Aeroporto
Serra Talhada está na expectativa da inauguração do seu aeroporto, que deve iniciar as operações ainda esse semestre.
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Afogados da Ingazeira FC
Clube sertanejo se destacou em
competição nacional, ao bater o
Atlético-MG. Verba recebida será
destinada para construção de CT.
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FIQUE POR DENTRO
Atacarejo
Geração de empregos

Editorial
Passado o carnaval iniciamos o
ano propriamente dito segundo a
tradição popular; o que na prática não funciona bem assim. Mas
para o Jornal do Sertão o mês de
março é de grande representatividade. Neste mês o Jornal completa 14 anos. Tendo sua primeira edição impressa circulado em
março de 2006, o jornal atendeu
as demandas de comunicação da
região e vem contribuindo ininterruptamente até os dias atuais
com o seu desenvolvimento. Durante todo esse tempo ocorreram
muitas inovações e o Jornal do
Sertão acompanhou todas essas
mudanças. Assim como a região
cresce criando novas demandas, o Jornal do Sertão também
acompanha esse ritmo e vem se
adaptando a essa nova conjuntura. Nosso objetivo é atender as
demandas de comunicação do
Sertão e contribuir para que as
empresas e projetos de desenvolvimento tenham a dimensão que
merece. Hoje o Jornal do Sertão
faz parte do SSJ – Sistema Sertão de Comunicação, em parceria com a empresa Jairo Rocha
Participações e conta, além do
jornal impresso, com rádio, tv
e Portal de Notícias Web, instrumentos desenvolvidos com
foco na realidade sertaneja.
Este mês estamos trazendo por
meio da web, entrevista com Sr.
Jaimy Friedman, Sócio Diretor
do Shopping Arcoverde, e daí
estaremos focando empresas e
empresários com investimentos e interesse na região. Nesta
edição trazemos como matéria
de capa a importância do planejamento financeiro como forma
de conscientizar a população da
importância na administração
dos recursos financeiros para
evitar o endividamento familiar.
Em Serra Talhada o Shopping se
prepara para abrir as portas esse
mês e o aeroporto deve entrar
em funcionamento oficialmente
até junho deste ano.
Entre! Boa Leitura.
Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral

Representantes comerciais
da Rede Novo – Atacado e Varejo estiveram em reunião com
a prefeita de Arcoverde, Madalena Britto, além do secretário
municipal de Governo e Coordenação, Carlos Fernando. A
unidade que já está em fase de
construção no município, no

Eleições
Cadastramento biométrico
terreno ao lado do futuro Shopping Arcoverde está prevista
para ser inaugurada ainda neste primeiro semestre. A expectativa é que o empreendimento
gere 250 empregos diretos, voltado exclusivamente para moradores da região, gerando fortalecimento da economia local.

Saúde
Consulta odontológica
A Unidade Móvel Odontológica da Prefeitura de Petrolina
vai contemplar 22 localidades
da zona rural do município
com atendimentos odontológicos gratuitos. O objetivo é facilitar o acesso aos serviços de
saúde bucal aos moradores no
interior do município. Durante

Até o dia 27 de março, 35
municípios de Pernambuco ainda estarão em processo para o
cadastramento da biometria de
eleitores no ciclo 2018-2020.
Entre os municípios dentro do
processo estão Afrânio, Betânia,
Cabrobó, Carnaubeira da Penha,
Itapetim, Lagoa Grande, Orocó,

IF Sertão
Edital para curso técnico
todo o mês de março, a Unidade Móvel estará com um consultório totalmente equipado,
atendendo quem é usuário das
Unidades Básicas de Saúde. A
consulta não é agendada, basta
comparecer na data e local indicado no calendário da Secretaria Municipal de Saúde.

O campus Serra Talhada do
IF Sertão-PE publicou edital referente ao preenchimento de 28
vagas remanescentes do Técnico em Edificações – oferecido
na modalidade PROEJA. As
inscrições, que são presenciais,
ocorrerão de 02 a 05 de março,
das 8h às 17h, e as matrículas na

