Atacadão
Petrolina recebe a 187ª unidade de
autosserviço do Atacadão. A nova
unidade contou com um investimento de mais de R$ 50 milhões.
Econimia > Pág. 5
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Operação Prevenção
DETRAN-PE marca presença
nos principais festejos do Carnaval, buscando reduzir os riscos de acidentes no trânsito.
Cidades > Pág. 11
Janderson Bezerra

Franquias

Entre confetes e serpentinas
Pernambuco já está em clima de Carnaval, com a presença de diversas prévias em todo o estado. Tradição, fantasia, cores e muita alegria, marcam as comemorações por todo o interior.
Fizemos uma seleção dos grandes festejos dos dias de Momo. Especial Carnaval > Págs 8 e 9

Empresários apostam nesse modelo de negócio, que tem como
proposta oferecer um suporte de
qualidade.
Economia > Pág. 4
Reprodução internet

Coronavírus
OMS declarou estado de emergência em
saúde pública internacional, devido ao
Economia > Pág. 5
crescente números de casos no mundo.
Saúde > Pág. 7
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FIQUE POR DENTRO
Academia
Smart Fit em Petrolina

Editorial
Considerado deus do sarcasmo e do delírio na mitologia
grega, tendo sido expulso do
Olimpo, morada dos deuses,
porque vivia tirando sarro dos
outros deuses, essa figura emblemática e irreverente, assume nesta época do ano o título
de “Rei” no carnaval brasileiro e exerce sua majestade
durante os três dias de festa.
Considerado também como
tríduo momesco por referência aos três dias de carnaval,
sob a regência do Rei Momo.
Figura rechonchuda, com um
gorro de guizos, que segura
em uma mão uma máscara e
na outra uma boneca. Esse é o
representante oficial do carnaval. Essa festividade é matéria
de capa do jornal e registra a
festa em algumas cidades sertanejas. No último sábado dia
(01/02), o Centro de Convenções em Olinda (PE) recebeu o
segundo encontro do partido
Aliança Pelo Brasil, em Pernambuco, partido do Presidente Bolsonaro. Como novo
partido, é preciso ter a adesão
de pelo menos 5.000 assinaturas para concorrer nas próximas eleições. O encontro
superou as expectativas com
adesão acima do esperado, foram mais de 3 mil assinaturas,
recolhidas durante o evento.
O Franchising continua sendo a melhor opção para quem
pensa em investir em um novo
negócio. O cooperativismo é
a qualquer luxe do momento, uma atividade que vem se
consolidando cada vez mais
como instrumento de desenvolvimento. Com modelo personalista capaz de atender as
necessidades de seus associados o cooperativismo cresce
e se consolida. A Sicredi Vale
do São Francisco completa
20 anos inovando com anuncio de novos investimentos.
Você é nosso convidado, pode
entrar. Boa Leitura.
Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral

A rede de academias Smart
Fit está apostando no mercado
de Petrolina e inaugura uma
unidade durante esse mês de fevereiro. A rede tem a promessa
de preço acessível, oferecendo
aulas de ginástica, zumba, fit
dance, além dos exercícios funcionais exclusivos de smartbox,

Biometria
TRE-PE convoca eleitores
hit, hiit, smart shape, bem como
equipamentos de qualidade e
profissionais capacitados. Os
interessados já podem realizar
pré-matrícula através do site:
https://www.smartfit.com.br/
. É necessário escolher a opção
"busque uma unidade aqui" e
selecionar a unidade Petrolina.

Cabrobó
Livro é premiado pela APL
A obra “Cabrobó, cidade pernambucana em conta de chegada”, de Arrison de Souza Ferraz
e Luiz Gonzaga Biones Ferraz,
foi vencedora do Prêmio Leonor
Correa (Municípios Pernambucanos), promovido pela Academia Pernambucana de Letras
(APL). A premiação foi destina-

da para os livros publicados em
2018 e a cerimônia aconteceu no
dia 27 de janeiro, na sede da APL,
durante a comemoração do 119º
aniversário de fundação da instituição. O valor de R$ 2 mil da
premiação foi patrocinado in memoriam pela família do acadêmico Antônio Corrêa de Oliveira.

Os eleitores dos municípios de João Alfredo e Orobó
receberam um alerta para o recadastramento biométrico. O
procedimento é obrigatório e
fundamental para evitar fraudes
eleitorais. Quem não fizer poderá ter o título cancelado e perder
benefícios como o Bolsa Família

Triunfo
Há Vagas
A prefeitura de Triunfo
abriu processo seletivo para assistente social, arte educador,
motorista, coordenador, orientador social, psicólogo e auxiliar de orientador social I e II.
As vagas são temporárias, com
validade de um ano, mas podem
ser prorrogadas pelo mesmo

OBSERVATÓRIO JS

namente transformado. A
expressão dos sentimentos
é natural de todos, então, de
certa forma, todos são artistas. Contudo quando ela
segue padrões, tendências e
estilos de época, traduzindo
experiências de vida, seja
em forma de poema, pintura
ou melodias, torna-se uma
poderosa ferramenta social.
Ela também pode ser terapêutica, ajudando o ser humano a curar doenças diversas de origem psicológica,
guiando-o para uma melhor
compreensão de si mesmo e
da vida. Sem esquecer que a
arte evoluiu juntamente com
a tecnologia, e um grande
exemplo disso é o audiovi-

sual, representando talvez
a maior receita, juntamente
com o mercado da música.
Na educação a arte tem se
mostrado muito eficaz no
processo didático/pedagógico, ampliando a sensibilidade e equilibro do aluno,
levando-o a uma percepção
superior do conhecimento. E
de uns tempos pra cá ganhou
uma nova e nobre função de
ser veículo para a reciclagem
de materiais descartados pela
indústria, comércio e consumo das grandes e pequenas
cidades. E por que não tem
sua merecida atenção como
política pública de cultura ?
Nos períodos mais sinistros
da história do Brasil os artis-
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período. Os interessados devem
realizar suas inscrições até o dia
10 de fevereiro, presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social do município, ou
através do site da Prefeitura. O
edital com todos os detalhes da
seleção está disponível no site
da prefeitura.

