos
de compactação, que consiste na
escavação de parte do terreno
para que o mesmo possa ficar
devidamente nivelado e, posteriormente, receber o início

Economia
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ATACADO Novo abriu recentemente unidade em Carpina

mente do município.
Novo Atacado aposta
no interior
A empresa anunciou que
pretende investir inicialmente cerca de R$ 120 milhões,
com quatro unidades previstas para o solo pernambucano. Recentemente, a marca
inaugurou uma unidade em
Carpina e, segundo o grupo,
foi realizado um levantamento
com base em indicadores socioeconômicos em mais de 50
municípios pernambucanos
e as quatro primeiras cidades
foram escolhidas levando em
consideração o potencial de
crescimento que o município
pode proporcionar ao Novo.
No Sertão, Arcoverde está na
lista dos município que receberão o atacado, com o diferencial de estar dentro de um
shopping center, contribuindo
para o sucesso do empreendimento, gerando um fluxo diário de consumidores. Para a
operação de Arcoverde serão
abertas cerca de 300 vagas em
diversas áreas, como repositor, açougueiro, operador de
caixa, e outros. A expectativa é
a geração de mais de mil empregos indiretos com a capacidade da operação. O Novo
Atacado prevê inaugurar no
Estado 15 lojas até 2023, com
investimento de R$ 500 milhões de reais.

A recuperação judicial tem por objetivo auxiliar as empresas a suplantar uma fase de dificuldades que porventura
esteja passando, sob o crivo do Poder Judiciário, mediante
regramento previamente estabelecido na Lei de regência, de
Recuperação Judicial.
Após o deferimento da recuperação judicial, há a construção de um Plano de Recuperação onde restam estipuladas todas as obrigações da empresa para com seus credores,
aplicando-se, normalmente, deságios e parcelamentos, até o
pagamento integral das dívidas existentes.
Acontece que, com a homologação judicial deste Plano
de Recuperação Judicial, há a novação das dívidas da empresa, ou seja, a extinção da dívida anterior e criação de
uma nova dívida, de acordo com o Plano aprovado.
E com base nesta novação das dívidas, os fiadores e avalistas das obrigações das empresas – normalmente os sócios
– buscam a suspensão das execuções havidas em seu desfavor, como coobrigados, por uma suposta extinção das suas
obrigações. Mas isso não é verdade.
A novação da homologação do Plano de Recuperação Judicial é especial, diferenciada, não abrangendo os fiadores
e avalistas, que continuam responsáveis pela dívida inicialmente garantida, podendo, por isso, os fiadores e avalistas
serem executados para que promovam seu pagamento.
Foi isso que firmou o Superior Tribunal de Justiça – STJ,
ao sedimentar tal entendimento no Tema de nº 885, dos
Recursos Repetitivos, pondo fim à discussão neste sentido,
permitindo o prosseguimento das execuções contra fiadores
e avalistas, mesmo após a homologação do plano de recuperação judicial.
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De olho na humanização, HRRBC
recebe visita de gestantes
Estratégia faz parte do programa Rede Cegonha, que vincula a gestante à maternidade de seu município de residência

Divulgação

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Visitas acontecem às terças e quintas, companhia de um enfermeiro da UBSF

Hospital participa do programa Rede Cegonha

As gestantes arcoverdenses, que estiverem a partir do
3ª trimestre de gestação, podem optar por realizar uma
visita à maternidade do Hospital Regional Ruy de Barros
Correia (HRRBC). A estratégia de vinculação, que faz
parte da Rede cegonha, é uma

ação que determina a maternidade na qual a mulher vai
parir e garante o direito ao
atendimento durante a gravidez, o parto e o pós parto.
“Essa iniciativa tem o objetivo
de estreitar a relação entre a
maternidade e as mulheres”,
explica a coordenadora do

SIGA-NOS ATRAVÉS
DO QR CODE

HRRBC, Ana Kelly Araújo.
Na Unidade, as visitas tiveram início durante o mês
de abril, e são realizadas a
partir de uma parceria entre
o Hospital e prefeitura municipal. Elas são realizadas
às terças e quintas-feiras,
a partir da 14h, com saída

programada da unidade de
referência e transporte seguro. “As gestantes têm a
oportunidade de conhecer o
ambiente e os recursos que
serão disponibilizados para
que elas recebam uma assistência humanizada. É motivos de orgulho esse tipo de
avanço ser efetivado aqui na
nossa unidade”, comemora a
coordenadora.
A estratégia de vinculação
é garantida por lei, através da
Lei Federal nº 11.634, de 27
de dezembro de 2007, Art.1º,
itens I e II, que diz que é direito da gestante conhecer e
estabelecer vínculo antecipado com a maternidade na

qual receberá assistência no
âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS). Além de receber
mais informações sobre o período gestacional e o trabalho
de parto, além dos cuidados
no pós parto, as gestantes
saem da Unidade mais confiantes para o momento do
parto. A maternidade do Hospital Regional Ruy de Barros
Correia realiza uma média de
300 partos mensais e o cronograma de visitas de 2019 à
unidade segue até o dia 31 de
dezembro. As visitas são realizadas na companhia do enfermeiro da Unidade Básica
de Saúde da Família (UBSF)
onde é realizado o pré-natal.