OBSERVATÓRIO JS

posição ideológica deste outro. Termos como petralha,
bolsominion, esquerdopata
e facista são facilmente usados, sem esquecer da palavra isentão para aqueles que
simplesmente não querem
entrar na briga. Ninguém
escapa. Bem sabemos que
em tudo existe dois lados e
que a polaridade é uma das
qualidades de tudo que há
no universo, mas também
existe o caminho do meio,
do entendimento. E o primeiro passo é parar de endeusar e/ou demonizar os
protagonistas dessa confusão toda. Que tal tentar
entender porque as pessoas pensam de determinada

maneira ? Ninguém muda
o outro com uma simples
conversa. Cada um pensa do jeito que pensa por
conta de uma determinada
educação que teve, do meio
que cresceu e dos exemplos
que presenciou. É inevitável lembrar que cada um
escolhe de acordo com seus
gostos pessoais, com aquilo que lhe agrada, e o bem
comum
definitivamente
parece ser o ultimo aspecto
na escolha dos seus lideres.
E esse extremismo ideológico reforça que o caminho que estamos seguindo
nos levará a um verdadeiro
abismo onde todos cairão.
Qual a solução para isso
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semana seguinte. As vagas serão preenchidas pela análise do
desempenho escolar no Ensino
Fundamental II, no 6º e 7º ano,
ou 3ª fase da Educação de Jovens e Adultos, ou equivalente.
Quem se matricular já começa
a frequentar as aulas no turno
da noite.

Sociedade bipolar

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

Considerando a humanidade como um ser único, chegamos a conclusão
que ele está bipolar e sofre
de crise de identidade. O que
esperar de tudo isso que nos
acomete ? Vivemos a intolerância ambidestra onde cada
lado se obriga a seguir suas
cartilhas e mesmo sendo todos ditos cristãos, o julgamento de ideias e o veredito
condenatório é praticado sem
piedade. Não há mais diálogo, pois cada lado quer apenas ouvir a sua opinião sair
da boca do outro, e o pior, se
não sair será taxado de qualquer termo desses que determinam pejorativamente a

Ouricuri e Santa Maria da Boa
Vista, no Sertão. Para realizar o
serviço, os eleitores precisam realizar o agendamento no site do
TRE-PE e comparecer ao local
indicado. Quem não regularizar
as pendências eleitorais, terá o
título cancelado, perdendo outros benefícios.

Circulação: Sertão de Pernambuco | Arcoverde, Sertânia, Custódia, Cabrobó, Serra Talhada, São José do Egito, Afogados da Ingazeira, Floresta, Petrolândia, Salgueiro, Araripina,Venturosa,
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | VENDA PROIBIDA Pedra, Petrolina, Triunfo, Sta. Cruz da Baixa Verde, Juazeiro
Bahia, Recife, Olinda | Governo do Estado - Assembléia LeOs textos, fotos ou ilustrações nos espaços gislativa Secretarias de Estado | Brasília-DF | Ministério da
das colunas são de inteira responsabilidade Integração Nacional
dos respectivos colaboradores.
Distribuição gratuita

tudo? Não há outra senão
o amor e a compaixão. A
partir deles aplicaremos
o respeito às opiniões divergentes e procuraremos
entender as raízes dos pensamentos opostos. Deixar
o ego de lado e partir para
o bem comum. Importante
também é vencer a ignorância, principal alimento
da discórdia. O que esperar de alguém que simplesmente não tem nenhum conhecimento aprofundado
do que defende com unhas
e dentes? Assim caminha a
humanidade e parece que a
sensatez e o bom senso não
tem vez no momento atual.
Boa sorte!
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Aumenta expectativa para votação da
MP do Agro pelo Senado

3

Pedro Ventura_Agência Brasília

Nos próximos dias, Plenário deve avaliar a medida provisória que visa facilitar o crédito e financiamento de dívidas dos produtores rurais
Com informações da Agência Senado
Aguarda leitura e votação no Plenário a medida
provisória que facilita o
crédito e o financiamento
das dívidas para produtores
rurais. Conhecida como MP
do Agro (MPV 897/2019),
ela é vista pelo governo
como um “divisor de águas
para o crédito rural” por
conter “ferramentas que
vão simplificar e dar segurança para quem quer
investir no Brasil”, nas palavras da ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
Entre várias previsões, a
MP traz o fundo de garantia para empréstimos e as
linhas de subvenção para
construção de armazéns
de cereais. Também prevê

o subsídio para a construção de silos, os benefícios
a produtores de biodiesel
e a quem usa energia limpa (sem carbono), além da
reabertura de prazos para
a concessão de descontos
na quitação de dívidas rurais, entre outros.
O texto foi aprovado
primeiramente numa comissão mista que avaliou
349 emendas propostas
por deputados e senadores. Já no Plenário da Câmara, foram excluídas a
determinação de repasse
de 20% dos fundos constitucionais (FNE, FNO e
FCO) para bancos privados aptos a conceder créditos rurais e a previsão de
análise dos empréstimos
pelos conselhos delibera-

tivos das superintendências de desenvolvimento
regional. Se as mudanças
feitas pelo relator da MP,
deputado Pedro Lupion
(DEM-PR), e pelo Plenário
da Câmara forem mantidas
pelo Senado, o texto precisará passar pela sanção
presidencial, onde pode
receber vetos. O prazo de
vigência da MP expira em
10 de março. Por isso, ela
passará a trancar a pauta
do Plenário assim que for
lida.
Entenda alguns pontos
De acordo com o texto,
não haverá limite para a
participação de produtores rurais em um fundo,
que contará ainda com cotas dos credores. Poderá

