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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

É fim de ano, tempo de   refle-
tir, avaliar e projetar uma nova 
trajetória; é sempre assim, 
tentamos prever e projetar o 
futuro   respaldados em fatos 
marcantes do presente, mas, 
infelizmente nem sempre é as-
sim, o futuro foge ao controle 
da realidade presente.   Nesse 
ritmo evolutivo o Jornal do 
Sertão caminha forte e firme, 
completando 14 anos de tra-
jetória   em março de 2020. 
Uma caminhada   ininterrupta 
de muito trabalho dedicado ao 
Sertão de Pernambuco, esse 
sim, é um fato referencial, pal-
pável e incontestável, são 14 
anos de evolução que   faz parte 
da nossa história.  Durante todo 
esse tempo o Jornal do Sertão 
fez a região ultrapassar fron-
teiras e projetar-se por meio 
da notícia e da informação. O 
Sertão evoluiu política, eco-
nômica e socialmente. Esse é 
um fato observado e encarado 
racionalmente que agora faz 
parte de nossos novos desafios. 
Um Sertão que necessita de um 
novo tratamento para essa nova 
realidade. Assim, assumimos o 
compromisso de consolidá-lo 
com instrumentos capazes de 
atender e ajudar em seu desen-
volvimento.  Frente a essa reali-
dade de mudanças, o Jornal do 
Sertão não poderia continuar 
sendo o mesmo, desenvolveu 
novas estratégias com objetivo 
de atender e contribuir com 
essa nova realidade; conforme 
você poderá ler na página dois 
desta edição na coluna (Fique 
Por Dentro).   Em 2020, esta-
remos operando com a rádio e 
TV Jornal do Sertão, além de 
painéis publicitários modernos 
que embelezarão o sertão com 
mensagens de seus anunciantes. 
Agradecemos a todos por mais 
um ano juntos e  desejamos-lhes 
um Feliz Natal repleto de reali-
zações e um Próspero e Ventu-
roso Ano Novo. Viva 2020. Seja 
bem-vindo, entre, a casa é sua.

FIQUE POR DENTRO

Editorial

Como as sete leis Hermé-
ticas são óculos para enxergar 
um mundo mais real, além do 
superficial, pragmático e até 
cientifico, novamente escrevo 
sobre Hermes Trismegisto, um 
egípcio que viveu há mais de três 
mil anos, sendo acima de tudo 
um brilhante sábio, cujos escri-
tos serviram de base para a filo-
sofia grega e praticamente todas 
as religiões do mundo. Ele não é 
popularmente conhecido porque 
durante os períodos de igno-
rância da humanidade, quando 
os dogmas queimaram livros e 
pessoas vivas, os mestres antigos 
ocultaram esses conhecimentos, 

pois eram cientes do poder que 
continham. Tanto que a palavra 
'hermético', hoje significa 'com-
pletamente fechado'. Existe um 
poderosíssimo texto dele que 
explica os sete princípios do 
universo. São espécie de leis que 
regem tudo. Desde um ínfimo 
átomo às galáxias, desde acon-
tecimentos, situações a pensa-
mentos e atitudes. Em virtude 
de uma certa insatisfação geral e 
ânimos exaltados no Brasil e no 
mundo, recomenda-se o enten-
dimento da sexta Lei: A Lei do 
Ritmo, que diz: "Tudo flui, para 
fora e para dentro; tudo tem 
suas marés; todas as coisas se 

levantam e caem; a oscilação do 
pêndulo se manifesta em tudo; a 
medida da oscilação à direita é a 
medida da oscilação à esquerda; 
o ritmo compensa.” Essa lei com-
plementa a Lei da Polaridade, 
onde tudo tem um lado positivo 
e um negativo. Os opostos se al-
ternam. Existe um relato muito 
antigo de um certo imperador 
do Oriente que chamou o sábio 
do Império e o pediu que criasse 
uma frase cujo sentido servisse 
tanto para os momentos de festa 
e alegria, quanto para as ocasiões 
tristes e infelizes. Depois de uma 
semana ele voltou com a frase: 
"- Tudo isso vai passar"...  Quem 

sofre por um caminho pessoal 
ou coletivo, quem goza de plena 
ventura material, individual ou 
comunitária, lembre da consci-
ência da impermanência. Essa 
tensão que vivemos atualmen-
te segue seu ritmo, de caráter 
cíclico, criador e destruidor. 
Evitemos o estresse, sobretudo 
pelo que é pequeno, desperte-
mos para uma visão superior 
de entendimento de como tudo 
funciona, no seu tempo. No seu 
ritmo. A propósito, existe ou-
tra lei interessante, que é a Lei 
da Vibração, onde tudo emana 
energia, mas isso é um outro ar-
gumento.   
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Consciência da impermanência  
 

Acompanhando o ritmo 
de crescimento do sertão de 
Pernambuco, o Jornal do 
Sertão (JS) uniu interes-
ses e iniciou, desde a última 
edição (de número 200), 
uma parceria com a empre-
sa Jairo Rocha Partici-
pações, tendo como fruto 
desse acordo a criação do 
Sistema Sertão de Co-
municação (SSC), um 
novo  modelo empresarial 
com a finalidade de fortale-
cer o jornalismo na região, 
com a abrangência e rapi-
dez que a notícia exige.