Política e arte

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

Por
que
a cultura é
pouco citada na maioria das
propostas políticas ? A arte
sempre foi um importante
veículo de expressão do ser
humano, revelando através
da literatura, música, teatro, dança, cinema e artes
plásticas, o entendimento sensível do mundo e do
universo através das eras.
Ela revela o interior do seu
povo, seu momento histórico e influencia intensamente
a vida cotidiana, mas... por
que tanto desleixo com a
cultura ? A arte é livre, não
pode ser imposta e quem estiver aberto para interpretar
o seu significado será inter-

e Minha Casa Minha Vida, além
de não poder tomar posse em
cargos públicos, tirar passaporte
e fazer empréstimos em bancos
oficiais. O atendimento é feito
através de agendamento, que
pode ser realizado através do
site do TRE-PE ou pelo aplicativo Agendamento Eleitoral PE.
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dos respectivos colaboradores.
Distribuição gratuita

tas que expressavam contrariedade ao sistema foram extraditados e o futebol ganhou
destaque no entretenimento,
além da vazia indústria cinematográfica da pornochanchada, que ainda assim
guardava de forma escondida
críticas ao sistema vigente.
Por que hoje o crescimento
do índice gravidez na adolescência e acidentes de trânsito por alcoolismo cresceram
vertiginosamente depois que
a música de massa passou a
usar termos como 'novinhas',
marcas de bebidas e apologia
ao seu uso excessivo? O que
há por traz de tudo isso? Por
que não incentivar a sensibilidade das pessoas?
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Bolsonaristas juntam mais de 3 mil
assinaturas em favor da validação do partido
O Partido Aliança Pelo Brasil por ser novo necessita de pelo menos 5 mil assinaturas para concorrer
nas próximas eleições. O Recolhimento de assinaturas vai continuar no interior do Estado
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
O Centro de Convenções
de Pernambuco, em Olinda,
recebeu o segundo encontro
do Aliança Pelo Brasil em
Pernambuco, no dia 1º de fevereiro. Superando as expectativas, mais de 3 mil assinaturas foram recolhidas durante o evento. Segundo Gilson
Machado Neto, presidente da
EMBRATUR, e coronel Luiz
Meira, coordenador geral da
sigla no Estado, a expectativa era que fossem recolhidas
cerca de 2 mil fichas de apoiamento. "Esse encontro marcou uma nova etapa do Aliança em Pernambuco. É um
trabalho de base para que o
nosso partido possa começar
a existir já no mês de março,
reunindo conservadores nos

costumes, liberais na economia e a família pernambucana. É a nova política. A direita
está se unindo em Pernambuco", disse em tom de comemoração o coronel Luiz Meira, que informou que a meta
é atingir 5 mil assinaturas em
todo o estado – número necessário para que o Aliança
esteja apto para concorrer na
próxima eleição - e que, para
isso, a coleta vai continuar
pelos municípios do interior.
De acordo com o que afirmou Gilson Machado Neto, se
comparado ao PSL, o Aliança
terá mais “compliance” (expressão que se refere a um conjunto
de disciplinas a fim de cumprir
e se fazer cumprir as normas
legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes para as
atividades de uma instituição).

Valter Camponato_Agência Brasil

Partido fundado por Bolsonaro busca apoio em todo o País

Segundo ele, o partido “será um
lugar onde você terá respeito à
religião, à família, ao conservadorismo e aos princípios básicos
da ética”. Machado Neto ainda

afirma que o diferencial do partido é a “luta contra corrupção,
criando um ambiente propício
para empresários e para a meritocracia”, acrescenta.

Política

3

Meta deve ser
batida até abril
Em nota divulgada recentemente, a Aliança Pelo
Brasil afirmou que até o
mês de abril deve conseguir
todas as assinaturas necessárias. Com esse prazo,
será viabilizada a participação do partido fundado
pelo presidente Jair Bolsonaro – que deixou o PSL,
partido pelo qual foi eleito,
para fundar o novo partido
- às eleições municipais de
2020. “Dirigentes e profissionais envolvidos na criação do partido estão certos
da viabilidade de envio à
Justiça Eleitoral do mínimo
exigido de fichas de apoiamento antes de abril de
2020”, disse a Aliança em
nota. Para estar em pleno
funcionamento, um partido precisa conseguir cerca
de 500 mil assinaturas de
pessoas em todo o país, porém, essa coleta de apoios
deve passar por validação
da Justiça Eleitoral.
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Franchising: empresários contam
com uma nova aposta de mercado

ColunaJurídica

Crescimento do setor tem driblado a crise na economia, e continua
sendo a melhor opção para um novo negócio

Quem pretende abrir o próprio negócio, não conta com uma
fórmula capaz de mostrar quais
os passos a seguir e, assim, muita gente busca um modelo de
negócio que tem crescido muito
nos últimos anos, oferecendo um
suporte de qualidade, além de
conteúdo voltado para o ramo,
aumentando a possibilidade de
dar certo. Com crescimento acima do esperado, as franquias são
eleitas entre os investimentos
mais seguros. “Temos franquias
de todos os setores e nichos. A
pessoa deve investir no que mais
interessa a ela, baseada em seus
próprios valores”, afirma o advogado Antônio Faria.
No atual cenário econômico,
tem sido um grande risco investir no Brasil, por isso a procura
pela abertura de uma franquia
tem crescido, sendo ainda mais
vantajoso que investir no próprio negócio. Entre as vantagens,
a garantia de lucro é a que mais
se destaca, visto que o franqueado apresenta algo pronto para o
mercado, sem a necessidade de
realizar testes. “Na franquia você
já inicia com algo sólido e bem
recebido no mercado. Quanto ao
seu próprio negócio, você corre
um risco maior de não dar certo
no mercado”, completa o advogado.
De acordo com a Associação
Brasileira de Franchising (ABF),
no Brasil, só no terceiro trimestre
de 2019, o setor faturou mais de

Coluna Jurídica
Acervo Pessoal

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

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

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

O Novo marco Legal das
Franquias no Brasil
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.

CARMEN STEFFENS Empresária aposta no sucesso da marca

R$ 180 bilhões, o que representa
um crescimento de quase 7%, em
relação ao ano anterior. A grande
aposta para esse ano, segundo a
ABF, é a evolução de conceitos
que foram testados nos últimos
anos, como a gestão colaborativa,
o que significa que o franqueado
terá uma participação mais ativa.
O suporte do franqueador
foi fundamental para que a empresária Risamaque Rios investisse na marca Carmen Steffens.
“Abrir algo novo é aventurar o
sucesso. Além do que, uma franquia já te dá toda a logística pronta. Hoje, conto com um sistema
de gerenciamento muito bom,
um marketing internacional, seleciono os produtos de maneira
cômoda e tenho um suporte do
franqueador, o que torna a gestão
muito melhor”, explica a empre-

sária. Apostando no sucesso da
marca, ela conta com uma loja
em Petrolina e três em Salvador/
BA. “Em breve inauguraremos
lojas em Alagoinhas e Camaçari”,
completa.
Apesar da maior probabilidade de sucesso, o investimento
em uma franquia é mais elevado
do que iniciar seu próprio negócio, justamente por já contar com
todo o suporte necessário para o
andamento. Por isso, é necessário
estar atento a diversas questões,
principalmente as que envolvem
contrato. “É preciso analisar bem
a Circular de Oferta de Franquia
(COF), além do próprio contrato,
para que as obrigações contratuais não pesem a ponto de inviabilizar o seu negócio. Pesquisas
na internet também são válidas”,
conclui Antônio Faria.