Plenário tem até 10 de março para realizar votação

haver vários fundos, chamados de Fundos Garantidores Solidários (FGS),
contanto que cada um deles tenha um mínimo de
dois devedores, contribuindo com 4% dos saldos
da dívida total. Igual percentual incidirá para os
credores. Caso exista um
garantidor da dívida, sua
contribuição será de 2% do
saldo devedor. Desde que

se mantenha a proporção
das cotas entre essas categorias (devedor, credor e
garantidor), os percentuais
poderão ser aumentados.
A MP ainda prevê subvenção federal a bancos
privados que oferecerem
descontos a quem quita ou
paga prestações em dia.
Antes da publicação da
MP, isso só era possível a
bancos públicos.
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Oferta de serviços via internet
muda hábito dos brasileiros

ColunaJurídica

Popularização dos aplicativos de compras online são responsáveis pelo "efeito Amazon"

Não há dúvidas que o
avanço da tecnologia vem
mudando o hábito de consumo das famílias. Aplicativos
voltados para os mais variados segmentos estão cada vez
mais popularizados, favorecendo a redução da inflação.
Em algumas economias, esse
impacto que a tecnologia
causa na inflação é chamado
de “efeito Amazon”, isso porque, a empresa foi uma das
primeiras a criar um modelo de distribuição de produtos, com redução de custos
de operação e, consequentemente, de preços. Hoje, esse
modelo é copiado por diversas outras empresas.
Entre as principais consequências da presença dos
aplicativos no consumo diário, está o aumento da concorrência, além da possibilidade de comparação de
preços, de maneira prática e
rápida. Tudo isso tem como
reposta principal a queda de
preços. E não há dúvidas de

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado

Da exclusão extrajudicial de Sócios nas
Sociedades de responsabilidade limitada
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.

Smartphone virou principal ferramenta de compra da população

que o mercado de compras
via internet está crescendo constantemente, principalmente no que se trata de
serviços, a exemplo do pedido de táxis ou motoristas por
aplicativo, onde, segundo um levantamento realizado pelo Centro Regional de Estudos para o
Desenvolvimento da Sociedade
da Informação (Cetic.br), em

2018, 32% dos usuários de internet pediram táxis ou motoristas
por aplicativos. Outros serviços
realizados, segundo a Cetic.br,
foram pagamento por serviços
de filme ou série pela internet,
pedidos de refeições em sites
ou aplicativos, pagamento por
serviços de música pela internet
e reservas de quartos ou acomodações em sites e aplicativos.

Divulgação

Shopping Serra Talhada vai abrir as portas

Shopping vai ser inanugurado ainda esse mês

Começou a contagem regressiva para a inauguração do Shopping Serra Talhada. Durante
esse mês de março, a população
de Serra Talhada vai contar com

Coluna Jurídica
Reprodução internet

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
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um empreendimento com 22
mil metros quadrados de área
construída, praça de alimentação, cinema, academia, polo médico e investimento de mais de

26 milhões. “Os consumidores
estão polvorosos com a expectativa de encontrar marcas que só
existiam em grandes centros”,
afirmou a assessoria do mall, em
nota.
Dos 22 mil m², 1.008 metros
quadrados foram destinados
para a praça de alimentação, que
vai contar com mais de 12 lojas,
de diferentes segmentos alimentícios, a fim de oferecer uma experiência gastronômica diferenciada. "Apostamos na inovação
de produtos e serviços, e nossa
loja no shopping vem com a proposta de um espaço democrático. Além de termos mais conforto, segurança e tranquilidade,
também temos produtos de qualidade a preço justo", contou a
empresária Késsia Lima.