Esse modelo de parceria 
empresarial, foi definido a 
fim de fortalecer o jorna-
lismo na região sertaneja, 
como forma de acompa-
nhar e responder ao atual 
desenvolvimento, por meio 

da ampliação e criação de 
sistemas jornalísticos que 
atendam o mercado com a 
mesma rapidez que a notí-
cia exige. Estamos evoluin-
do na mesma proporção 
que o Sertão vem apontan-
do. Para isso, o Sistema 
Sertão de Comunicação 
(SSC) passa a contar com a 
rádio e TV Jornal do Ser-
tão Web em seu portal de 
notícias, além de um estúdio 
apropriado para entrevis-
tas.  Toda essa mudança visa 
atender as mais variadas ne-
cessidades do mercado, im-
postas pela atual demanda 
de comunicação. O desen-
volvimento econômico apor-
ta no Sertão. Esse é um novo 
momento e a comunicação 
precisa acompanhar esse rit-
mo, surgem novas demandas 

JORNAL DO SERTÃO anuncia criação de 
um novo sistema de comunicação
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publicitárias; a região pede 
novos veículos de mídia.   
Para isso nos associamos ao 
Grupo G3 Mídia. A empresa 
traz uma longa experiência 
no desenvolvimento de Pai-
néis Publicitários, inclusive 
modernos painéis eletrôni-
cos, assim, também estare-
mos juntos: Grupo G3 e 
SSC Sistema Sertão de 

Comunicação, (G3/SSC), 
para atender também esse 
novo segmento.  O Grupo 
G3  será também o novo res-
ponsável pela comercializa-
ção de todos os nossos espa-
ços publicitários disponíveis 
em nossos painéis,  e  veícu-
los de comunicação.  O Ser-
tão está crescendo e a nossa 
equipe também. 
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Governo Federal garante 
pagamento do 13º

Estado anuncia 
injeção na 
economia

Anúncio foi feito por um porta voz. O benefício está 
previsto em medida provisória anunciada em outubro

O porta-voz da Presi-
dência da República, Otá-
vio Rêgo Barros, afirmou, 
no último dia 20 de no-
vembro, que o pagamento 
do benefício extra do Bolsa 
Família, a ser creditado em 
dezembro, está totalmente 
garantido. O anúncio para o 
benefício já havia sido fei-
to durante o último mês de 
outubro.

"Eu conversei com o 
ministro Osmar Terra [Ci-
dadania], ele esclareceu 
algumas informações equi-
vocadas em relação ao pa-
gamento do 13º. Os recur-
sos financeiros existentes 
são suficientes para arcar 
com os pagamentos que 
têm início previsto para 11 
de dezembro", disse Rêgo 

O governador Paulo Câ-
mara anunciou, no último 
dia 25 de novembro, uma in-
jeção de aproximadamente 
R$ 2,7 bilhões na economia 
pernambucana, no período 
de apenas um mês. Esse é 
o montante que o Governo 
do Estado vai aplicar no pa-
gamento dos vencimentos 
de novembro e dezembro 
do funcionalismo estadual, 
além do 13º salário, que será 
pago no próximo dia 20 de 
dezembro. De acordo com o 
calendário divulgado, as fo-
lhas de pagamento dos me-
ses de novembro e dezembro 
serão pagas nos dias 06 de 
dezembro e 07 de janeiro, 
respectivamente.  A medida 
trará mais robustez para o 
comércio local e para outros 
setores da economia do Es-
tado. “E esses R$ 2,7 bilhões 
vão ajudar o comércio, a in-
dústria e toda a economia", 
destacou Paulo Câmara.

Agência Brasil

Barros. O porta-voz disse 
que o próprio Ministério da 
Cidadania poderia escla-
recer a fonte dos recursos. 
Caso a reserva do programa 
Bolsa Família seja insufi-
ciente, o próprio ministé-
rio pode remanejar dinhei-
ro de outras áreas.  A de-
claração foi em resposta à 
uma reportagem feita pelo 
jornal Folha de S. Paulo, 
que apontou insuficiência 
de recursos na dotação or-
çamentária do programa, 
que é vinculado ao Minis-
tério da Cidadania. Mais 
cedo, em sua conta oficial 
no Twitter, o presidente 
Jair Bolsonaro classificou 
a reportagem como men-
tira e fake news. Promessa 
de campanha eleitoral de 

Política

Bolsonaro, o pagamento da 
13ª parcela do Bolsa Famí-
lia a todos os beneficiários 
do programa foi anunciada 
em outubro, com a edição 
da Medida Provisória (MP) 
de Nº 898. O adicional tota-
liza uma injeção extra de R$ 
2,58 bilhões na economia do 
país. O Bolsa Família aten-

de atualmente cerca de 13,5 
milhões de famílias que vi-
vem em situação de extrema 
pobreza, com renda per ca-
pita de até R$ 89 mensais, e 
de pobreza, com renda entre 
R$ 89,01 e R$ 178 mensais 
por membro da família. O 
benefício médio pago a cada 
família é de R$ 189,21.

 Reprodução Internet

Pagamento será realizado ainda esse mês 
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Pequenos empreendedores 
nordestinos na mira do BNB e Sebrae

FIEPE traz curso sobre Programação 
Neurolinguística para negócios

Instituições firmaram acordo a fim de ampliar pequenos negócios em 
todos os estados do Nordeste e em outras regiões do país

Apostando nos pequenos 
negócios do mercado nor-
destino, o Banco do Nor-
deste (BNB) e o Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) assi-
naram um acordo de coo-
peração técnica, a fim de 
ampliar a competitividade 
dos pequenos negócios da 
região, assim como também 
de Minas Gerais e do Espí-
rito Santo. De acordo com 
o BNB, empreendedores de 
aproximadamente mil mu-
nicípios serão atendidos por 
meio das ações que serão 
coordenadas com o Sebrae, 

A sede Federação das In-
dústrias do Estado de Pernam-
buco (FIEPE) em Araripina, vai 
sediar um curso voltado para a 
Programação Neurolinguística 
(PNL) aplicada aos negócios e 
vendas. O curso vai ser realiza-
do nos dias 06 e 07 de dezem-
bro, como instrutor Allan Zeek. 