Mês é dedicado aos cuidados com a saúde do homem

Novembro Azul: é hora de prevenir
De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia
(SBU), 42 homens morrem,
por dia, em decorrência do
câncer de próstata, além disso, aproximadamente três
milhões vivem com a doença
no Brasil. Os números alarmantes, fazem da patologia
a segunda principal causa de
óbitos e a mais comum entre
homens, em todo o mundo,
ficando atrás apenas do câncer de pele. Como a maioria
das doenças, as chances de
cura para o câncer de próstata são maiores quando a
doença é diagnosticada no
início, antes mesmo do surgimento dos sintomas. Pois,
mesmo quando os casos não
são fatais, muitas vezes deixam sequelas importantes,
como incontinência urinária e disfunção erétil. Por
isso, é necessário que todos
os homens, a partir dos 45

Saúde
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anos, realizem o acompanhamento anual com o urologista, sendo essa a melhor
forma de prevenção.
Assim como o “Outubro
Rosa” está para as mulheres, a campanha que fortalece a conscientização sobre a
saúde e hábitos de vida masculina, está para os homens.
A fim de enfatizar essa luta
contra o câncer de próstata, no mês de novembro,
uma campanha mundial
chamada “Novembro Azul”
é lançada anualmente, com
ações variadas, destacando
a importância da prevenção
e reconhecimento precoce
dos sintomas urológicos,
que muitas vezes são o sinal
que algo está errado, embora não representem necessariamente a presença da
doença. Entre os principais
sintomas estão jato urinário fraco, sensação de que

a bexiga não esvaziou completamente,
necessidade
de forçar para urinar e dor
ou ardor ao urinar ou ejacular. Além disso, existem
ainda as pré-disposições,
que aumentam o risco de
desenvolver a doença, como
histórico familiar, idade superior a 50 anos, pele negra
e obesidade.
O acesso à informação,
aliado aos cuidados para
prevenção, são os responsáveis para que não sejam
apontadas alterações na
qualidade de vida e sexual, ressaltando a importância da atitude em procurar
o serviço de saúde. Nesse
mês, os debates são focados
nos cuidados com a alimentação, a saúde masculina em
geral, e – principalmente
– a quebra do tabu que é o
exame para detectar o câncer de próstata.
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Petrolinenses em alerta
para a baixa umidade
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
Com a proximidade do verão,
os dias de baixa umidade relativa
do ar e altas temperaturas fazem
um alerta para a população. Consequências negativas à saúde,
como ardência e ressecamento
dos olhos, boca e nariz, assim
como agravamento de doenças
respiratórias preexistentes já
chamam a atenção dos especialistas. Segundo a Defesa Civil de
Petrolina, principalmente no horário das 16h às 20h, a umidade
vem sendo registrada abaixo de
30%, o que classifica o 'Estado
de Atenção'. A previsão é que a
umidade continue baixa. Para a
Organização Mundial de Saúde
(OMS), um nível considerado
aceitável deve estar acima dos
60%. Para evitar ou minimizar a

ocorrência de agravos à saúde em
razão do tempo seco, a Secretaria
de Saúde indica alguns cuidados
importantes. De acordo com o
diretor médico, Diego Dourado,
crianças, idosos e pessoas que já
possuem histórico de problema
respiratório são os grupos mais
vulneráveis às doenças neste período e precisam redobrar os cuidados. "Apesar de haver grupos
mais vulneráveis, são orientações
que servem pra todos nesta época
do ano. Aumentar a ingestão de
líquidos como água, sucos naturais e chás. Consumir mais frutas
e legumes e evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10 e 16 horas.
Umidificar o ambiente através de
vaporizadores, toalhas molhadas,
recipientes com água, e sempre
que possível permanecer em locais protegidos do sol", concluiu.
Reprodução Internet

Alerta aumenta no horário entre 16h e 20h

Artigo
Interior do estado de Pernambuco mostra sua força
Por Jayme Friedman | Diretor da GR shopping

As cidades do interior
de Pernambuco vivenciam
a mesma força desenvolvimentista das grandes cidades do Interior do Brasil.
Um dos indicadores desse
fenômeno é a chegada dos
Shoppings Centers, que

chegam para alavancar o desenvolvimento, reproduzindo o sucesso ocorrido nos
Estados Unidos para atender uma demanda latente
do consumidor que busca
novas marcas e produtos,
aliados a novas experiên-

cias de consumo e entretenimento,
Essa tendência de mercado coincidiu com a visão
empresarial da GR Shopping que mapeou vários Municípios do Nordeste para
implantar Centros Comer-

ciais. A GR Shopping iniciou
a construção dos centros de
compras pelas cidades de
Barreiras-BA, Arcoverde-PE
e Garanhuns-PE. Esse foi
um grande acerto do nosso
time de Desenvolvimento,
diz Jaime Friedman.

Jayme Friedman

10

Cultura

De 01 a 30 de Novembro de 2019 Edição 200

Desde 2006 Integrando a Região www.jornaldosertaope.com.br

Curso de música aposta em formação criativa
Projeto já passou por Caruaru, Serra Talhada e deve aportar em Petrolina

Mercado Imobiliário
Por Jairo Rocha

Como escolher um
Imóvel na praia

Curso reuniu músicos de Serra Talhada para 80h de aprendizado

economia criativa, com uma
abordagem simples e objetiva”, explica um dos alunos
do curso, o músico Ricardo
Cardoso, que iniciou um projeto, junto a outros alunos do
curso: o Festival Há Diver-

Divulgação

Serra Talhada foi palco
de uma iniciativa que propôs
uma vivência sobre temas
relacionados ao setor da música. Idealizado pelo músico
e advogado Adriano Araújo,
através de incentivo do Governo do Estado, por meio
dos recursos do Funcultura,
o curso Negócios Criativos
Musicais, reuniu amantes dessa arte para 80h de
aprendizado. “Nosso intuito
foi descentralizar oportunidades de formação voltada
ao seguimento musical. Serra
Talhada vem se destacando
nas atividades musicais e foi
possível observar isso através
da participação dos alunos
no curso, que se mostraram
verdadeiramente preparados
para o desafio que foi a capacitação”, explica Adriano
Araújo.
Ao todo, foram dez encontros presenciais, com o
intuito de familiarizar os

profissionais sobre questões
de economia criativa, legais
e pertinentes à Propriedade
Intelectual, além de difundir a importância de direitos autorais, entre outras
demandas que o cenário requer. “Foram 25 inscritos
selecionados, findando com
18 participantes certificados,
alguns deles já empreendendo ou potencializando suas
atividades artísticas através
desse encontro. Isso é extremamente gratificante. O curso já aconteceu em Caruaru,
finalizamos esse em Serra
Talhada e pretendemos levar para Petrolina”, completa
Araújo. “O curso de negócios
criativos musicais chegou
para mim como mais um desses cursos que a gente faz por
‘tempo sobrando’, o que não
é o meu caso no momento.
Fui com interesse em alguns
módulos, em especial os que
o amigo Caio Sotero iria ministrar. Acabei fazendo todos
os módulos e me surpreendi
já na primeira aula, sobre