CERAL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da CERAL - Cooperativa de Energia e Desenvolvimento Araripe , no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo
Estatuto Social, convoca os senhores associados, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dia 29 de março de 2020
às 8:00 horas, na sede social sito a Rua Pedro Gonçalves, 156, centro – Ouricuri , Estado de Pernambuco, em primeira convocação com a
presença de 2/3 (dois terços) do número de Delegados Seccionais; em segunda convocação às 9:00 horas com a presença de metade mais
1(um) dos Delegados; ou ainda em terceira convocação às 10 horas com a presença de no mínimo 10(dez) Delegados, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de Contas da Administração do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019; 2) Eleição do
Conselho Fiscal (mandato de 31/03/2020 a 31/03/2021). 3) Destinação das sobras verificadas no exercício ou solução das perdas; 4) Outros
assuntos de interesse da sociedade não dependentes de deliberação. O associado que pretender participar como candidato ao Conselho
Fiscal deverá registrar chapa até o oitavo dia útil que antecede a eleição, anexando os seguintes documentos: a)Cópia da carteira de sócio
da CERAL; b)Certidão negativa de Processo Administrativo perante a FECOERPE; c)Certidão Negativa de débito vencido e não pago
perante a CERAL; d)Declaração de desimpedimento legal; e)Comprovação de regularidade da contribuição social mensal inclusa na conta
de consumo de energia da CELPE ou recolhimento direto.
O número de associados adimplentes nesta data é 1.601 representados por 20 (vinte) Delegados Seccionais.
Ouricuri 28 de janeiro de 2020
José Alencar Filho
Presidente

Grande avanço legislativo se deu com a promulgação da nova
Lei de Franquias, de nº 13.966/2019, que veio modernizar este
importante instituto de Direito, cujas alterações passam a surtir
efeito jurídico a partir do final de março de 2020, detalhando, de
forma apropriada, todos os contornos envolvendo este tipo de contratação, trazendo, também, maior segurança jurídica aos empresários nacionais que pretendem explorar seus negócios por meio
das franquias.
Com a nova legislação, as empresas estatais e entidades sem
fins lucrativos poderão se utilizar do sistema de franquias - além,
obviamente, das próprias empresas privadas - independentemente
do setor que explore suas atividades. A lei veio detalhar o conceito
da franquia e as formas de se compartilhar o know-how, bem como
o sistema de gerenciamento e de operação dos negócios.
A novel Lei de Franquias estabelece, claramente e logo de início, que não existe relação consumerista entre o franqueador e
franqueado, bem como, igualmente, inexiste relação empregatícia
entre os mesmos, ainda que durante o período de treinamento dos
empregados que atuarão na franquia.
A Circular de Oferta de Franquia – COF, documento onde o
franqueador apresenta, detalhadamente, os termos do negócio ao
possível interessado a se tornar um franqueado, permanece com a
entrega obrigatória com 10 (dez) dias de antecedência, no mínimo,
à formalização do Contrato de Franquia, sob pena de declaração de
anulabilidade ou nulidade do negócio, além da devolução de todos
os valores pagos corrigidos.
Ainda no que toca à Circular de Oferta de Franquia – que se
trata de um dos principais documentos deste tipo de contrato –
seus termos e informações estão ainda bem mais detalhados, especificando de forma mais aprofundada os regramentos envolvidos
na franquia, como por exemplo o resumo do negócio, balanços
financeiros, valores envolvidos, penalidades, modelo do contrato,
et cetera, trazendo mais clareza e transparência às empresas que
desejam ser franqueadas.
A apresentação de informações falsas pelo franqueador na Circular de Oferta de Franquia resultará nas mesmas penas previstas
pela sua não entrega - declaração de anulabilidade ou nulidade do
negócio, além da devolução de todos os valores pagos corrigidos –
sem prejuízo das sanções penais porventura cabíveis.
O franqueado passa a ter legitimidade de buscar a renovação
do contrato de locação do ponto comercial onde se encontra instalada a franquia, mesmo que o imóvel tenha sido sublocado pelo
franqueador, sendo vedada a exclusão de tal direito, protegendo
ainda mais o empresário franqueado.
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Sicredi anuncia expectativas para 2020 Atacadão chega a Petrolina
Cooperativa celebra 20 anos de chegada à região do Vale do São
Francisco apontando continuado crescimento e novos investimentos

No ano em que completa
20 anos de chegada à região do
Vale do São Francisco (VSF), a
Sicredi Vale do São Francisco
anuncia grandes perspectivas
para esse momento. Segundo
o Diretor Operacional da cooperativa, Edson Cavalcanti, há
uma expectativa que a empresa aumente de R$135 milhões,
para R$170 milhões de ativos
totais, só em 2020. “Vamos
inaugurar já no segundo semestre a Agência Integração,
que vai estar localizada na
Avenida Integração, próximo
ao Hospital da Unimed Petrolina. Com essa expansão, o associado vai poder contar com
a quinta agência só na região
do Vale do São Francisco”,
explica Cavalcanti. O diretor
ainda afirma que a nova agência vai oferecer mais conforto
e comodidade, contando com
todos os serviços bancários.
Ao todo, a Sicredi Vale do
São Francisco oferece cerca de
300 produtos, que representam todas as movimentações
financeiras oferecidas por uma
agência bancária tradicional.
Dentre os principais serviços,
empréstimos para aquisição
de veículos, colocação de energia solar e consignado, este último com a garantia de melhor
taxa, são os que mais se destacam. A cooperativa pretende

Divulgação

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Cooperativa está na expectativa de abertura de mais uma agência

atingir a marca de 6 mil associados e contar com um resultado positivo no valor de R$ 7
milhões a serem distribuídos
com seus associados, ainda
esse ano. “Nos últimos quatro
anos, distribuímos cerca de R$
17 milhões, sendo o último resultado quase R$ 5 milhões”,
afirma Edson Cavalcanti.
Taxa zero no cheque especial
Recentemente o Conselho
Monetário Nacional (CMN)
aprovou a Resolução 4.765,
que estabelece um limite para
a cobrança de juros no cheque
especial, além de determinar
que haverá cobrança de 0,25%
por mês para quem tem limite
de crédito nessa modalidade
superior a R$ 500. Essa taxa

chegou para compensar a limitação da taxa de juros, que
passou a ter como teto o valor de 8% ao mês. Cada novo
cliente correntista terá, a princípio, um limite pré-aprovado
de R$ 500 por mês para o cheque especial, esse valor estará
livre da taxa da tarifa. Caso
esse cliente solicite mais que
esse limite, a tarifa incidirá sobre o valor excedente. O CMN
determinou que os bancos que
aderirem à tarifa comuniquem
a cobrança ao cliente com pelo
menos 30 dias de antecedência. “Esses valores são facultativos às instituições, então a
Sicredi optou por não cobrar
essa taxa de 0,25% de seus associados”, garantiu Edson Cavalcanti, diretor operacional
da Sicredi.