A PNL é um conjunto de 
técnicas, modelos, estraté-
gias e crenças utilizadas para 

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

envolvendo ampliação do 
acesso ao crédito e capacita-
ção gerencial. O acordo ain-
da prevê soluções de edu-
cação financeira, realização 
de pesquisas conjuntas com 
segmentos de varejo e de 
eventos negociais e institu-
cionais.

Para o diretor de Ad-
ministração e Finanças do 
Sebrae nacional, Eduardo 
Diogo, o acordo integrará 
ações das duas instituições. 
“Vamos dividir espaços físi-
cos, compartilhar estudos e 
pesquisas e criar um grande 
fórum anual para discutir 
o desenvolvimento do Nor-
deste", explicou. Já o presi-
dente do Banco do Nordes-

te, Romildo Rolim, afirmou 
que o banco quer ser con-
sultor das micro e pequenas 
empresas. “O Sebrae fazen-
do seu papel antecedente ao 
crédito e o banco ofertando 
crédito de forma sustentá-
vel. Assim, contribuímos 
para a perpetuidade das em-
presas. Queremos ser não 
apenas financiadores, mas 
também consultores das mi-
cro e pequenas empresas. E 
a gente não faz um trabalho 
desses sem parcerias. Por 
isso, estamos efetivando 
esse acordo para cumprir 
nossa missão com mais qua-
lidade, com mais assertivi-
dade e atendendo melhor os 
nossos clientes”, finalizou.

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

Ação do Outubro Rosa da CAAPE

A luta contra o câncer também marca 
o mês de Novembro da CAAPE

Lançamento da Cartilha de Saúde Mental 
da Advocacia

Dentro da Campanha do Outubro Rosa, organizada 
pela CAAPE, mais de 200 advogadas e advogados rea-
lizaram o exame gratuito de mamografia em  prevenção 
do câncer de mama, nas cidades do Recife, Olinda, Ja-
boatão, Ipojuca, Caruaru, Garanhuns, Afogados da In-
gazeira, Serra Talhada, Petrolina, Palmares, Surubim e 
Petrolândia.

A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco  
também abraçou a Campanha do Novembro Azul e ofereceu 
para os advogados adimplentes com a OAB-PE o exame gra-
tuito de PSA, de prevenção ao câncer de próstata, o segundo 
mais comum entre os homens, em parceria com laboratórios.  

No dia 25 de novembro a CAAPE lançou a Cartilha de 
Saúde Mental da Advocacia, na sede da OAB-PE. A cartilha, 
que pode ser encontrada em meio físico ou digital no site 
da CAAPE,  foi elaborada pela conselheira federal da OAB/
SC Sandra Krieger, coordenadora nacional do Programa de 
Saúde Mental da Advocacia. "O advogado pode conferir na 
cartilha informações muito importantes de ajuda sobre esse 
grande mal que é a depressão", comenta o presidente da Cai-
xa, Fernando Ribeiro Lins.

A presidente da Comissão de Estudos Constitucionais e Cidadania da 
OAB-PE,  Adriana Coutinho; o presidente da OAB-PE, Bruno Baptista; a 
conselheira federal da OAB-SC e coordenadora nacional do Programa de 
Saúde Mental da Advocacia, Sandra Krieger; e o presidente da CAAPE, 
Fernando Ribeiro Lins. 

que as pessoas consigam bus-
car melhores resultados tanto 
profissionais quanto pessoais. 
Com duração de 12h, o curso 
tem como principal objetivo 
apresentar e desenvolver nos 
participantes habilidades para 
comunicação, negociação e per-
suasão.  O treinamento também 
vai abordar a PNL como agrega-
dora de benefícios, ou seja, por 
trás dos nossos comportamen-

tos existe uma estrutura interna 
de pensamentos e emoções que 
impactam diretamente as nos-
sas ações e consequentemente 
os resultados que alcançamos 
em nossas vidas. Para infor-
mações e inscrições, a FIEPE 
disponibiliza os telefones (87) 
3873-4620/99167-7788 (What-
sApp) ou o site http://fiepe.org.
br/para-voce/pnl-programa-
cao-neurolinguistica/ 

Acordo deve beneficiar empreendedores de aproximadamente mil municípios
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Dezembro Laranja: mês é dedicado 
para a prevenção do câncer de pele
Campanha teve início em 2014 e faz um alerta para a população sobre os 
riscos da exposição solar em excesso

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Em 1º de dezembro é 
comemorado o Dia do 
Numismata, mas você tem 
ideia do que se trata?

AB
VOCÊ

Provavelmente você conhece um numismata, mas 
com outra definição: colecionador de moedas. Agora 
faz mais sentido, não é? Mas, muito além dessa simples 
definição, a numismática é uma ciência responsável por 
estudar os eventos históricos, as personalidades e os mo-
mentos econômicos, com base nas moedas que circulam 
em determinado período. Esse estudo está relacionado, 
ainda, aos aspectos culturais, históricos, econômicos e 
políticos do local onde as moedas circulam. Então, muito 
mais que simplesmente “juntar moedinhas”, o numisma-
ta faz um estudo da história de determinada região. Hoje 
em dia, há colecionadores que veem no ato fontes de in-
vestimento, visto que muitas moedas, principalmente as 
mais antigas, têm valores altíssimos. Interessante, não 
é mesmo?

??? ?
?

A chegada do Verão e o con-
sequente aumento na exposição 
solar acende um alerta na saú-
de: a incidência do câncer de 
pele na população. De maneira 
consciente, a exposição ao sol 
é necessária para que o nosso 
corpo absorva vitaminas. Mas o 
excesso de exposição pode gerar 
consequências graves, levando, 
inclusive, ao óbito. 