Divulgação

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Encontro leva cores e alegria para as ruas de Arcoverde

sidade. “Consiste em reunir
várias expressões de arte,
crenças e raças para juntas
combaterem o preconceito
geral pela ignorância e desconhecimento de nossa própria
história”, finaliza o músico.

Encontro de Bois em Arcoverde
Famosa por encher as
ruas de Arcoverde de cores
e alegria, a quinta edição do
Encontro de Bois, Ursos e
Similares do município, realizada pela LICBOIS - que já
tem mais de 60 filiados -, já
tem data para acontecer. O
evento, que tem a previsão
de ser formado pela apresentação de 25 grupos culturais
de Bois e Similares, provenientes de diferentes localidades da região e municípios
vizinhos, está marcado para
ser realizado na segunda
quinzena de novembro.
A festa é realizada pela
LICBOIS e a expectativa
para essa edição é atrair
aproximadamente três mil
espectadores, inclusive as
pessoas com mobilidade reduzida ou com múltiplas deficiências. Além das varian-

tes culturais, o público ainda
poderá participar de oficinas
temáticas do Boi e mesas de
debates para conhecimento coletivo destas variantes
ainda não pesquisadas, com
palestras de diversos temas
culturais, oficinas de dança popular, teatro, técnica
circense, técnica vocal, música percussiva e rodas de
conversas, realizadas entre
jovens e mestres de cultura.
Com isso, os dias de evento na cidade são transformados em um verdadeiro
celeiro de cultura popular.
A fim de conseguir recursos
para auxiliar na viabilização do evento, os organizadores estão promovendo
uma arrecadação financeira, através do site da Vakinha Online (http://vaka.
me/706410) .

Comprar um imóvel na
praia é o desejo de muitas pessoas, afinal, construir momentos únicos e felizes para amigos,
familiares e parentes é muito
gratificante. Mas comprar um
imóvel de praia, requer alguns
cuidados, por isso é sempre importante estar assessorado por
profissionais habilitados para
facilitar essa decisão. O primeiro passo é entender a finalidade
dessa compra, se será para uso
próprio, investimento ou para
gerar renda. Se for para uso próprio, entender que existem opções de Flats, Casas, Bangalôs,
isso vai depender do tamanho
da sua família ou o quanto você
gosta de receber na sua casa.
Considerando a opção de ser um
imóvel com finalidade de gerar
renda, além de gerar uma receita extra para ajudar nas despesas mensais, também cessa as
despesas com esse imóvel pois
ele torna-se autossustentável. Na opção de um imóvel
para investimento, o correto
é comprar e esperar a valorização que acontece naturalmente
com imóveis, e nas praias vem
acontecendo ainda com mais
força. As praias do litoral Pernambucano vem se destacando
pelo forte destino turístico e
uma ocupação alta o que também favorece a quem compra
para alugar. Após decidir qual
a finalidade, vale ficar atento
sobre os seguintes aspectos:
- Decidir onde comprar, observando região, serviços, trecho de
praia etc;
- Converse com Especialistas
do Mercado Imobiliário, eles
sabem onde existe demanda de
qualidade;
- Levantar todos os custos, desde o valor do Imóvel, taxas, impostos, registros imobiliários e
despesas eventuais como despachantes; Enfim, quando se trata
de adquirir um imóvel de Praia,
uma boa consultoria faz toda a
diferença para fazer um bom negócio com segurança.
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Janko Moura
Divulgação

Divulgação

O produtor de eventos petrolinense Geraldo Estrela e sua
esposa Pollyana Stelitano Estrela durante a realização
do River Sunset 2019, que reuniu duas estrelas do forró,
Xand Avião e Wesley Safadão.

Parabenizar o jornalista e os diretores Wllyssys
Wolfgang (foto) e Geisla Fernandes pelo prêmio de
Melhor Direção com a série 'Atrofia' no 3º Festival
de Cinema de Horror Gato Preto, em São Paulo-SP.

Divulgação

Divulgação

A casanovense Bianca Ghirotti foi a 2ª colocada no Concurso Miss Brasil EUA 2019 na cidade de Miami. Sucesso!

Os médicos presidente do Sicredi VSF, Vinícius Ramalho, diretor de Marketing da Unimed VSF Francisco
Aires, presidente do Instituto Ammo Américo Mota e
coordenador do evento e Bruno Mota, leia-se CDI Petrolina durante 4ª edição da Jornada de Radiologia e I
Congresso de Saúde do Vale do São Francisco.

Um registro da 5ª edição da ‘Pedalada Rosa’, alusão ao
‘Outubro Rosa’, com valor das inscrições (7.050,00) doado ao Movimento de Combate ao Câncer ligado à Associação Petrolinense de Amparo à Maternidade e a Infância.

Divulgação

O escritor Luis Gonzaga Bione Ferraz, autor da obra que
conta a história de Cabrobó, recebeu uma homenagem
da Alepe, no Dia Mundial do Escritor. O requerimento
foi de autoria do deputado estadual Wanderson Florêncio, do PSC/PE.