Petrolina vem sendo alvo
de grandes investidores do
setor privado e, com isso,
recebeu, no último dia 30 de
janeiro, a 187ª unidade de
autosserviço do Atacadão.
A nova unidade contou com
um investimento de mais de
R$ 50 milhões, com a expectativa de gerar mais de 800
empregos diretos e indiretos
no município. Ao todo, foram
necessários menos de cinco
meses para a conclusão das
obras, que contam com uma
área construída de 13,9 mil
metros quadrados, com amplo salão de vendas, depósito, refeitório, prédio administrativo e 331 vagas de estacionamento. "A prefeitura
foi parceira para acelerar a
entrega das obras, reduzindo
a burocracia e dando todo o
suporte necessário. Fizemos
questão de estar perto no
processo porque se trata de
um grande empreendimento
com geração de centenas de

empregos e incentivo para
novos negócios em nossa cidade", ressaltou o prefeito
da cidade, Miguel Coelho,
que ressaltou a importância
da participação da gestão
pública para a atração de
grandes investimentos privados na região. Ligado ao
grupo Carrefour, o Atacadão
é hoje a maior empresa do
segmento no Brasil. A rede
é formada por 187 lojas de
autosserviço, 28 atacados de
distribuição e mais de 50 mil
colaboradores. "Nós recebemos o prefeito em São Paulo
e ele nos falou das belezas
de Petrolina. Viemos pela
pujança da cidade, pela cultura, pela força das pessoas.
E é muito bom quando a iniciativa privada encontra o
mesmo interesse e apoio do
poder público. É uma parceria de ganha-ganha", finalizou, encantado pela região,
o presidente do Atacadão,
Roberto Mussnich.
Jonas Santos

Empreendimento vai gerar mais de 800 empregos diretor e indiretos

Empreendimento vai gerar mais de 800 empregos diretor e indiretos
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O corpo em Cena: Discursos do corpo
“Quando um sintoma surge no corpo, ele é resultado de uma simbolização que foi
abortada” (Carvalho Ferraz, 2007)
Daniel Lima
daniellimagoncalves.pe@gmail.com
Membro Titular e Psicanalista Didata da Sociedade Pernambucana de Estudos Psicanalíticos – SPEP; Membro do Grupo
Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi – GBPSF; Membro da International Sándor Ferenczi Network – ISFN; Estudo Permanente no Grupo de Estudos Psicanálise do Acolhimento – GEPA; Licenciado em Filosofia – FSF/CBEA; Bacharel em
Teologia – FATIN; Pós-graduando em Psicanálise e Teoria Analítica – FATIN; Pós-graduando em Filosofia e Autoconhecimento – PUC-RS.
Divulgação

Ao longo da vida, com
frequência,
enfrentamos
situações inesperadas, geradoras de intensas angús-

tias. Se por excesso, essas
angústias não podem ser
digeridas, elas transbordam
para o corpo que adoece.
A abordagem psicanalítica
dos fenômenos somáticos
compreende as doenças físicas e as afecções corporais
como medidas defensivas
para manter o equilíbrio
dessa organização emocional. Quando há falhas nesse
processo, porém, isso pode
resultar na somatização dos
sofrimentos. Na ausência do
símbolo e da palavra é no
corpo que eles se manifestarão. A somatização ocorre
quando um indivíduo co-

meça a apresentar sintomas
físicos, mas que possuem
origem psicológica. Assim,
ele pode experimentar fortes dores de cabeça, falta de
ar ou náuseas, por exemplo,
sem que exista uma doença
de ordem física causando
essas sensações. A somatização pode se apresentar
através dos mais diferentes
sintomas físicos. Entretanto, existem alguns que são
mais comuns, são eles:
• Dores de cabeça, na coluna, no peito, nas articulações ou em qualquer parte
do corpo sem uma causa física aparente;

Desde 2006 Integrando a Região www.jornaldosertaope.com.br
• Problemas de ordem
gastrointestinal, como diarreia, náuseas e vômito;
• Dificuldade para respirar, ingerir alimentos ou se
locomover;
• Perda da voz, visão ou
audição de forma temporária.
Os fenômenos somáticos
(dores no corpo) podem ser
considerados uma modalidade de descarga de angústias que não podem ser pensadas e vem de experiências
traumáticas sofridas em
estágios precoces do desenvolvimento da pessoa. Essas
vivências precisarão ser nomeadas para, então, serem
pensadas e elaboradas, em
vez de seguirem sendo derramadas sobre o soma (o
corpo). É recorrente na clínica atual vermos pacientes
que apresentam respostas
somáticas diante do sofrimento psíquico, cabendo ao
analista, por meio de sua
escuta, até mesmo de sua
pessoa, dar um novo sentido ao que, de alguma forma,

escapou ao investimento libidinal. O encontro analítico passou a ser visto como
uma relação que produz um
impacto emocional mútuo,
no qual ocorrem trocas de
informações, ou seja, comunicações nas esferas verbal
e não verbal, intencionais
ou não. O processo analítico com pacientes somáticos
inclui permanentes idas e
vindas, melhoras e pioras intensas e intermináveis. São
análises longas que exigem
desprendimento e vitalidade
por parte do analista. É na
relação transferencial (relação do paciente para o analista)/contratransferencial
(relação do analista para o
paciente) que novas qualidades de vínculo serão desenvolvidas. Sendo assim, fazer
análise é um bom caminho
para entender e lidar com
os sofrimentos psíquicos (da
mente) que se manifestam
no soma (no corpo). Portanto, procure ajuda especializada (psicanalista, psicólogo
e/ou psiquiatra).
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Pernambuco inicia campanha de
vacinação contra Febre Amarela