Como todos já sabem, a vasta maioria das empresas nacionais
são formadas na espécie de sociedades de responsabilidade limitada, sendo, portanto, reguladas pelo vigente Código Civil e, supletivamente, pela Lei das Sociedades Anônimas – este último caso quando
há permissivo no Contrato Social.
A exclusão extrajudicial dos sócios além de ser um grande instrumento de pacificação societária, faz valer, também, o princípio da
preservação das empresas, já que elas são a força motriz da economia nacional, gerando riquezas, empregos e renda às famílias.
Nas mais de 02 (duas) décadas em que atuamos no ramo do
Direito Societário e Empresarial, percebemos que este instrumento vem sendo pouco utilizado pelos empresários brasileiros, já que
muitos dos Contratos Sociais não preveem este tipo de providência,
requisito este indispensável para que possa haver sua aplicação.
Assim, aos sócios que cometem atos de inegável gravidade, que
ponha em risco a continuidade do empreendimento empresarial, o
Código Civil permite que o ofensor seja excluído da sociedade, sem
que haja a necessidade da interposição de qualquer ação judicial, por
voto da maioria dos sócios, mediante alteração do Contrato Social.
O Código Civil não define o que venha a ser um ato de inegável
gravidade, cabendo a análise subjetiva dos atos perpetrados pelo sócio ofensor que sirva de gatilho à instauração de tal procedimento.
Obviamente, até mesmo por respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, a exclusão de um sócio somente terá lugar
se houver uma assembleia especialmente convocada para este fim,
resguardado ao ofensor notificação em prazo suficiente para que
participe da reunião e apresente sua mais plena defesa.
Assim, importante evolução societária se deu quando da inserção da possibilidade da exclusão de um sócio que faz força contrária
ao próprio empreendimento societário que faz parte independentemente da utilização do Poder Judiciário - tão impingido pela morosidade – servindo de instrumento mais célere e hábil a evitar que
maiores prejuízos se avolumem em detrimento dos demais sócios e
do próprio empreendimento empresarial.
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Falta de planejamento gera uma
população endividada

5
Reprodução internet

Sem entender os gastos e ganhos do orçamento, cada vez mais brasileiros seguem acumulando dívidas com as mais diversas instituições
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
Quem nunca comprou determinado item, só porque estava
na promoção? Uma ação tão simples como essa pode acarretar em
um problema no seu orçamento:
aquisição de dívidas. E as dívidas, quando não são controladas,
acabam virando verdadeiros desastres. Uma simples pergunta
como “Eu realmente vou precisar
disso?” pode ser o primeiro passo para o controle financeiro. “Se
você sabe que não consegue frear
seus próprios impulsos consumistas, evite ir a locais com amplas ofertas, ainda mais em épocas de promoção”, propõe o educador financeiro, Rafaël Oliveira.
Não é nenhuma novidade
observar que os dados apontam
para endividamento da maior
parte dos brasileiros. Arcar com
todos os compromissos não têm
sido uma missão fácil e, até novembro de 2019, 65,1% das famílias relataram possuir algum tipo
de dívida, segundo a Pesquisa de
Endividamento e Inadimplência
do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional

do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC). “Este é um fator
bastante alarmante, dado a grandeza populacional de nosso país.
A falta de educação financeira,
juntamente com o grande apelo
ao consumo, são os principais
fatores para este alto endividamento. É preciso ter organização
financeira e criar novos e bons
hábitos para conseguir pôr as
contas em dia e ainda ter dinheiro para investir”, explica Oliveira.
Segundo a Peic, o cartão de
crédito foi apontado em primeiro lugar como um dos principais
tipos de dívida por 78,8% das
famílias, seguido por carnês e financiamento de carro. Além da
falta de controle com o uso do
cartão de crédito, muitas pessoas
acabam aumentando ainda mais
a dívida, devido aos juros cobrados pelas instituições financeiras,
que são altíssimos. “O cartão de
crédito pode ser um ótimo aliado à sua organização financeira
ou o seu pior inimigo. Se você for
uma daquelas pessoas que usa o
cartão sem controle, pois ele te
dá a falsa sensação de que você
pode comprar sem ver o dinheiro

da sua conta diminuir, se livre do
cartão. Mas, se você é organizado
financeiramente, ele permite que
todos os seus compromissos diários sejam quitados em um único
dia”, completa Rafaël.
Outro motivo para resultar
nas dívidas acumuladas pelos
consumidores é a utilização do
cheque especial, que também
conta com elevadas taxas de ju-

"

É preciso ter organização
financeira e criar novos e
bons hábitos
ros, variando de 1,52% a 15,92%
ao mês, ou 19,79% a 488,84% ao
ano, segundo o Banco Central
(BC). Recentemente, o BC limitou os juros do cheque especial
para um teto de 8% ao mês,
porém com isso, os bancos poderão cobrar uma tarifa mesmo
de quem não usa, mas pretende
manter a linha de crédito aberta. Essas mudanças passam a
valer a partir de 1º de junho.
“Se você possui linhas de crédito com juros mais baixos do
que a da dívida contraída, vá