O diretor e produtor executivo,
Luciano Peixinho, com o principal expoente do grupo Samba de
Véio, D. Amélia, no lançamento oficial do filme 'Cantigas - O
Sertão e suas Danças' na comunidade da Ilha do Massangano,
em Petrolina/PE.

12

Educação
Enem 2019: estudantes já estão na
expectativa para o exame
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Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
Estudantes do ensino médio
de todo o país estão na expectativa para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. As provas, que acontecem nos dias 03 e
10 de novembro, possibilitam o
ingresso dos candidatos ao ensino superior de cinco formas diferentes: Sisu, Prouni, Fies, universidades particulares que o usam o
exame como vestibular e universidades portuguesas parceiras do
governo brasileiro. No primeiro

domingo (3),
a prova terá
duração de até
5h30, com a
abertura
dos
portões a partir
das 12h e início
programado
para 13h. Serão
45 questões de
linguagens, 45
questões de ciências humanas
e a redação. Já no dia 10, as 5h de
provas serão divididas entre 45
questões de ciências da natureza e 45 questões de matemática.

Reprodução Internet

Provas acontecem nos dias 03 e 10 de novembro e o resultado final deve ser
divulgado em janeiro de 2020

O gabarito oficial será divulgado
ainda no dia 13 de novembro e os
resultados individuais, a partir do
mês de janeiro de 2020.

Confira lista do que pode levar para a prova:
• Caneta esferográfica preta, em material transparente;
• Documento de identificação original e com foto;
• Artigos religiosos, como quipá, desde que sejam verificados por um funcionário;
• Cartão de confirmação de inscrição.
Confira o que está proibido:
• Documentos como certidão de nascimento ou de casamento, título eleitoral, CNH anterior a 1997,
carteirinha de estudante, crachás, vias digitais ou cópias autenticadas não serão aceitos;
• Telefone celular e qualquer equipamento eletrônico ou dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens, devendo ser desligado e guardados em envelopes lacrado, que permanecerá debaixo da carteira;
• Lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borracha, régua, livros, anotações, corretivo;
• Óculos escuro, boné, chapéu, viseira ou gorro.

IFPE e IF Sertão abrem inscrições para
vestibulares 2020.1
Estão abertas as inscrições
para os vestibulares do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) e Instituto
Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão), para ingresso nos cursos presenciais e à
distância, em diversas modalidades.
Para o IFPE, estão sendo
ofertadas 4.715 vagas, distribuídas em 61 cursos técnicos,
superiores e de Educação de
Jovens e Adultos (Proeja). O
processo seletivo é voltado
para os 16 campi, localizados
nos municípios de Abreu e
Lima, Afogados da Ingazeira,

Barreiros, Belo Jardim, Cabo
de Santo Agostinho, Caruaru,
Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes,
Olinda, Palmares, Paulista,
Pesqueira, Recife e Vitória
de Santo Antão. As inscrições
podem ser realizadas até o
dia 13 de novembro no site
da Comissão de Vestibulares e
Concursos do IFPE (cvest.ifpe.
edu.br).
Já o IF sertão está ofertando 2.225 vagas, nas modalidade Integrado ao Ensino Médio,
Subsequente ao Ensino Médio,
Proeja e Proeja FIC (Formação
Inicial e Continuada) distribuídas entre os campi Petrolina,

Petrolina Zona Rural, Flores,
Salgueiro, Ouricuri, Serra Talhada e Santa Maria da Boa
Vista. Para este processo, que
é gratuito, o candidato não vai
precisar realizar prova, a seleção se dará por meio da análise
das notas do estudante, constantes em seu histórico escolar
(ficha 18, para estudantes do
Nível Fundamental; ficha 19,
para Nível Médio). As inscrições podem ser realizadas até
18 de novembro, através do
site https://aluno.ifsertao-pe.
edu.br. Os editais constando
todas as informações constam
nos sites das respectivas Unidades.
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Chegada de Papai Noel: mágica e
apresentações artísticas marcam a
abertura do período natalino em Petrolina
Encanto, magia
e emoção devem
marcar a abertura
oficial da campanha
'Natal da Cidade',
promovida pela Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) e o
Sindicato do Comércio Varejista de Petrolina (Sindilojas).
No próximo dia 8 de
novembro, às 17h,
na Avenida Souza
Filho, está programada a chegada de Papai Noel, o Bom Velhinho que
encanta a todos no período natalino. E desta vez ele
não vem só: de quebra, traz a companhia de uma violinista e de um mágico, que prometem realizar um espetáculo lúdico, aberto ao público de todas as gerações.
“Nosso objetivo é sensibilizar as pessoas para a magia
desta época, quando sentimentos como o amor, a solidariedade e alegria ficam ainda mais vivos e permeiam
as relações. Pretendemos evidenciar que pensamos não
somente nas ações voltadas para o comércio, como também, a importância de mantermos as tradições relacionadas ao período natalino”, enfatiza a coordenadora de
Marketing da Campanha Natal da Cidade, Aline Menezes.
Um palco será montado na Souza Filho e, no dia da
abertura, funcionará como espaço para o espetáculo artístico que promete envolver o público presente, trazendo à tona a temática do empreendedorismo. Alunos de escolas públicas que estarão inseridas nas ações sociais que serão desenvolvidas nos
bairros, também deverão participar da abertura.
“Além de fomentar o comércio local, procuramos sempre
oferecer, a cada ano, um diferencial e em 2019 não temos
a menor dúvida que será um Natal mágico, voltado para
toda a família de Petrolina e região; e desde já, fazemos o
convite para que todos possam participar da abertura oficial no próximo dia 8 de novembro. Lembramos que este
ano, a campanha sorteará um carro e 4 motos zero quilometro e mais 16 eletroeletrônicos, totalizando 21 prêmios”,
destaca o presidente da CDL Petrolina, Manoel Vilmar.
Para o presidente do Sindilojas Petrolina, Joaquim de
Castro, é importante que a comunidade participe das
ações programadas para os meses de novembro e dezembro. “É certo que temos um foco no comércio varejista,
objetivando sempre possibilitar que o empresário possa
realizar boas vendas, gerar empregos, movimentar e contribuir com a economia local. Mas também planejamos
ações que envolvem estudantes, instituições prestadores
de serviço, porque entendemos que temos essa responsabilidade social. Então, a gente espera que o público, de
uma maneira geral, abrace a campanha”.
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Entenda os incentivos fiscais
Por Thiago Teixeira