Saúde

7

Dale De La Rey_AFP

Imunização começou no Agreste e Zona da Mata, e a partir do mês de
março todo o Estado deve ser contemplado com a vacinação
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
A partir do mês de março,
os postos de saúde de Pernambuco ofertarão a vacina
contra febre amarela na rotina. Porém, alguns municípios
do Agreste e Zona da Mata
deram início à imunização,
que é voltada para crianças a
partir dos 9 meses até adultos
de 59 anos, com doses de re-

forço para crianças aos 4 anos.
Ao todo, 43 cidades das duas
regiões foram contempladas
com o início da campanha.
Segundo a Secretaria Estadual
de Saúde (SES), a escolha das
duas regiões de Pernambuco
foi feita com base em estudos
que identificaram espaços
possivelmente mais vulneráveis, com áreas de transição
entre remanescentes florestais

e caatinga. Já em março, a expectativa é que a ampliação da
campanha aconteça para todas as regiões do estado. Pernambuco não estava nas áreas
de recomendação da vacina,
devido ao último caso de febre
amarela no Estado ter sido registrado em 1938, no entanto,
o Ministério da Saúde ampliou
a área de vacinação para todo
o país.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da CERPEL - Cooperativa de Energia e Desenvolvimento de Petrolina e Região , no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no
dia 30 de março de 2020 às 8:00 horas, na sede social sito a Rua São Vicente de Paula, 298, Bairro Atrás da Banca, Petrolina, Estado
de Pernambuco, em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número de Delegados Seccionais; em segunda
convocação às 9:00 horas com a presença de metade mais 1(um) dos Delegados; ou ainda em terceira convocação às 10 horas com a
presença de no mínimo 10(dez) Delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de Contas da Administração do
exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019; 2) Eleição do Conselho Fiscal (mandato de 31/03/2020 a 31/03/2021). 3 )Destinação das
sobras verificadas no exercício ou solução das perdas; 4) Outros assuntos de interesse da sociedade não dependentes de deliberação.
O associado que pretender participar como candidato ao Conselho Fiscal deverá registrar chapa até o oitavo dia útil que antecede a
eleição, anexando os seguintes documentos: a)Cópia da carteira de sócio da CERPEL; b)Certidão negativa de Processo Administrativo
perante a FECOERPE; c)Certidão Negativa de débito vencido e não pago perante a CERPEL; d)Declaração de desimpedimento legal;
e)Comprovação de regularidade da contribuição social mensal inclusa na conta de consumo de energia da CELPE ou recolhimento
direto.
O número de associados adimplentes nesta data é 1.837, representados por 20 (vinte) Delegados Seccionais.
Petrolina, 24 de janeiro de 2020
José Vianei Galdino Marques
Presidente

OMS pretende criar e reunir estratégias de combate ao vírus

Coronavírus deixa mundo em alerta
No último dia 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou estado de emergência
em saúde pública internacional, devido ao crescente
números de casos do coronavírus na China e em outros 19 países do mundo. A
medida só é tomada quando a organização identifica
um risco para a saúde em
outros países, devido à propagação de doenças, o que
exige uma ação ainda mais
coordenada.
De acordo com o diretor geral da OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, o
número de casos fora da
China continua crescendo,
mesmo com todos os esforços do governo chinês. Para
isso, a OMS pretende criar

e reunir estratégias capazes
de barrar o aumento das infecções em outros países,
além de ajudar a China. A
OMS já decretou estado de
emergência global em outros casos para epidemia viral, sendo os mais recentes
o zika vírus, a gripe H1N1, a
poliomielite e o ebola.
Como medida de proteção, o governo dos EUA
proibiu a entrada em território americano de todos
os não residentes vindos da
China e ainda recomendou
a seus cidadãos que evitem
viajar ao país asiático e, até
mesmo, abandonem o país.
A medida não agradou o governo Chinês, visto que afeta
muitos chineses e estrangeiros que não podem voltar ao
trabalho ou universidades.
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“Ao som dos clarins de Momo”
Não há dúvidas que as festas de Momo são regadas a muita diversão.
É nesse período que os municípios “param” para receber as festas mais
animadas do ano, que tomam conta das ruas, sejam através dos blocos,
das troças, ou até mesmo dos grandes espetáculos. Para curtir o melhor
do Carnal de Pernambuco, fizemos uma seleção das festas mais tradicionais dos municípios.
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Baile Municipal é tradição nas prévias
Reprodução Internet

Em Petrolina, o evento vai
acontecer no dia 07 de fevereiro,
com a promessa de movimentar
a cidade com a diversidade de
ritmos do cantor e compositor
Alceu Valença. Essa vai ser a 22ª
edição da festa, que conta ainda com concurso de fantasias e
costuma abrir a programação de
Carnaval do município. O evento
será realizado a partir das 20h,
em frente ao clube 21 de setembro, no Centro.
Já em Arcoverde, a 14ª edição do Baile vai acontecer no
dia 08 de fevereiro, no Esporte
Clube Municipal Roberto Moraes, e será a primeira atração
do Calendário de Eventos 2020
da cidade. Entre as apresentações artísticas e culturais está a
Orquestra Super Oara & Elaque
Amaral, que divide o palco com
a banda Fulô de Mandacaru, que
vai levar para a noite uma versão
Summer, executando os mais
tradicionais frevos pernambucanos, maracatu, caboclinhos, axé,
brega, MPB e forró eletrônico.
Com o tema 'Em 2020, o Baile
Municipal e toda sua tradição,
renda homenagem à JOINHA,

Calunga vai ganhar homenagem pelos seus 88 anos

Alceu Valença vai levar diversidade de ritmos para Petrolina

um grande guerreiro, que sempre com alegria e emoção, resplandece as festas de rua da
Capital do Sertão', a prévia carnavalesca estará celebrando a
história de vida de José Joacy
Dias Sobrinho, popularmente
conhecido, desde 1945, como
Joinha do Bazar Caramuru.
Afogados da Ingazeira prometeu realizar uma das edições
mais animadas e concorridas
dos últimos anos. A edição de

2020 do Baile Municipal tem
na programação musical nomes como a banda Araketu,
a animação do Patusco, além
da tradição do frevo com a orquestra afogadense, Show de
Frevo. A festa acontece no dia
08 de fevereiro, com previsão
de início às 21h, no espaço Wilton Britto. Informações sobre
mesas e ingressos podem ser
obtidas através do telefone (87)
99958.0056.

Homem da Meia Noite celebra 88 anos
O mais antigo boneco gigante da folia de Olinda, o
Homem da Meia Noite, vai
receber uma homenagem
no dia 02 de fevereiro, no
cidade de Arcoverde. Para
celebrar os 88 anos do calunga, um cortejo vai sair
do centro da cidade, a partir
das 16h, em direção à Matriz
do Livramento, seguindo o
trajeto até chegar ao Alto
do Cruzeiro, para o Pátio de
Eventos, local onde os homenageados Cordel do fogo
Encantado, Rogério Rangel
e Maestro Oséas farão uma
apresentação no palco. Diversos grupos culturais da
região farão parte da festa,
como Boi Arcoverde,
Boi Maracatu, Boi
Diamante, Boi
Fantástico, Boi
Cafuné, Sertão Maracatu, Maracatu Raízes
do Sertão, Baque Mulher, Samba de Coco
Raízes, Samba de Coco
das Irmãs Lopes, Samba