Desde 2014, a Socieda-
de Brasileira de Dermatologia 
(SBD) promove o chamado “De-
zembro Laranja”, ação que faz 
parte da Campanha Nacional de 
Prevenção ao Câncer de Pele, e, 
desde então, o mês de dezembro 
é dedicado para a realização de 
diferentes ações. “Se faz neces-
sário levar conhecimento a toda 
população, para que todos este-
jam atentos aos sinais e sinto-
mas, objetivando uma detecção 
precoce, trazendo mais chances 
de cura, como também diminuir 
o risco de morte. Quanto mais 
informação e mudanças de há-
bitos, menores serão os índices 
desta doença”, explica a enfer-
meira de educação continuada 

da Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) Pediatra Zilda 
Arns, Jeane Carla. 

Na Unidade de saúde o alerta 
chega em forma de treinamen-
tos, capacitações e palestras, 
fazendo com que todos os pro-
fissionais da Unidade fiquem 
familiarizados com o tema e, 
assim, possam atuar como mul-
tiplicadores. “É comum aten-
dermos pacientes com lesões 
na pele, sugestivas de câncer de 
pele. Porém eles acreditam ser 
outras patologias e muitas vezes 

EsPEcial DEzEmbro laranja

procuram os serviços de saúde 
tardiamente”, afirma a enfer-
meira. De acordo com o Institu-
to Nacional do Câncer (INCA), 
anualmente, são diagnosticados 
180 mil casos novos de câncer. 
Isso significa que 1 em cada 4 
casos novos de câncer é de pele. 
Alguns cuidados mais simples 
ajudam na prevenção do pro-
blema, como: uso de chapéus, 
camisa de proteção, sombrinha 
e protetor solar. “Mas a preven-
ção deve iniciar desde criança”, 
finaliza Jeane.

Cuidados diários ajudam na prevenção do câncer de pele 
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MEC vistoria prédio que vai abrigar 
curso de Medicina em Arcoverde

Arcoverde inicia matrículas 
escolares para 2020

Visita aconteceu ainda no mês de novembro e relatório deve ser concluído 
até o dia 06 de dezembro

Representantes do Mi-
nistério da Educação (MEC) 
reuniram-se com a prefeita 
de Arcoverde, Madalena Brit-
to, para debater a assinatura 
do termo de vistoria no pré-
dio da Faculdade de Medicina 
do Sertão. O encontro contou 
ainda com a presença da se-
cretária municipal de Saúde, 
Andreia Britto, e do médico 
Jarbas Maciel, coordenador da 
graduação que estará sob res-
ponsabilidade da Sociedade 
Regional de Ensino em Saúde 
Ltda, mantenedora da Facul-
dade São Leopoldo Mandic.

Após a reunião, a equipe 
do MEC, ao lado da prefeita, 
realizou uma visita ao prédio, 
que está construído às mar-
gens da BR-232. Todos foram 
recebidos pelo diretor da Fa-
culdade São Leopoldo Mandic, 
Rui Barbosa de Brito Junior, a 
professora universitária Ivone 
da Silva Duarte, entre demais 
profissionais que irão integrar 
o corpo docente da nova ins-
tituição de ensino superior. 
"Além desta visita ao prédio, 

Estudantes da Rede Muni-
cipal de Ensino de Arcoverde 
têm até o dia 13 de dezembro 
para realizarem a renovação 
de matrícula, referente ao ano 
letivo de 2020. A efetivação do 
processo deve acontecer en-
tre os dia 02 e 17 de janeiro de 
2020. Para os estudantes que 
pretendem ingressar em uma 
das instituições municipais, é 
necessário que os pais ou res-
ponsáveis legais se dirijam à 
uma das escolas da rede, entre 
os dias 16 e 30 de dezembro, 
a fim de efetuarem o cadastro 
escolar de candidatos às vagas 
ofertadas. Ainda segundo o ca-
lendário divulgado pela Prefei-

Vanessa Santos
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a equipe também verificou 
unidades de saúde mantidas 
pela gestão municipal, para 
efetivar o relatório que será 
encaminhado ao MEC", infor-
mou o coordenador do curso, 
Jarbas Maciel. A previsão é de 
que o resultado da avaliação 
seja divulgado até o dia 6 de 
dezembro. A estrutura já con-
ta com a conclusão de ambien-
tes exigidos, como: Biblioteca, 
Diretoria Geral, Salas de Tu-

toria, Laboratório de Práticas 
Clínicas, Salas de Professores 
(tempo integral e atendimen-
tos de alunos), Departamento 
de T.I., Sala de Metodologia 
Ativa, Laboratório de Técni-
cas Operárias, Laboratório de 
Práticas Integradas, Sala de 
Ossos, Área Técnica de Anato-
mia, além de toda a estrutura 
física da sede, que ainda dis-
põe de estacionamento para 
até 800 veículos.

tura, as matrículas dos novos 
alunos serão efetivadas entre 
os dias 20 e 24 de janeiro.

Os interessados para a re-
alização de matrícula, em am-
bos os casos, devem portar os 
seguintes documentos solicita-
dos pela Secretaria Municipal 
de educação: duas fotos 3x4, 
xerox do comprovante de resi-
dência, cartão de vacina atua-
lizado ou cartão do SUS, xerox 
dos documentos de identidade 
dos pais ou responsáveis legais, 
xerox da certidão de nascimen-
to do estudante, tipo sanguíneo 
e declaração e histórico escolar 
para aluno do Ensino Funda-
mental (para novatos).