Arquivo Pessoal

Gerente de Consultoria em TI da F. Iniciativas, consultoria especializada na gestão
de incentivos fiscais e financiamento à Pesquisa & Desenvolvimento (P&D).

As leis de incentivo fiscal
já são consideradas essenciais
para a competitividade e sustentabilidade das organizações
e o Brasil possui diversos programas para fomentar projetos
de Pesquisa & Desenvolvimento
(P&D). Nas regiões menos desenvolvidas os benefícios fiscais
fazem-se ainda mais necessários. Foi publicado no Diário
Oficial da União em janeiro de
2019 a lei que prorroga até 2023
o desconto de 75% no Imposto
de Renda das empresas que
atuam nas áreas da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (Sudene) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).
Na essência, a importância
dessa prorrogação, principalmente para regiões menos favorecidas, visa o equilíbrio e o
desenvolvimento da indústria
regional. E, de fato, o foco é
contrabalancear a desigualdade
regional por meio do desenvolvimento tecnológico e fomento
de investimento por parte da

indústria, bem como gerar novos empregos por meio de investimentos em novas unidades
produtoras.
Incentivos fiscais regionais:
Sudam e Sudene
O principal benefício praticado nas regiões Norte (Sudam)
e Nordeste (Sudene) é a redução de até 75% (calculados com
base no lucro de exploração)
do imposto de renda (IR) pago
pelas indústrias que implementam projetos de: implantação,
diversificação, modernização
parcial, modernização total e
ampliação. Existem outros benefícios secundários na região
como o reinvestimento de 30%
do IRPJ e a depreciação acelerada imediata. Atualmente, 548
empresas da Sudene são beneficiarias do incentivo de redução
de 75% de IR, 55 companhias
beneficiam-se do incentivo de
reinvestimento e 2 usam a depreciação acelerada incentivada. Em relação a Sudam, são
mais de 400 empresas beneficiárias de acordo com o governo
federal.
Utilização de diferentes incentivos fiscais
A falta de informação sobre
o uso dos benefícios fiscais ainda é um grande gargalo e impacta diretamente no baixo número de empresas que utilizam
outros incentivos em paralelo.
Hoje, menos de 10% das empresas se beneficiam de incentivos
da Sudam e Sudene simultaneamente à Lei do bem.
A Lei do Bem (Lei 11.196/05)
é um incentivo no âmbito fede-

ral que permite, para qualquer
empresa tributante no Lucro
Real, usufruir de uma exclusão
adicional sobre as despesas com
Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação Tecnológica (P&D&I).
Ou seja, se uma empresa investir nesta tipologia de atividades,
poderá deduzir adicionalmente
entre 60% e 100% dos gastos
correlatos a estas. É um incentivo de grande interesse na política nacional e, ainda mais,
em regiões onde se pretende
promover um maior desenvolvimento.
Incentivos fiscais e o fomento à inovação
As razões que permeiam as
iniciativas do governo federal
brasileiro, na forma de incentivos fiscais, sobre as regiões
Norte e Nordeste do Brasil se
encontram no cerne da história
do nosso país, na qual o crescimento econômico e social demonstrava níveis discrepantes
dentro do cenário nacional. Os
incentivos fiscais, portanto, ajudaram a impulsionar e, ainda
hoje, reforçam as vantagens das
indústrias fixarem suas instalações nestas regiões, promovendo assim, o seu desenvolvimento econômico e social. Isso
reforça a importância da utilização de incentivos fiscais para
fomentar a inovação e possibilidade de arrecadar mais investimentos para a região, visto que,
uma empresa que se beneficia
de desonerações fiscais poderá
capitalizá-las em aplicações de
capitais/aprimoramentos tecnológicos de suas atividades.