de Coco Fulô do Barro, Samba de Coco Trupé, Quebra
Coco Aliança, Afoxé Ya Omi
Ogunté, Riso da Terra, Teatro
de Retalhos e Dj Benedita. O
tema escolhido para a festa
foi “Chover”, onde o boneco
gigante vai exaltar a água no
decorrer do ciclo carnavalesco deste ano. É a água que vai
representar a esperança que
renova a vida, o descaso com
os nossos rios, mares, mangues e todos os elementos que
são fonte de vida, dando mais
esperança ao povo sertanejo.
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Resgatar tradições dos antigos carnavais é o ponto alto do
Carnaval pelo interior de Pernambuco. Em Arcoverde, a Troça
do Urso Branco ganhou as ruas
do município e desfila com muita
alegria desde 2012. A programação está marcada para o dia 15
de fevereiro, com percurso que
começa na Rua Joaquim Bezerra, às 14h, e percorre as ruas da
cidade até chegar na Praça da
Bandeira. A troça resgata a alegria e amizade dos antigos carnavais, tendo como símbolo o Urso
Branco, mas conta ainda com
outras atrações, como batucadas
e orquestra de frevo, que prometem agitar os foliões. De acordo

como organizador do festejo,
Paulo Padilha, a expectativa é
que cerca de 2 mil pessoas vão
às ruas junto ao Urso Branco.
Conhecido também como “Folia do Papangu”, o Carnaval de
Bezerros é tradição na região
e responsável por atrais diversos turistas de ouras cidades e
estados, que estão em busca de
muita cultura, cores e animação.
Sendo considerada uma das festividades mais procuradas do
Estado. Considerados personagens fundamentais do Carnaval
de Pernambuco, os Papangus
são uma tradição centenária em
Bezerros, capaz de reunir centenas de pessoas com máscaras

nas ruas do município. A comemoração tem início no domingo
de Carnaval, com um desfile dos
papangus pelas principais ruas
da cidade. Além de fortalecer a
cultura local, a festa movimenta a economia da região através
da produção das máscaras, que
é iniciada meses antes do Carnaval, onde cada artesão pode
produzir cerca de 300 peças por
semana, sendo vendidas com
preços que variam de R$10 a
R$130, aproximadamente. Esse
ano, o colorido das máscaras vai
tomar as ruas no dia 23 de fevereiro, acompanhado de diversas
atrações musicais e manifestações culturais.

Robson Lima

Carnaval das tradições

Em Arcoverde, Joinha é o grande homenageado

A alegre irreverência dos Caretas
Apesar dos traços mal
humorados, presentes nas
centenas de máscaras, os
Caretas de Triunfo fazem a
alegria dos foliões sertanejos há mais de um século. A
figura popular do município surgiu em 1917, no período do reisado – tradição
folclórica que simboliza o
nascimento de Jesus. Um

“Mateus” do grupo exagerou
na bebida e foi proibido de
participar da festa da cidade
e, para chamar atenção por
sua indignação, decidiu fantasiar-se com roupa extravagante e de máscara pelas
ruas, deixando a única certeza de que estava magoado,
graças a expressão de tristeza em sua máscara. Com

o passar dos anos, a população decidiu aderir à fantasia e desfilar pelas ruas,
abusando da irreverência e
da sátira. Hoje, mais de mil
foliões vão às ruas de Triunfo mascarados, portando
chocalhos, chapéu de palha
e tabuleta – uma placa carregada nas costas, com frases satíricas.

Apesar da expressão triste, Caretas são responsáveis por alegrar os foliões

AESA

Informa

AESA inicia 2020 com o anuncio de novos investimentos
Autarquia compete com outras instituições e se adequa às demandas dos cursos oferecidos
O crescimento vertiginoso no número de cursos conquistados pela AESA - Autarquia de Ensino Superior
de Arcoverde nos últimos
quatro anos pode ser atribuído inquestionavelmente
ao modelo de gestão adotado e operacionalizado por
profissionais competentes,
preparados para tal pela instituição. A Autarquia vem
investindo constantemente
na qualidade dos cursos oferecidos e consequentemente

no bem estar dos seus alunos
com a expansão e aparelhamento da sua estrutura física,
para melhor produtividade
do ensino. Os investimentos
são estratégicos e necessários
para permitir que as instalações físicas sejam condizentes
e estejam adequadas aos cursos ministrados. Uma gestão
que não dá tréguas e já iniciou
este ano de 2020 colocando em
prática algumas ações estratégicas para melhoria da qualidade de ensino e o bem-estar dos

alunos, que a partir deste ano,
terão salas de aula climatizadas e disporão de novos equipamentos para melhoria do
aprendizado. A Aesa também
vem investindo na montagem
de laboratórios e na produção
de medicamentos fitoterápicos. Segundo o Diretor Presidente da Instituição, professor
Roberto Coelho, quem ganha
com todas essas mudanças é
o município de Arcoverde que
hoje pode ser considerado um
polo educacional de referência

no Sertão de Pernambuco, visto que o município conta hoje
com uma vasta oferta de ensino
em todos os níveis, sejam os
cursos de nível médio, ou os
cursos de nível superior. Um
polo educacional que tem contribuído com a região, cultural
e socialmente por sua localização geográfica estratégica
equidistante, capaz de atender, além de Arcoverde, as
regiões vizinhas. A Autarquia
conta hoje com 15 cursos de
nível superior, o que permite

às famílias educar seus filhos
sem a dramática necessidade
da separação para estudar
em outras cidades, o que antes era impossível fazer. Todos os investimentos que faremos no decorrer deste ano,
são estratégicos e necessários
para prestação de um bom
serviço; estamos competindo
com o mercado de faculdades
privadas, por isso precisamos
nos adequar competentemente às demandas educacionais
atuais”. Afirma Coelho.
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O cantor forrozeiro Del Feliz esteve visitando o Vale
do São Francisco e concedeu entrevista a apresentadora Vanda Torres no telejornal da TV Grande
Rio. Na foto, com o sanfoneiro Fabinho Salvador.

O cantor e compositor pernambucano, Alceu Valença é a
grande atração da 22ª Baile Municipal de Petrolina e acontecerá no sábado, 07 de fevereiro, na Arena do Iate Clube de Petrolina-PE. Além do olindense, teremos show de
Fabiana Santiago com a Philarmônica 21 de Setembro.
Janko Moura

Arquivo Pessoal

Este foram os escolhidos no Concurso de Rei Momo e
Rainha do Carnaval de Juazeiro 2020, na foto, a primeira princesa Acássia Nicole, Enilton Júnior e a Rainha Maria Alice.

Parabenizar o cantor mirim petrolinense Pedro
Lucas viajou para o Rio de Janeiro para participar das audições às cegas do programa musical
The Voice Kids, transmitido pela TV Globo teve
duas cadeiras viradas e escolheu a dupla Simone e Simaria estamos na torcida!