 Prédio está construído às margens da BR-232

Prioridade é para estudantes que já são da rede 
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O Sertão pernambuca-
no hoje desfruta a euforia 
do desenvolvimento em sua 
base econômica/política/
social; com benéficos refle-
xos culturais. Esse seria um 
fenômeno aparentemente, 
despercebido, se não levás-
semos em consideração a 
base da sua história de lu-
tas, reivindicações e con-
quistas.  Há cinquenta anos 
passados, em Arcoverde 
(PE), a AESA – Autarquia 

AESA I n f o r m a
AESA comemora seu Jubileu de ouro com louvor

de Ensino Superior de Arco-
verde, iniciava sua trajetória 
educacional como uma ins-
tituição, voltada à formação 
de professores, uma inicia-
tiva revolucionária à época. 
Este ano a AESA completou 
50 anos oferecendo em sua 
grade de ensino 15 cursos de 
nivel superior. Há 50 anos, a 
Autarquia de Ensino Superior 
de Arcoverde é um referencial 
na região e aponta grandes 
avanços, principalmente nes-

tes últimos anos. No mesmo 
ano em que celebra seu Ju-
bileu de Ouro, a instituição 
que incialmente atuava com 
a formação de professores, 
adotou um novo modelo de 
gestão, passando a ofertar 15 
cursos de ensino superior, sen-
do os mais recentes os cursos 
de Psicologia, Farmácia, Fi-
sioterapia, Engenharia Civil e 
Direito. Para Roberto Coelho, 
Diretor Presidente da AESA, 
essas mudanças fazem parte 

do processo de reestruturação 
da autarquia, o que vem apre-
sentando um dos maiores índi-
ces de crescimento de sua his-
tória. Durante as cinco décadas 
que vem atuando na região, a 
missão pedagógica fomenta-
da pela instituição, apesar de 
ter como foco na formação de 
profissionais a nível superior, 
extrapolou essas atribuições. 
Por mais de 35 anos, foi qua-
se que a única instituição de 
ensino superior a ofertar for-

mação universitária nos Ser-
tões do Moxotó e em toda a 
região próxima à Arcoverde, 
alcançando inclusive outros 
estados, como Bahia (BA), 
Alagoas (AL) e a Paraíba (PB). 
Aproveitando esse momento 
de fim ano e festividades na-
talinas, a AESA manifesta a 
todos os professores, alunos e 
toda a sociedade, votos de Fe-
liz Natal, desejando a todos, 
um venturoso ano novo.
Feliz 2 0 2 0.

saúDE

A vítima perfeita
A busca pela perfeição estética tem sido alvo de aproveitadores em diversas 
regiões. Cirurgião plástico dá dicas de como evitar cair numa fraude

Sabemos que a cirurgia plás-
tica é, na maioria das vezes, o 
sonho de muitas pessoas que 
estão em busca de uma melho-
ria estética. Ao longo dos anos, 
a busca por procedimentos ci-
rúrgicos tem aumentado con-
sideravelmente. E, junto a esse 
aumento, surgem mais pessoas 
que acabam sendo enganadas 
por falsas promessas de custos 
mais baixos para diversos proce-
dimento, como nos consórcios, 
por exemplo.

De acordo com o cirurgião 
plástico Dr. Joaquim Figueire-
do, “existem algumas maneiras 

A Organização Mundial da 
Saúde define uma cidade sau-
dável como àquela que coloca 
em prática de modo contínuo a 
melhoria de seu meio ambiente 
físico e social, utilizando para 
isso, todos os recursos de sua 
comunidade em prol desse ob-
jetivo. Nesse contexto o Institu-
to Irene Cordeiro em Arcoverde 
(PE), parte na vanguarda e vem 
cumprindo esse papel, contri-
buindo para que a população da 
cidade desfrute cada vez mais 
de uma vida saudável, enfati-
zando a saúde dentro de uma 
ótica ampliada de qualidade de 
vida. O Instituto Irene Cordeiro 
é uma associação privada, sem 
fins lucrativos, dedicada às cau-
sas sociais. Consciente de que 
as ações de responsabilidade 
social são imprescindíveis para 
o desenvolvimento de uma so-
ciedade saudável e justa, o ins-
tituto desenvolve conceitos de 
democracia e cidadania com a 
finalidade de promover o bem-
-estar e a qualidade de vida da 
população de Arcoverde, isso, 
independentemente de posi-
ção socioeconômica, levando 
em consideração a realidade da 
conjura atual.   Entendendo que 
as ações para capacitar pessoas 
para lidarem com a sua saúde 
e enfrentar seus momentos de 
adoecimento podem ter início 
a partir das organizações go-

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br básicas para o paciente minimi-

zar os golpes: primeiro escolha 
um cirurgião pesquisando seu 
currículo, tempo de atuação e 
se ele é membro da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica 
(SBCP). Depois, não aceite inter-
mediários que agenciem consul-
tas e cirurgias. Por fim, tire todas 
as suas dúvidas com o seu cirur-
gião. Veja se ele te passa confian-
ça, profissionalismo e empatia. 
A melhor maneira de facilitar o 
acesso à cirurgia é negociando 
pessoalmente com o cirurgião”, 
afirma Figueiredo.