Coaching & PNL
Tikinha Albuquerque
Diretora Executiva

Planejar!
Não sei você, mas eu já escutei muito sobre a importância de planejar.
Confesso que teve uma época, que planejar perdeu todo o sentido
para mim. Na verdade, tinha até medo, pois tudo o que planejava ia por
água abaixo...
Sabe quanto você faz aquele baita plano e não consegue cumprir
nada? É frustrante. :(
A correria do dia a dia nos consome e o lindo planejamento feito
com tanto cuidado, fica guardado na gaveta ou simplesmente anotado
na agenda. Abandonar o planejamento é o que acontece quase sempre.
Portanto, a questão não está no plano (você já deve suspeitar disso).
Talvez, você pense que a questão é de quem executa o plano, acertei?
Ledo engano, também não é... Claro, que não puramente.
A verdade é que quando vamos fazer o planejamento ele é muito otimista. O papel aceita tudo, assumimos metas audaciosas e desafiantes,
e não levamos em consideração os imprevistos e as intempéries, no qual
estamos sujeitos a enfrentar. Preste atenção nesse ponto:
Se algo requer esforço muito grande e depende apenas da nossa força de vontade, será bem mais desafiante tirar do papel. E assim, as urgências acabam vencendo a batalha. E aí? Deixo de planejar? Nãaaooo...
Planejar é um processo essencial, é o que vai trazer clareza e senso
de direção. Vai ajudar a sair do pensamento imediatista que o dia a dia
impõe.
Porém, existem alguns pontos importantes e que merecem atenção:
1. Preste atenção nas metas que estão sendo definidas, principalmente se são possíveis de execução.
2. Verifique quem mais além de você está envolvido em suas metas.
3. Elabore as metas de curto, médio e longo prazo. Segundo passo,
estabeleça micro-metas como: as metas diárias, mensais e anual.
4. É melhor você ir passo a passo, todos os dias, construindo tijolo
por tijolo, do que nunca sair do lugar.
5. Busque o alinhamento do seu planejamento com a sua rotina. Ao
organizar as suas tarefas e compromissos, você ganha agilidade e consegue encontrar espaço para os seus projetos. A falta de tempo não deve
ser desculpa para acabar com suas metas, avalie o que você pode fazer
a cada dia para otimizar a sua rotina. Pequenas mudanças na forma de
organizar seus documentos, projetos, tarefas, com certeza farão grande
diferença.
Dicas de ferramentas (gratuitas) para organização de tarefas: a velha e amiga agenda de papel, para os mais digitais a agenda do Google é
excelente, para os mais disciplinados o Trello, entre outros. Se você quer
melhores resultados, comece hoje o seu passo a passo.
Tikinha Albuquerque.

Cidades
Petrolina recebe sistema pioneiro
da Celpe de automação de energia
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Novidade foi anunciada durante reunião do conselho empresarial da URSF/FIEPE

A partir do mês de dezembro, Petrolina vai ser a
primeira cidade do Estado a
receber o sistema de Automação Inteligente de Rede
– AIR, um projeto pioneiro
da Celpe que vai propiciar a
recomposição automática do
sistema elétrico durante uma
falta de energia ou falha no
sistema. Segundo o gerente
de operações da concessionária em Petrolina, Hugo Vidal,
a nova ferramenta vai utilizar
inteligência artificial e algoritmos avançados, além de
equipamentos de rede, para
isolar a falha recompondo o
sistema e devolvendo o fornecimento de energia elétrica ao cliente em questão de
minutos. "Nós vamos trazer
com isso segurança operacional, para nosso trabalhador
e qualidade no fornecimento, principalmente no bom
atendimento aos clientes",
ressaltou.
A novidade foi anunciada durante a reunião mensal do conselho empresa-

Divulgação

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

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

Proteja-se das Fake News

Projeto foi anunciado durante reunião

o segmento da indústria recebe com entusiasmo os novos projetos da companhia
em Petrolina e região. "O
questionamento feito pelos
conselheiros e as respostas
apresentadas aqui nos mostram uma companhia bem
mais comprometida com
o desenvolvimento regional e o anúncio desse novo
sistema nos anima a seguir
em frente transformando a
nossa Petrolina numa cidade muito mais iluminada",
concluiu Nascimento.

rial da Unidade Regional
Sertão do São Francisco da
Federação das Indústrias
do Estado de Pernambuco
(URSF/FIEPE), onde ainda
foi apresentada uma visão
geral da companhia destacando que a região de Petrolina, além de 16 municípios,
totaliza 800 mil habitantes,
332 mil clientes, representando 9% do consumo no
estado. O diretor regional
da URSF/FIEPE, Albânio
Nascimento, afirmou no encerramento do encontro que

Divulgação

Petrolina vence prêmio estadual de odontologia

Projeto previne e elimina a cárie desde a primeira infância

O Projeto Sorrisinho, que
tem o objetivo de prevenir e
eliminar a cárie dentária desde a primeira infância e foi desenvolvido pela prefeitura de
Petrolina, venceu em 1º lugar
a Mostra de Experiências Exitosas da Odontologia no SUS,
organizada pelo Conselho Re-
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gional de Odontologia de Pernambuco. O evento aconteceu
na última semana de outubro
e teve o objetivo de promover
a troca de experiências de sucesso desenvolvidas através do
Sistema Único de Sáude (SUS)
no municípios, estimulando a
socialização do conhecimento

nas áreas de Gestão, Assistência e educação em Saúde. A
Secretaria de Saúde do município teve cinco projetos selecionados: o 'Sorrisinho', mostrando o 'Tratamento Restaurador Atraumático em dentes
decíduos e seus benefícios no
atendimento na Atenção Básica de Petrolina'; 'Relato de
experiência: atendimento aos
pacientes de Microcefalia
pela equipe multidisciplinar
do município de Petrolina
com enfoque em Saúde Bucal'; 'A intervenção do Cirurgião Dentista no grupo
antitabagista da Unidade
Básica de Saúde Dr. Manoel
Possídio'; a 'Bebê Clínica no
CEO' e 'DTM e 'Dor Orofacial no SUS: uma experiência viável'.