O pároco Padre Givanildo ladeado pelos padres e seminaristas na Festa de Encerramento da Festa de São Paulo
Apóstolo em Petrolina-PE.

A cantora Andrezza Santos lançou recentemente o
clipe de sua nova música “Amor de Portelinha”, inspirada nos romances de point popular de Juazeiro.
O trabalho está disponível no Youtube e nas plataformas de streaming da internet, como Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music e SoundCloud.

O cantor e compositor caruaruense Benil embarcou para Europa na sua 3ª turnê serão 10
dias levando a música pernambucana e divulgando os ritmos juninos e carnavalescos na
Alemanha, Áustria, Hungria e Portugal.
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Livro destaca participação de
agricultores no CMDR
A
vivência
cotidiana
com os agricultores familiares do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Rural
(CMDR) de Cabrobó, no sertão de Pernambuco, levou
a mestre em Serviço Social,
Bárbara Sampaio Ramos,
a desenvolver um trabalho
analítico, sobre a participação desses agricultores
no Conselho e suas relações
com o desenvolvimento local
desse município. O lançamento do livro “Participação
dos agricultores familiares
no Conselho de Desenvolvimento Rural do Município
de Cabrobó-PE” vai acontecer no dia 20 de fevereiro, no
Restaurante Villa Cabrobó.
Dirigido aos agricultores

familiares, órgão públicos,
ONGs e outros envolvidos
com a área, o livro traz o
olhar da autora, que conta
com integrantes da família
pertencentes a categoria.
“Além disso, o interesse advém das discussões teóricas
na graduação em Serviço Social na disciplina Serviço Social e o mundo rural, na qual
discutimos o reconhecimento da agricultura familiar e
sua inserção nas políticas
públicas, como também a
importância da participação desses agricultores nas
instâncias participativas e
democráticas”, explica Bárbara.
A princípio, cem exemplares estarão à venda na Pa-

Dilvulçaão

Trabalho foi realizado a partir de análise da participação de agricultores
familiares no desenvolvimento de Cabrobó

Lançamento será no dia 20 de fevereiro

Conforto e mobilidade no dia a dia
com os Estacionamentos CAAPE
O serviço dos Estacionamentos CAAPE oferece praticidade e
segurança para as advogadas, advogados e estagiários que lidam
com dificuldades para encontrar uma vaga próxima dos principais fóruns. O benefício é oferecido gratuitamente para os profissionais adimplentes com a OAB-PE que devem retirar e portar
no veículo um adesivo que possibilita o uso dos estacionamentos
de forma ilimitada, em todos os dias úteis da semana. O adesivo para ter acesso aos Estacionamentos CAAPE no primeiro
semestre de 2020 pode ser retirado de forma gratuita até o dia
28 de fevereiro nos Pontos CAAPE, na sede da CAAPE e das subseccionais, pelas advogadas, advogados e estagiários adimplentes com a anuidade 2020. Após essa data, o adesivo, que será
exigido a partir de 1º de março de 2020, poderá ser adquirido
por R$ 20,00.

pelaria Raquel, localizada no
centro de Cabrobó, no valor
de R$30.

DETRAN estará nas prévias de Carnaval
Através do Departamento Estadual de Trânsito de
Pernambuco
(DETRAN-PE), o Governo do Estado
está realizando uma nova
operação voltada para os
dias oficiais de momo e
prévias de Carnaval. A Operação Prevenção “Segundos
que salvam vidas” vai estar
nas ruas durante as principais festas, objetivando
coibir a condução de veículos por pessoas que fizeram
uso de bebidas alcoólicas,
disponibilizando o etilômetro. Ao todo, 180 agentes de
trânsito estarão de plantão

no período de toda as festividades e, durante todo
o festejo, a Diretoria de
Fiscalização realizará 250
operações, um aumento de
200% referente a 2019.
Além de Recife e Olinda,
as operações também serão realizadas pelo interior
e litoral do Estado, como
nos municípios de Vitória,
Bezerros, Pesqueira, Ipojuca (Porto de Galinhas),
Paulista (Janga e Maria Farinha), Ilha de Itamaracá e
Nazaré da Mata. Para tanto,
os agentes de trânsito e técnicos da Coordenadoria de

Educação para o Trânsito
estarão distribuindo materiais com dicas de boas práticas no trânsito, alertando
sempre sobre não falar ao
telefone enquanto estiver
dirigindo; a importância do
uso do cinto de segurança,
inclusive no banco de trás; e
o perigo de misturar volante
e álcool, sempre apontando
outras alternativas de transporte, com o objetivo de minimizar acidentes, além de
focar na fluidez no trânsito, que aponta um aumento considerável durante os
dias de festa.

CAAPE vai lançar Guia de Convênios
2020 impresso
Para facilitar a consulta das empresas parceiras que oferecem
descontos e vantagens para a advocacia, a CAAPE vai lançar, agora no primeiro semestre, a 1ª edição do Guia CAAPE impresso.
Nele, empresas nas áreas de gastronomia, turismo, saúde, educação, comércio e serviços em geral, divididas pela área e subseccional. "O objetivo do Guia é facilitar o acesso da classe aos nossos
parceiros, em especial os colegas do Interior", destaca o presidente
da CAAPE, Fernando Ribeiro.

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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Comércio está otimista com
incremento das vendas no Carnaval

De 01 a 29 de Fevereiro de 2020 Edição 203

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

Divulgação

Empresários se fundamentam em dados comerciais obtidos em anos
anteriores, com a venda de produtos para o carnaval

Expectativa é de um incremento de 5% nas vendas

Petrolina está na expectativa de uma das festas populares
mais aguardadas pelo brasileiro.
O entusiasmo da população com
as festas de momo, geram um
grande movimento no comércio,
através das vendas de fantasias e
acessórios típicos da época. De
olho nas tendências do período,
comerciantes abastecem suas
prateleiras com muitas cores,
brilho e diversão.
O Carnaval deve gerar um
incremento no volume de vendas 5% maior do que em 2019,
em setores do comércio varejista, como as lojas de roupas,
adereços e acessórios. Apesar
do bolso do consumidor sentir o
peso do início do ano com o pagamento de contas como IPVA,
matrículas e materiais escolares,
boletos de final de ano, a data
oficial da folia momesca (25 de
fevereiro), possibilita um planejamento por parte de quem vai