Ainda segundo o cirurgião, 
que já atua há 34 anos na área, 
o aumento da procura ao con-

sultório de cirurgia plástica é 
consequência da valorização e 
busca do “corpo perfeito”. “Esta 
expectativa tem que ser discu-
tida, exaustivamente, entre o 
paciente e o cirurgião, já que a 
paciente pode ter um sonho ou 
expectativa impossível de alcan-
çar”, explica. Essa busca pela 
perfeição acaba sendo mais uma 
brecha encontrada pelos oportu-
nistas para enganarem as pesso-
as que encontram-se vulneráveis 
graças às emoções. Segundo o 
Conselho Federal de Medicina, a 
consulta médica deve acontecer 
de forma pessoal, presencial e de 
livre arbítrio. Por isso, cabe ao 
paciente, junto ao seu cirurgião, 
decidir quais os melhores meios 
de seguir, ou não, com os proce-
dimentos. Em Pernambuco, de 
acordo com Joaquim Figueire-
do, os procedimentos mais soli-
citados entre as mulheres são a 
lipoescultura corporal e a inclu-
são de próteses mamárias. Já os 
homens, que ocupam cada vez 
mais os consultórios cirúrgicos, 
a lipoaspiração do abdômen e 
flancos, além do implante de 
cabelo, são os mais procurados. 
“Nos estados de clima frio, ou-
tros procedimentos como plás-
tica de nariz, pálpebras e até as 
bioplastias estão entre as mais 
requisitadas”, completa o cirur-
gião. 

vernamentais, das instituições 
educacionais, do setor empre-
sarial ou de qualquer profissio-
nal da área de saúde como for-
ma de transformar a dura reali-
dade das áreas mais carentes da 
sociedade, com ética e respeito 
à vida. Agindo assim a institui-
ção também reduz a sobrecarga 
do Sistema Público de Saúde, 
diminuindo a ocorrência de 
enfermidades, bem como suas 
reincidências e agravos e reduz 
as desigualdades sociais na re-
gião. A prática continuada da 
Educação em Saúde permitirá, 
ao longo do tempo, uma trans-
formação do status da saúde de 
nosso município com impacto 
positivo em nossa comunidade, 
pois ao reduzirmos a ocorrência 
das enfermidades, bem como 
os  seus agravos e reincidências, 
diminuiremos a sobrecarga do 
Sistema de Saúde, possibilitan-
do, assim, um maior e melhor 
atendimento à nossa popula-
ção. Com o término de mais um 
ano de atividades, o Instituto 
Irene Cordeiro aproveita o mo-
mento para congratular-se com 
às empresas parceiras e cola-
boradores desse projeto e com 
todos àqueles que direta, ou in-
diretamente,  contribuem  com 
a consecução desse trabalho, 
desejando-lhes   um grandioso 
Natal e um Próspero e  Ventu-
roso Ano Novo.  Feliz 2 0 2 0.Especialista sugere negociação direta com o cirurgião
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Natal das Cidades

Garanhuns

O Jornal do Sertão faz um tour pelo interior, 
mostrando um pouco da programação de di-
versas regiões. Luzes e cultura se destacam nas 
apresentações

O interior de Pernambuco acendeu as luzes do Na-
tal para receber turistas e moradores da região. Em 
todo o Estado, municípios prepararam uma progra-
mação especial para a data, com direito à decoração, 
shows e o tradicional “Bom Velhinho”. Em Garanhuns, 
no Agreste, a “Magia do Natal” traz para a população 
o tradicional desfile do Papai Noel, já em Triunfo, no 
Sertão, a expectativa é para o rito da “queima da la-
pinha”, apresentando a cultura da região. Esse ano, 
a crescente expectativa de público em direção ao inte-
rior anima o comércio e valoriza a cultura local.
Confira as programações:

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Até o dia 31 de dezembro, 
a cidade de Garanhuns apre-
senta a sua “Magia do Na-
tal 2019”. O evento, um dos 
principais atrativos turísticos 
da região, conta com apre-
sentações musicais, decora-
ções instaladas pelas ruas da 
cidade, além do tradicional 
desfile do Papai Noel e uma 
grade composta por 160 atra-
ções culturais espalhadas pela 
cidade.

A Avenida Santo Antô-
nio, 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. 
Outros pontos que estarão 
preparados para o período 
são os parques Euclides Dou-
rado e Ruber Van Der Linden, 
conhecido como Pau Pombo, 
e o Pólo Heliópolis, além dos 
distritos de São Pedro, Mira-
cica e Iratama. Os finais de 
semana ficam marcados pelo 
desfile do Papai Noel. Nesta 
edição, 150 personagens, en-
tre eles cerca de 130 crianças 
dos Centros de Referência em 
Assistência Social (Cras’s) do 
município, se apresentam na 
avenida Santo Antônio, acom-
panhadas de carros alegóri-
cos. Ao todo, serão 15 desfiles 
que acontecem nos finais de 
semana, a partir das 18h, até o 
dia 25 de dezembro. A programa-
ção completa está disponível no 
site da Prefeitura de Garanhuns.

Rua Manoel Paiva dos Santos, 144 -  Centro| Triunfo - PE - Brasil
Reservas: 87 3846.1103 / 9622.0089 | E-mail: hotelpousadabaixaverde@gmail.com

www.pousadabaixaverde.com.br

Charmosa e AconcheganteCharmosa e Aconchegante

GARANHUNS Cidade recebe turistas de várias regiões
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Arcoverde

Triunfo

Belém do São Francisco

Petrolina

Entre os dias 20 e 29 de 
dezembro, Arcoverde sedia 
um dos maiores eventos do 
período natalino da região: o 
“Natal Vida e Luz”. O evento 
é idealizado pelo padre Adil-
son Simões, que é reitor do 
Santuário da Divina Mise-
ricórdia, e atrai milhares de 
fiéis de diversas regiões. O 
Santuário fica localizado na 
Serra das Varas, em Arco-
verde, que recebe, além de 
muita evangelização, atra-
vés da mensagem do nas-
cimento do filho de Deus, 

A cidade de Triunfo pas-
sou a ser um dos destinos 
sertanejos mais procura-
dos por turistas e morado-
res que querem vivenciar 
as festividades de final de 
ano. O clima ameno, junto à 
paisagem natural, fazem do 
período ainda mais especial. 
Para essa edição do calendá-
rio natalino, a expectativa é 
que 5 mil pessoas visitem a 
cidade, que traz como tema 
“Janelas de Triunfo”, atra-
vés de uma parceria entre a 
Prefeitura Municipal, o Sesc 
Pernambuco e o Governo do 