Um novo hábito se faz necessário para o ser humano contemporâneo. Checar se a informação lida é verídica, sobretudo em redes sociais. Infelizmente a disseminação de mentiras
é uma prática muito antiga que apenas mudou de veículo e
formato, além de se transformar num mercado profissional
lucrativo onde a grande vitima é toda a sociedade. Até o século
XIX eram conhecidas como 'False News' e a partir de 2014
aproximadamente, começaram a tomar força até culminar
nas eleições de 2016 entre Trump e Hillary nos EUA, onde o
termo 'Fake News' passou a ser conhecido por todos. O fato
é que políticos, grandes empresários e até falsos religiosos
contratam profissionais (hackers, publicitários e marqueteiros em geral) para criar essas notícias e influenciar negativamente as pessoas, legitimando pontos de vista, prejudicando
seriamente grupos e pessoas influentes. Estima-se que atualmente essas noticias tenham mais de 70% de engajamento
de quem lê. Um número estarrecedor. E como podemos nos
proteger disso tudo? Algumas características podem ser identificadas na maioria dos casos, começando pelo título, de uma
forma geral alarmista. Alguns até usam trechos verdadeiros
para atrair os interessados naquele tema. As noticias inverossímeis são normalmente vagas, não citam fontes exatas e confiáveis, contêm erros de português e pedem compartilhamento. Muitos textos falsos misturam informações corretas para
confundir mais as pessoas. Os profissionais imbuídos nessa
missão de enganar e manipular criam perfis e contas falsas,
usam IPs, e-mails e celulares de outros países para dificultar o
rastreamento. Como consequências já aconteceram centenas
de casos graves de violência e morte ao redor do mundo, sem
esquecer a disseminação do ódio e preconceito. Recomenda-se que antes de ser movido pelo impulso de suas escolhas
ideológicas verifique a veracidade do que compartilha. Os três
maiores sites para essa conferência são da Agencia Lupa, boatos.org e Aos Fatos. Procurem esses sites através do google,
consultem e compartilhem apenas o que faz o mundo melhor.
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Meio Ambiente

Paulo Câmara apresenta
ações para cônsules

Após mais de dois meses de dúvidas sobre o que causou o vazamento de
óleo, navio grego torna-se principal suspeito do crime

O governador Paulo Câmara realizou uma reunião,
no último dia 1º, no Palácio
do Campo das Princesas,
com cônsules de nove países que possuem sedes em
Pernambuco. O objetivo do
encontro foi informar como
o Governo do Estado tem
enfrentado a crise ambiental
do óleo. Estiveram presentes
a vice-governadora Luciana
Santos e os representantes
de Portugal, Grã-Bretanha,
Argentina, Japão, Estados
Unidos, Alemanha, China,
Itália e França, além dos secretários das pastas envolvidas na coordenação dos trabalhos de contenção, coleta
e remoção das manchas de
óleo. "O governador explicou
de que forma o Governo de
Pernambuco está enfrentan-

Reprodução Internet

Óleo no litoral: PF aponta navio
suspeito por crime ambiental
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
O litoral nordestino, nos
últimos meses, vem sendo destaque nas principais
pautas referentes ao meio
ambiente, graças ao aparecimento de toneladas de
óleo mais de 250 praias. O
trabalho dos governos locais
e, principalmente, de centenas de voluntários ajudou a
amenizar o prejuízo ao meio
ambiente e à economia da
região.
No início do mês de novembro, a Polícia Federal
(PF), junto a Marinha, deflagrou a Operação Mácula,
com o objetivo de investigar
uma embarcação grega suspeita de ter sido a responsável pelo derramamento de
óleo. De acordo com a PF,
essa embarcação teria atracado em 15 de julho na Venezuela, seguindo para Singapura, via África do Sul. “O
navio grego está vinculado,
inicialmente, à empresa de
mesma nacionalidade, porém, ainda não há dados sobre a propriedade do petróleo transportado pelo navio
identificado, o que impõe a
continuidade das investiga-

Estado de Pernambuco
Município de Cabrobó

Praias foram tomadas por toneladas de óleo

ções”, informou a PF. As investigações começaram em
setembro e contaram com a
participação da Marinha, do
Ministério Público Federal,
do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente, da Agência
Nacional do Petróleo, Universidade Federal da Bahia,
Universidade de Brasília e
Universidade Estadual do
Ceará, além de uma empresa
privada do ramo de geointeligência.
Com as pesquisas realizadas, foi possível localizar
a macha inicial de óleo, a
700km da costa brasileira,
já em águas internacionais.

Maria Pia Barros da Costa
Tabeliã, Oficial do Registro de Imóveis e demais anexos.
Bel. Robson Barros da Costa
Substituto
Rua 13 de Maio, 1.º andar – Apt.º 302 – Cabrobó - PE
Fone: 0xx87 – 3875 – 1134
E-mail: cartoriocabrobo@hotmail.com
CNPJ/MF: n.º 11.411.642/0001-08

Com o rastreio da mancha
inicial, foi possível estimar
que o derramamento deve
ter ocorrido entre os dias 28
e 29 de julho. Dessa forma,
foi possível chegar ao único
navio petroleiro que navegou
pela área suspeita, no mesmo período. A PF informou,
ainda, que está realizando
“diversos exames periciais
no material oleoso recolhido
em todos os estados brasileiros atingidos, bem como
exames em animais mortos,
já havendo a constatação de
asfixia por óleo, assim como
a similaridade de origem entre as amostras”.