se jogar na folia. "É importante
ressaltar que um evento deste
porte movimenta desde os segmentos de roupas, adereços,
fantasias; passando pelo setor de
serviços, hotelaria, alimentação
e transportes. O comércio tem
recebido os reflexos de um melhor momento da economia do
país e não temos a menor dúvida de que o período de Carnaval vai render bons frutos para
o lojista", acredita o presidente
do Sindicato do Comércio Varejista de Petrolina (Sindilojas),
Joaquim de Castro. A aposta
dos lojistas está para as vendas
de artigos carnavalescos, que já
iniciam nas prévias que acontecem na maioria dos municípios
pernambucanos. A empresária
Elisangela Monteiro, da loja
Bijuarte, ressalta que a folia de
Momo em Petrolina cresce a
cada ano, reflexo positivo para
o comércio. "Acredito que 2020

será muito melhor do que o ano
passado, até porque estamos
desenvolvendo um trabalho
bem mais programado e voltado para esta época. E a gente
não pode esquecer que tem o
carnaval antecipado de Juazeiro, que sem dúvida alguma,
reflete positivamente no nosso
comércio local", destaca. Ela
acrescenta ainda que adereços
para a cabeça, fantasias, glitter
e purpurina são muito procurados em sua loja nesta época do
ano e crava quais devem ser as
tendências queridinhas do público consumidor. "Apostamos
muito no colorido do arco-íris
e também na moda do sereísmo [fantasias voltadas para a
temática das sereias]", frisa Elisangela. O mesmo entusiasmo
é compartilhado pela empresária Virlânia Nobre, da Casas
Nobre da Travessa Gregório
Ramos. A empreendedora afirma que já está com o estoque
abastecido com muitas novidades e também espera vendas
superiores às do ano passado.
"A expectativa das vendas para
este carnaval é a melhor dos últimos anos. Além dos produtos
já tradicionais como serpentinas, confetes, espuminha, colar
havaiano e máscaras em geral;
estamos apostando nas tiaras
com frases, que é algo customizado, mais personalizado. Esse
ano vem muito mais brilho em
adereços com fitas metalizadas.
Também dispomos de artigos
pra decoração de bailes carnavalescos", finaliza.

CERMESFRA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da CERMESFRA - Cooperativa de Energia e Desenvolvimento do Médio São Francisco, no uso das atribuições legais que lhe
são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dia
28 de março de 2020 às 8:00 horas, na sede social sito a Rua São Francisco, 589 - Cabrobó, Estado de Pernambuco, em primeira convocação
com a presença de 2/3 (dois terços) do número de Delegados Seccionais; em segunda convocação às 9:00 horas com a presença de metade
mais 1(um) dos Delegados; ou ainda em terceira convocação às 10 horas com a presença de no mínimo 10(dez) Delegados, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de Contas da Administração do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019; 2) Eleição do
Conselho Fiscal (mandato de 31/03/2020 a 31/03/2021). 3) Destinação das sobras verificadas no exercício ou solução das perdas; 4) Outros
assuntos de interesse da sociedade não dependentes de deliberação. O associado que pretender participar como candidato ao Conselho
Fiscal deverá registrar chapa até o oitavo dia útil que antecede a eleição, anexando os seguintes documentos: a)Cópia da carteira de sócio
da CERMESFRA; b)Certidão negativa de Processo Administrativo perante a FECOERPE; c)Certidão Negativa de débito vencido e não pago
perante a CERMESFRA; d)Declaração de desimpedimento legal; e)Comprovação de regularidade da contribuição social mensal inclusa na
conta de consumo de energia da CELPE ou recolhimento direto.
O número de associados adimplentes nesta data é 1.610, representados por 20 (vinte) Delegados Seccionais.
Cabrobó, 29 de janeiro de 2020
Francisco de Assis de Souza
Presidente

Logo comemorativa celebra os 40
anos da CDL Petrolina
Uma história marcada
pela luta e dedicação de empresários que se propuseram
a mudar a realidade do comércio local através da união.
Para marcar os 40 anos de
sua fundação, a Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL) de
Petrolina, apresenta nova logomarca comemorativa que estará
em todas as áreas virtuais da entidade durante todo este ano.
O aniversário será comemorado oficialmente em 25 de outubro, mas a CDL Petrolina, sob a presidência do empresário Manoel Vilmar, trabalha em torno do evento desde
o ano passado. A primeira ação que marca as quatro décadas de atuação é a apresentação da nova marca alusiva aos
40 anos. Além disso, palestras, seminários e as tradicionais
ações sociais fazem parte da programação que está por vir.
Para o presidente da CDL, Manoel Vilmar, a entidade tem muito
que comemorar e lembrar, por todo o trabalho e esforço empreendidos na luta por um comércio forte e sustentável. “Durante
este ano realizaremos uma série de atividades para celebrar nossa
história. E já iniciamos mudando a nossa identidade visual que foi
pensada para marcar a atuação da entidade e reforçar suas ações
para o futuro. Esta marca comemorativa deverá ser usada como
assinatura da entidade até dezembro de 2020”, explica Vilmar.
O presidente também fez questão de destacar a importância
da CDL no Vale do São Francisco. “O nosso comércio é um dos
maiores setores da economia, além de ser grande gerador de empregos. E ao longo de seus 40 anos, a CDL se consolidou com
papel fundamental neste contexto, principalmente, como defensora de um comércio próspero e mediador entre empresários e
poderes públicos. Por esse motivo, a CDL Petrolina hoje é considerada uma das entidades com maior representatividade e referência no estado de Pernambuco”, destaca.

CERVI - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da CERVI - Cooperativa de Energia e Desenvolvimento do Vale do Ipanema
, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os
senhores associados, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dia
27 março de 2020 às 8:00 horas, na sede social sito a Rua Luís Alves de Carvalho, 20 – São
Miguel - Arcoverde, Estado de Pernambuco, em primeira convocação com a presença de 2/3
(dois terços) do número de Delegados Seccionais; em segunda convocação às 9:00 horas
com a presença de metade mais 1(um) dos Delegados; ou ainda em terceira convocação
às 10 horas com a presença de no mínimo 10(dez) Delegados, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1) Prestação de Contas da Administração do exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2019; 2) Eleição do Conselho Fiscal (mandato de 31/03/2020 a
31/03/2021). 3) Destinação das sobras verificadas no exercício ou solução das perdas; 4)
Outros assuntos de interesse da sociedade não dependentes de deliberação. O associado
que pretender participar como candidato ao Conselho Fiscal deverá registrar chapa até
o oitavo dia útil que antecede a eleição, anexando os seguintes documentos: a)Cópia
da carteira de sócio da CERVI; b)Certidão negativa de Processo Administrativo perante
a FECOERPE; c)Certidão Negativa de débito vencido e não pago perante a CERVI; d)
Declaração de desimpedimento legal; e)Comprovação de regularidade da contribuição
social mensal inclusa na conta de consumo de energia da CELPE ou recolhimento direto.
O número de associados adimplentes nesta data é 2.144, representados por
20 (vinte) Delegados Seccionais.
Arcoverde, 29 de janeiro de 2020
Antonio Miguel Barbosa
Presidente
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