“Natal de Encantos – 
Em Belém, nasceu Jesus”. 
A prefeitura de Belém do 
São Francisco, em parceria 
com a Secretaria Estadual 
de Turismo e empresários 
da região, vai realizar mais 
uma edição da sua progra-
mação natalina. O projeto 
foi idealizado pela primeira 
dama do município, Regina 

A fim de alavancar as ven-
das do comércio varejista nas 
venda de final de ano, a Pre-
feitura de Petrolina contou 
com a parceria da Sindilojas 
e Câmara de Dirigentes Lojis-
tas (CDL) para o lançamento 
da campanha “Natal da Ci-
dade”, que esse ano está re-
alizando um trabalho social 
com estudantes das escolas 
públicas, levando a temáti-
ca do empreendedorismos 
e propondo um estímulo da 

conta ainda com shows, 
teatro, trilhas e a chegada 
do Papai Noel, que aconte-
ce de maneira original, em 
um carro de boi, ao som 
da banda de pífanos, com 
o tradicional “Noite Feliz”. 
Com acesso gratuito, o pú-
blico ainda conta com uma 
logística de ônibus no mu-
nicípio, em horários e pon-
tos especiais, para garantir 
a presença no espetáculo. 
Mais informações através 
dos telefones (87) 3822-
2828/3821-2764.

consciência sobre a cidada-
nia. O projeto está visitando 
os bairros do município, ex-
pondo trabalhos realizados 
pelos estudantes. Todo valor 
arrecadado através de mate-
rial produzido pelos alunos 
que for comercializado, será 
direcionado para alguma 
ação que ajude as escolas. A 
campanha de Petrolina ainda 
vai realizar um sorteio de 01 
carro e 04 motos zero quilô-
metro, além de eletrônicos.

Estado, através da Secreta-
ria de Turismo e Lazer de 
Pernambuco. Diversas ati-
vidades e shows estão sendo 
realizadas pela região, atin-
gindo um público de todas 
as idades. As comemorações 
seguem até o dia 06 de ja-
neiro, com o tradicional rito 
da Queima da Lapinha.

 Pastoris, corais, es-
petáculos teatrais, exposi-
ções e muito mais atrações 
fazem parte da programa-
ção, que acontece por toda 
a cidade, valorizando a cul-
tura da região. Os visitantes 

pode apreciar o “Corredor 
Cultural da Matriz à Casa 
dos Caretas – De Janelas 
Abertas”, que oferece diver-
sas apresentações artísticas 
iniciadas em frente à Casa 
do Careta, até a Cachaçaria 
e em frente à Igreja Matriz. 
Outro destaque fica por 
conta do show do cantos 
Moacyr Franco, no dia 14 
de dezembro, às 22h, no 
Theatro Cinema Guarany. 
A programação completa 
dos festejos está disponível 
no site do Sesc Pernambuco 
(www.sescpe.org.br).

Célia Roriz, e vem movi-
mentando a cidade através 
de uma decoração natalina 
na entrada do município e 
principais avenidas, além 
da orla fluvial, que tam-
bém contará com uma festa 
de Réveillon, com direito 
a queima de fogos e sho-
ws musicais. Outra grande 
atração na cidade, é a de-

coração das fachadas das 
casas, que conta com incen-
tivo do Conselho Municipal 
do Turismo (COMTUR). A 
abertura oficial do Natal 
de Belém do São Francisco 
está prevista para aconte-
cer no dia 06 de dezembro, 
quando será divulgada toda 
a programação oficial do 
período, pela prefeitura.

 ARCOVERDE Programação conta com mensagem do nascimento de Cristo
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TRIUNFO Programação conta com parceria da Prefeitura, SESC e Governo do Etado 

Divulgação
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A influencer digital Carla Rocha no no lançamento da sua 
linha de maquiagem, Carla Rocha Makeup. Sucesso!

O presidente estadual Raul Henry, presidente na-
cional Baleia Rossi, senador Fernando Bezerra Co-
elho ladeando o novo integrante do MDB, prefeito 
Miguel Coelho na cerimônia de filiação do mesmo.

As eternas diretoras, Terezinha e Raimunda Teixeira la-
deando o atual diretor Padre Carlos, na festividades dos 
93 anos do Colégio Dom Bosco  em Petrolina/PE.

A equipe da Prefeitura de Petrolina 
Ricardo Torres, Carol Cabral, Ítalo 
Evangelista, Camilla Garziera, Tatia-
ne Padilha e Mônica Nahú ladeando 
o presidente do CAU/PE Rafael Ama-
ral durante o 'Observatório' realizado 
pelo CAU em Petrolina/PE.

A cantora Camila Yasmine após seu belíssimo show 
'Baobá' no Dia da Consciência Negra, em Petrolina/PE, 
com Jacqueline Moitinho, NegaDell, Rosa Pereira e Isis 
Nascimento.