Sem controle, população brasileira segue endividada

em frente e não deixe de pegá-la
para abater a de juros maiores.
A diferença ao longo do tempo
é exorbitante”, orienta Oliveira.
Sair de uma dívida é necessário
muito foco e, principalmente,
participação de todas as pessoas da casa, afinal, o endividamento, geralmente acontece de
forma conjunta. Muitas pessoas não sabem ao certo quanto
ganha e quanto gasta ao longo
do mês e essa falta de controle
pode atrapalhar, mesmo quando se tenta economizar. Segundo o educador financeiro, “Para
ter um maior controle de sua
vida financeira, é importante
que você tenha anotado tudo
que entra e sai do seu bolso du-

rante o mês. Você pode anotar
em planilhas eletrônicas, caderno ou aplicativos de controle
financeiro. Esta pode ser uma
tarefa um tanto quanto tediosa
e chata, mas, definitivamente,
crucial”. Ninguém se endivida
porque quer e quem vende quer
receber. Por isso, uma maneira
de pagar as dívidas é através da
negociação. Procurar o credor
pode acarretar em excelentes
propostas para ambos, com redução de taxas, por exemplo.
“Uma coisa que aprendi ao longo destes anos como estudioso
das finanças é que, se você não
controlar o seu dinheiro, ele
controlará você”, finaliza Rafaël
Oliveira.
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Bancos digitais, entenda como funcionam
Já pensou em criar uma conta bancária em poucos minutos, sem custos de
manutenção e taxas acessíveis para serviços financeiros? Esse modelo de
banco vem crescendo nos últimos anos
Os bancos digitais têm se
tornado uma verdadeira tendência entre os brasileiros. As
ofertas de crédito, com ausência de taxas de manutenção e
facilidade na hora de realizar
transações em qualquer lugar,
são os principais atrativos para
que cada vez mais pessoas optem por esse tipo de serviço
financeiro. Um banco digital é
uma instituição financeira que
fornece todas as suas instalações bancárias de forma on-line, e através de aplicativos
em smartphones e tablets. Os
bancos digitais não precisam
de filiais físicas, e seus serviços
são fornecidos usando processos automatizados, oferecendo
suporte ao cliente por meio de
chat no próprio aplicativo, por
exemplo. Na contramão desse
novo modelo, os bancos tra-

dicionais têm cada vez mais
agências fechadas e redução
no quadro de funcionários. Segundo Jamesson Lins, do BRZ,
a popularização dos smartphones e internet são grandes responsáveis pela migração das
pessoas para os bancos digitais.
Para ele, a maior vantagem de
ser cliente de um banco digital
é a ausência de taxa de manutenção da conta. “Essa tem siso
a principal bandeira levantada
pelos bancos digitais. Dentre
os vários benefícios, esse é o
divisor de águas entre os dois
modelos”, afirma.
Apesar da grande oferta de
serviços digitais, esse ainda é
um modelo que gera dúvidas,
por isso, a escolha da melhor
instituição deve ser feita com
mais atenção. “Primeiro, você
precisa definir qual tipo de con-

ta você precisa: Pessoa Física
ou Pessoa Jurídica. E a partir
daí você seleciona quais bancos
oferecem os serviços que você
deseja. Depois, é necessário fazer uma comparação de custo
dos serviços que pretende utilizar, como tarifa de saque, tarifa de boletos e outros”, explica
Jamesson Lins, que completa,
“Como todo o processo de validação é digital, em um banco
em que o processo de validação
dos dados não seja tão rigoroso, pode haver a possibilidade
de abertura de conta, sem o
conhecimento e autorização do
proprietário dos dados”.
Por que escolher um
banco digital?
A geração do novo milênio,
já interage com suas instituições financeiras através dos

Operações são realizadas de forma online

aplicativos ofertados pelos seus
bancos, tendo um resultado
bastante positivo com essa experiência. Com os bancos que
utilizam o modelo 100% digital, todas as suas operações
são realizadas de forma online, oferecendo ao cliente um
maior controle e visibilidade
mais clara de suas movimentações e finanças. Em relação aos
bancos tradicionais, os bancos

digitais seguem cada vez mais
pareados a eles, com a oferta
dos mesmos serviços financeiros, com o diferencial de
poder acessá-los diretamente
dos smatphones. “Tudo é feito
através de um único aplicativo,
além de contar com abertura
de conta e validação de dados
100% eletrônica e um atendimento 24h para qualquer serviço”, finaliza Lins.
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Saúde
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Espaço promove vida saudável para
Pós-carnaval: período é
crianças, adultos e idosos, em Petrolina propício para conjuntivite
Programa é responsável por promover a prevenção de complicações de pacientes com fatores de risco e que apresentam doenças cardiovasculares