Comarca de Cabrobó
Distrito de Cabrobó

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
MARIA PIA BARROS DA COSTA, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Cabrobó/PE., nos termos do art. 216-A, da Lei n.
6.015/1973, e Provimento nºs 14/2016 da CGJ/PE e 65/2017 do CNJ., foi protocolado no Cartório de Registro de Imóveis de Cabrobó/
PE., sob o nº 15.633, em 30/10/2019, o requerimento de Ata Notarial, no qual FRANCISCO ROMONILSON MARIANO DE MOURA,
portador do Registro Geral (RG) n.º 2.972.383/SSP/PE e CPF/MF n.º 525.603.334-49, nascido aos 13/05/1969 em São José do Belmonte/
PE, filho de José Mariano de Moura e Maria José Nobrega Figueredo de Moura, empresário e a Sra. MARIA HELIANY PEREIRA
MARIANO, portadora do Registro Geral (RG) n.º 4.964.698/SSP/PE e CPF/MF n.º 019.062.654-29, nascida aos 03/06/1968 em Paulo
Afonso/BA, filha de Hermes Pereira Terto e Maria de Lourdes Pereira Terto, empresária, casados em data de 31/08/1989 sob o
regime da comunhão parcial de bens, conforme Certidão de Casamento – Matrícula: 0771560155 1989 3 00004 044 0001488 64
do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de São José do Belmonte/PE, residentes e domiciliados na Fazenda
Cacimba Nova, n.º 13 – Hotel Confidencial, na Cidade de São José do Belmonte/PE, CEP: 56.950-000; Solicitou o reconhecimento
do direito de propriedade através da Usucapião Extraordinária, nos termos do art. 1.238, caput, do Código Civil, do imóvel urbano
constante de Uma área de 28.1507ha, Lote 1430 Gleba Quixabeira 07 deste Município de Cabrobó/PE, com os seguintes limites e
confrontações: ao Norte: Lotes: 1429, 1431 e 1434; Este: Rod. BR-316 e Lote 1434; Sul: Lote 1428 e Rod. BR-116 e Oeste: Lotes 1428,
1429 e 1431. Cadastrada no INCRA sob o n.º 229.016.043.273-5223.034.009.440. Tudo conforme Projeto Fundiário do Médio São
Francisco I – Coordenadoria Regional do Nordeste Meridional – CR-03. Ministério da Agricultura – Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária – INCRA, elaborado por Raimundo da Costa Cirne – Responsável Técnico – CREA: 3099D-PE/FN e Carlacéu
Alencar da Mota – CREA 0903/84 2.ª Região – Ag. Serv. de Engenharia. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente
interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos, em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante o
Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente
de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a
usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Cabrobó/PE, 30 de Outubro de 2019. Eu, Maria Pia
Barros da Costa, Oficial do Registro de Imóveis desta Comarca, mandei digitar e subscrevi.
(a)MARIA PIA BARROS DA COSTA.
Tabeliã Pública
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do esse crime ambiental, que
são essas manchas de óleo.
Desde a ação pioneira, de recolher o óleo ainda no mar,
e todo o trabalho de recolhimento e análise do material e
da água das praias atingidas.
O governador Paulo Câmara,
mais uma vez, parte na frente e discute a possibilidade
de cooperação, do uso de
serviços especializados, que
é como tem que ser tratada
essa questão. O próprio Plano Nacional de Contingência, que é coordenado pelo
Governo Federal, e do qual
os governos estaduais e municipais fazem parte, prevê
que é preciso fazer esse tipo
de atendimento especializado", afirmou o secretário de
Meio Ambiente e Sustentabilidade, José Bertotti.
Hélia Scheppa SEI

Encontro reuniu cônsules de diversos países, com sede em Pernambuco

Maria Pia Barros da Costa
Tabeliã, Oficial do Registro de Imóveis e demais anexos.
Bel. Robson Barros da Costa
Substituto
Rua 13 de Maio, 1.º andar – Apt.º 302 – Cabrobó - PE
Fone: 0xx87 – 3875 – 1134
E-mail: cartoriocabrobo@hotmail.com
CNPJ/MF: n.º 11.411.642/0001-08
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
MARIA PIA BARROS DA COSTA, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Cabrobó/PE., nos termos do art. 216-A, da Lei n.
6.015/1973, e Provimento nºs 14/2016 da CGJ/PE e 65/2017 do CNJ., foi protocolado no Cartório de Registro de Imóveis de Cabrobó/
PE., sob o nº 15.632, em 30/10/2019, o requerimento de Ata Notarial, no qual FRANCISCO ROMONILSON MARIANO DE MOURA,
portador do Registro Geral (RG) n.º 2.972.383/SSP/PE e CPF/MF n.º 525.603.334-49, nascido aos 13/05/1969 em São José do Belmonte/
PE, filho de José Mariano de Moura e Maria José Nobrega Figueredo de Moura, empresário e a Sra. MARIA HELIANY PEREIRA
MARIANO, portadora do Registro Geral (RG) n.º 4.964.698/SSP/PE e CPF/MF n.º 019.062.654-29, nascida aos 03/06/1968 em Paulo
Afonso/BA, filha de Hermes Pereira Terto e Maria de Lourdes Pereira Terto, empresária, casados em data de 31/08/1989 sob o regime
da comunhão parcial de bens, conforme Certidão de Casamento – Matrícula: 0771560155 1989 3 00004 044 0001488 64 do Cartório
do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de São José do Belmonte/PE, residentes e domiciliados na Fazenda Cacimba
Nova, n.º 13 – Hotel Confidencial, na Cidade de São José do Belmonte/PE, CEP: 56.950-000; Solicitou o reconhecimento do direito de
propriedade através da Usucapião Extraordinária, nos termos do art. 1.238, caput, do Código Civil, do imóvel urbano constante de
Uma área de 86,8145ha, Lote 1428 Gleba Quixabeira 07 na Fazenda Conceição, no lugar denominado “São Bento”, deste Município
de Cabrobó/PE, com os seguintes limites e confrontações: ao Norte: com os herdeiros de Marculino Anjo de Souza; ao Sul: com
terras de Joaquim José de Souza; ao Leste: com a linha divisória da Fazenda Mocambo; e ao Oeste: com terras de Antonio Manoel de
Souza. Cadastrada no INCRA sob o n.º 223.034.009.440. Tudo conforme Projeto Fundiário do Médio São Francisco I – Coordenadoria
Regional do Nordeste Meridional – CR-03. Ministério da Agricultura – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA,
elaborado por Raimundo da Costa Cirne – Responsável Técnico – CREA: 3099D-PE/FN e Carlacéu Alencar da Mota – CREA 0903/84
2.ª Região – Ag. Serv. de Engenharia. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos
reais e de outros direitos, em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as
razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumirse-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente
registro conforme determina a Lei. Cabrobó/PE, 30 de Outubro de 2019. Eu, Maria Pia Barros da Costa, Oficial do Registro de Imóveis
desta Comarca, mandei digitar e subscrevi.
(a) MARIA PIA BARROS DA COSTA.
Tabeliã Pública
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