Janko Moura

Divulgação
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A coordenadora de eventos Lilian Ferreira, 
analista Maria Regina de Santana, diretora 
técnica do Sebrae/PE Adriana Côrte Real, as 
analistas Layane Macedo e Kátia Souza no 
2ª Vale Empreender realizado pelo Sebrae 
Petrolina.
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Comitiva da CDL Petrolina conhece 
dinâmica do Natal de Garanhuns

Uma comitiva da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 
de Petrolina esteve em Garanhuns, no Agreste de Pernam-
buco, para conhecer o processo técnico do evento “A Magia 
do Natal”, junto à CDL e a prefeitura da referida cidade. 
A   visita  também  teve o objetivo de trocar experiências e 
inteirar-se sobre a dinamicidade de um dos maiores eventos 
de Natal do Brasil. “Estamos encantados com o que vimos, 
um evento grandioso e belíssimo realizado pela prefeitura 
onde está ligado diretamente à economia do turismo, além 
de movimentar o comércio local elevando a autoestima de 
toda a população que respira o espírito natalino durante os 
meses de novembro e dezembro. Estão todos de parabéns”, 
disse o presidente da CDL de Petrolina, Manoel Vilmar. 
O prefeito da cidade de Garanhuns, Izaías Régis, desta-
cou a importância do evento para a economia do muni-
cípio.  “Procuro dar condições para minha cidade e in-
vestir na cultura local que deixa nossa cidade ilumina-
da, cheia de cores e encanto. Já estamos na nossa sétima 
edição, um evento que começou pequeno, mas, cresceu 
e hoje, podemos ver todos os hotéis lotados e a econo-
mia aquecida em vários segmentos”, comemora Izaías.    
Além dos presidentes da CDL Petrolina, Manoel Vilmar e de 
Garanhuns, Geraldo Nogueira e seu diretor Fernando Couto, 
integraram a comitiva de Petrolina o diretor executivo, Val-
divo Carvalho, a coordenadora de marketing, Aline Menezes 
e a assessora de comunicação, Lilian Telles.

Cooperativismo uma atividade 
que não para de crescer
As cooperativas de crédito, diferentemente dos bancos, oferecem crédito com 
taxas mais acessíveis e fideliza clientes com um tratamento personificado

O cooperativismo de crédito 
vem crescendo de forma irrever-
sível e se consolida no mercado 
nacional como uma atividade 
necessária ao desenvolvimento 
econômico e social.  O número 
de pessoas que ultimamente re-
correm a esse tipo de serviço não 
para de crescer. Em Petrolina 
(PE), localizado no Vale do São 
Francisco, o Sicredi é um exem-
plo disso. A empresa passou a ser 
um indutor de desenvolvimento 
e tem contribuído decisivamen-
te com a região. Isso ocorre pelo 
fato da cooperativa de crédito, 
diferentemente dos   bancos, dis-
ponibilizam taxas de credito mais 
acessíveis e um tratamento perso-
nificado, atendendo cada caso es-
pecificamente, assim, viabilizando 
o sonho de seus associados, que 
passam a fazer parte integran-
te da instituição. Nesse ritmo de 
crescimento, a Sicredi acaba de 
inaugurar mais uma unidade na 
cidade baiana de Senhor do Bon-
fim, a 275 km de Salvador (BA), 
capital do estado, essa é a primeira 

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

instituição financeira cooperativa 
do Brasil. A nova agência, inau-
gurada no dia (20) do mês passa-
do, fica localizada na Nova Praça 
do Congresso, 275, a mais nova 
agência do Sicredi Vale do São 
Francisco.  Durante a inaugura-
ção o presidente do Sicredi Vale 
do São Francisco, Antônio Viní-
cius Ramalho Leite, recordou o 
tempo em que viveu na cidade, 
atuando como médico, e enfati-
zou os objetivos da cooperativa 
que cresce em todo país contan-

do hoje com mais de 4 milhões 
de associados em 1.711 agências 
distribuídas em 22 estados e no 
Distrito Federal. “A nossa expec-
tativa é a melhor possível e espe-
ramos gerar um impacto positi-
vo com os diferenciais de gestão 
participativa onde os associados 
são mais do que clientes, são os 
donos do negócio”, frisou o pre-
sidente, citando ainda as linhas 
de crédito e os benefícios com as 
taxas diferenciadas e redução de 
tarifas nos serviços.

Inauguração da Agência Senhor do Bonfim (BA)

atualiDaDE
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Muito feliz com a movimentação do nosso 
mercado imobiliário, uma vez que venho 
participando de várias reuniões do setor 
onde se desenha grande expectativa para 
os próximos lançamentos. Sem falar nos 
produtos já lançados anteriormente com 
bastante êxito. Chamo atenção sobre uma 
demanda que está reprimida desde o último 
trimestre de 2014. Pessoas que não perderam 
seus empregos, mas, por cautela, estavam 
deixando de comprar na espera da retomada 
econômica definitiva, que virá com certeza 
pela perspectiva de crescimento que venho 
observando.

Nosso estoque reduziu muito por conta dos 
descontos que já foram praticados e que ainda 
estão acontecendo, em menor escala. Mesmo 
nesta nova configuração, ressalto que ainda 
é possível obter uma condição de compra, 
excelente, pois em alguns casos,  a entrada é 
dividida em até 40 meses,  ficando a parcela 
das chaves para ser paga através de banco ou 
de outros ativos. Contando ainda com uma 
redução significativa da taxa de juros, IPCA nos 
financiamentos e   condições que estão sendo 
ofertadas, ficou muito mais fácil comprar um 
imóvel. 

Recomendo que antes de comprar se deve 
escolher o local desejado, tipologia de 
interesse, qualidade e responsabilidade 
de quem faz, diferenciais que deverão ser 
encantadores e daí criar um conceito onde 
você poderá, junto com uma empresa de 
comercialização da sua confiança, realizar seu 
sonho.

Recife, nossa Veneza brasileira e metrópole 
do NE, tem diferenciais em todas as áreas,  
com destaque na cadeia logística,  tem um 
território pequeno,  5º menor do Brasil, 218 
mil km2,  limitando-se com as demais cidades 
da Região Metropolitana, o que dificulta 
muito na aquisição de novos  terrenos para 
futuras edificações. Contudo, já existe estudo 
significativo na cidade no sentido de estimular 
o crescimento imobiliário em outros bairros 
ainda não explorados.

Que venha 2020! Tenho muita fé que será 
excelente. Acreditem!

Jairo Rocha
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