A promoção da saúde e prevenção de doenças são medidas
essenciais para uma vida duradoura principalmente quando
os pacientes fazem parte de
grupos de risco, portadores de
doenças crônicas, gestantes
e idosos. Em Petrolina – PE
um grupo de idosos, crianças
e adultos do programa 'Viver
Bem', da cooperativa médica
Unimed Vale do São Francisco,
vem mudando os hábitos, controlando os parâmetros clínicos
e recebendo de volta uma vida
saudável.
Desde 2011, sob a inspiração
do modelo de atenção preconizado pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), o
'Viver Bem', além do cuidado
integral, possui uma visão holística com a oferta de serviços
que vão da promoção da saúde
à reabilitação e acompanhamento, dispondo de uma equipe médica multidisciplinar com
psicólogo, educadores físicos,
nutricionista, endocrinologista e assistentes sociais, entre
outros profissionais. No Espa-

Divulgação

Por Clas Comunicação

Serviços vão da promoção da saúde à reabilitação e acompanhamento

ço, que fica na rua Raimundo
Lacerda, 507, Vila dos Ingás II
(87 - 3866 /4250), são disponibilizados os programas Crescer
Bem (tem o objetivo de desenvolver o cuidado com a criança
de 0 a 10 anos); Mamãe Consciente (promoção e prevenção
de complicações fisiológicas
e emocionais da gestação) e o
Idoso Bem Cuidado (um modelo de atenção com medidas
educativas, promoção à saúde e
prevenção de doenças).

O programa Saúde Integral promove a prevenção de
complicações de pacientes com
fatores de risco e que apresentam doenças cardiovasculares
(hipertensão arterial, dislipidemia, tabagismo, sobrepeso
e obesidade). E completando
o quadro, o Diabetes em Dia,
objetiva sistematizar os cuidados aos clientes que possuem
diabetes, visando à redução da
morbimortalidade e melhoria
da qualidade de vida.

Após a passagem do período
Carnavalesco, o número de casos
de inflamação nos olhos, conhecidas como conjuntivite, cresce
em todo o País, em especial na
região Nordeste, devido aos dias
de folia e clima quente. Segundo
a coordenadora do setor de oftalmologia da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediatra
Zilda Arns, no bairro do Ibura,
Região Metropolitana do Recife,
as doenças infecciosas são causadas pelo adenovírus, que, em
virtude das grandes aglomerações, tornam o contágio maior.
“A conjuntivite é transmitida por
contato com pessoas ou objetos
contaminados. É fundamental
ter bastante cuidado com a higiene das mãos, sempre lavando-as e jamais levar as mãos

aos olhos, evitando coça-los,
principalmente com as mãos
sujas”, explica a coordenadora.
A conjuntivite é classificada em
diversos tipos, onde, só após
uma avaliação do oftalmologista
ou médico clínico, é possível iniciar o tratamento adequado para
a doença. “O ideal é que sempre
que houver uma suspeita, o paciente procure a orientação de
um oftalmologista, para o diagnóstico correto e tratamento,
uma vez que existem vários tipos
de conjuntivites e, portanto, tratamentos específicos para cada
uma delas”, completa Bárbara.
Entenda os sintomas: coceira nos olhos, irritação, vermelhidão, excesso de secreção e sensação de corpo estranho (como se
fosse areia nos olhos).
Bigstock

Diagnóstico é feito por oftalmologista

Saúde
Coronavírus: mundo está em alerta
8
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Doença que teve seu surto inicial na China, já chegou em dezenas de países em todo o
mundo. Brasil é o primeiro da América Latina a apresentar casos confirmados

Primeiros casos foram confirmados em São Paulo

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
O ano de 2020 começou
com um grande alerta mundial para o Convid-19, ou novo
coronavírus. Ainda no mês de
dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
emitiu o primeiro alerta para a
doença, logo após as autoridades chinesas notificarem casos
de uma misteriosa pneumonia
na cidade de Wuhan, região
que conta com cerca de 11 milhões de habitantes. A princípio, o surto atingiu pessoas que
tiveram algum contato com o
mercado de frutos do mar de
Wuhan, despertando a suspeita de que a transmissão desta
variação do coronavírus tenha
ocorrido entre animais mari-

nhos e humanos. Em pouco
tempo, a doença foi registrada
em todas as províncias da China e, mais recentemente, em
dezenas de países do mundo.
No dia 9 de janeiro, a China registrou a primeira vítima fatal,
um homem de 61 anos, que foi
hospitalizado com dificuldades
para respirar e pneumonia grave. No Brasil, a doença foi registrada no dia 26 de fevereiro,
em São Paulo. Sendo o país, o
primeiro e único da América
Latina a ter confirmação da
doença. Até o fechamento desta edição, apenas dois casos
confirmados foram registrados. Ambos em São Paulo, em
pessoas que estiveram na Itália
no último mês. De acordo com
o último balanço do Ministério

da Saúde, divulgado no final de
fevereiro, em todo o Brasil, são
207 casos suspeitos do novo
coronavírus e 79 descartados.
Ainda segundo o ministério,
nada mudou no cenário nacional, pois não existem evidências de que o vírus esteja circulando em território brasileiro,
visto que os dois únicos casos
foram diagnosticados em pessoas vindas da Itália.
Pernambuco está em alerta
Até o último dia 29 de fevereiro, Pernambuco havia registrado 12 casos suspeitos do
novo coronavírus, dos quais
sete já foram descartados e os
cinco demais estão sendo investigados. O Estado tem o Hospi-

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

tal Universitário Oswaldo Cruz
(Huoc), na área central do Recife, como unidade de referência da rede pública para atendimento de casos suspeitos e/ou
confirmados da doença. Dos 12
pacientes suspeitos, seis foram
atendidos no Huoc e os demais
na rede particular. Entre os pacientes que foram descartados
para o coronavírus, apenas um
segue em observação no Huoc,
com o diagnóstico de influenza
A. Há uma pequena divergência entre os números divulgados pela Secretaria Estadual de
Saúde (SES) e o Ministério da
Saúde, isso ocorre porque os
órgãos contam com horários e
procedimentos diferentes para
a apresentação de seus boletins, que estão sendo divulgados diariamente. Oficialmente,
os casos só são reconhecidos
como suspeitos após a confirmação do Ministério da Saúde.
Entenda os sintomas
Facilmente
confundido
com uma gripe, os pacientes
com o novo coronavírus têm,
entre seus principais sintomas
febre, tosse, dificuldade em
respirar e falta de ar. Para os
casos mais graves, existem
ainda os registros de pneumonia, insuficiência renal e
síndrome respiratória aguda
grave. O diagnóstico é realizado através do recolhimento
de materiais respiratórios,
sendo realizadas duas coletas
de amostras no caso suspeito. Para a confirmar a doença
é necessário realizar exames
de biologia molecular que detecte o RNA viral.
Prevenção
A melhor forma de prevenir o novo coronavírus é atra-

vés dos hábitos de higiene:
• Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete
por pelo menos 20 segundos,
respeitando os 5 momentos
de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um
desinfetante para as mãos à
base de álcool.
• Evitar tocar nos olhos,
nariz e boca com as mãos sujas.
• Evitar contato próximo
com pessoas doentes.
• Cobrir boca e nariz ao
tossir ou espirrar com um
lenço de papel e jogar no lixo.
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados
com freqüência.
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Especial dia da Mulher

A culpa não é da vítima

9

Reprodução internet

Mulheres que vivem em relacionamento abusivo sofrem por medo de possíveis julgamentos
Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
Quando se fala em Dia Internacional da Mulher, o que
primeiro nos vem à mente são
mulheres que se destacam em
um cenário predominantemente
masculino, mulheres que fizeram história com as suas escolhas. Mas nesta edição, queremos falar de um outro grupo de
mulheres, que também merece
atenção, mas, principalmente
ajuda. Provavelmente você conheça alguém que já viveu, ou
até mesmo ainda viva, em um relacionamento abusivo. Esse tipo
de agressão, seja física, verbal ou
psicológica, infelizmente, ainda
é algo muito comum. Aquele velho ditado “em briga de marido
e mulher, não se mete a colher”,
parece que finalmente começou
a ser deixado de lado, mas, ainda
assim, a vítima carrega um peso
muito forte pela situação. Você
já parou para se perguntar por
que essas mulheres “permitem”
que isso aconteça? Parece tão fácil pôr um fim em um relaciona-

A vítima das agressões
aceita a situação porque:
1) é o que ela conhece como
vida de casal (naturalização);
2) suas referências de mulheres passaram por isso; 3) tem
autoestima baixa (merece passar por isso porque não tem
valor); 4) falta de rede de apoio
caso ela decida tentar sair disto;
5) tem medo da sua morte e de
seus filhos (uma das faces do
relacionamento abusivo são as
ameaças à vítima e aos seus en-

mento que não traz felicidade e
simplesmente ir embora, não é?
Para começarmos a entender um pouco do que se passa na
cabeça das mulheres que estão
presas em um relacionamento
abusivo, vale lembrar que esse
homem não começou o relacionamento de forma agressiva.
“Um relacionamento abusivo
não é determinado nos primeiros encontros. Primeiro entra
em cena a sedução e com o passar do tempo, na convivência, é
que a fragilidade de ambos vão
se tornando incômodas, inclusive a fragilidade do agressor, que
pra se defender ataca”, afirma a
psicóloga Alessandra Alencar.
Após essa mudança de comportamento, diversos fatores estão
ligados ao psicológico da mulher. “A carência emocional é
uma das principais ligas de rela-

"

Um relacionamento
abusivo não é
determinado nos
primeiros encontros

tes queridos); 6) medo do julgamento (pois todos os "erros"
recaem sobre ela); 7) o pai/
pais ausentes ou exerceram
uma influência negativa; 8)
tem medo da solidão; 9) quer
perdoar (sentimento-atitude
baseada na caridade e amor
ao próximo); 10) a repetição
de padrão é um processo mais
inconsciente do que consciente; 11) o transtorno depressivo
já se instalou; 12) quer provar
que é só uma fase e vai passar”,
explica a psicóloga.

cionamentos abusivos. O agressor seduz, manipula, controla e
pune quem este considera frágil
O medo da descrença por
parte da população é um outro
fator que pesa muito para que
a vítima consiga sair desse relacionamento. Se o abusador for
alguém que tenha status na sociedade, ou seja querido no ambiente em que vive, há o medo
de destruir sua carreira, ou de
não acreditarem em sua palavra
e ainda ser considerada culpada
pelo abuso sofrido. “Os conflitos
amorosos violentos persistem
porque há uma herança histórica-social-política-econômica-psicológica de que a vida das
mulheres existe para servir aos
homens. Ou seja, uma construção de serviência das mulheres
para os homens, funcionamento semelhante a outros grupos,
conhecidos como minoritários.
A mulher é educada a amar seu
marido e sua família acima de
qualquer coisa”, completa Alessandra. Mas, e quando a mulher é mais bem sucedida, o que
a impede de seguir em frente,
sem a presença do seu agressor?
Muitas mulheres bem instruídas
e até mesmo independentes financeiramente se veem presas
em relacionamentos abusivo
porque, além de todos os fatores já citados, existe ainda um
“nome” a zelar. Ela não quer
demonstrar fraqueza diante do
trabalho, filho, parentes, redes
sociais e todo o sistema do qual
ela faz parte. É uma tentativa de
mostrar-se exemplo de sucesso.
Existem ainda outras razões menos visíveis que mantém a vítima presa à relação:
– o parceiro não é violento
o tempo todo, mas também se
mostra gentil e sensível;

A tristeza é disfarçada por um falso sucesso

– o parceiro se mostra arrependido e a vítima fica com
pena;
– o parceiro diz que vai procurar tratamento e a vítima cria
esperanças de que ele vá mudar;
– o parceiro menospreza a vítima e destrói a sua autoconfiança, o que faz com que ela se sinta presa a essa situação e tenha
vergonha de pedir ajuda. Sair de
um relacionamento abusivo requer muito esforço. No início, a
vítima tenta minimizar o abuso
e tentar ajudar o agressor, para
depois entender que dificilmente essa situação vai melhorar e,

finalmente, começar a focar nas
próprias necessidades de segurança e sanidade, começando
a lutar para superar os mais diversos obstáculos externos. “O
processo de mudança de hábitos
e/ou "começar do zero" necessita de energia e muito esforço, e, muitas vezes, sozinha
não é possível. Você, que é
amiga ou familiar ajude, não
julgue. Indique um processo
terapêutico ao agressor e à
vítima, individualmente e/
ou na modalidade de terapia
de casal”, finaliza Alessandra
Alencar.
Reprodução internet

Por medo de julgamento, muitas mulheres permanecem em relacionamentos tóxicos
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Jonas Santos

Divulgação

O governador de Pernambuco Paulo câmara e sua esposa
a 1ª dama do Estado Ana Luiza Câmara durante a realização da 56ª edição do Baile Municipal do Recife no Chevrolet Hall.

Divulgação

Janko Moura

A coordenadora do bloco Maria Elena Alencar com o
prefeito Miguel Coelho e sua esposa Lara Secchi durante o desfile do bloco "Um Girassol dos teus Cabelos" em Petrolina-PE.

Os foliões Andrea Durando, César Durando e
Cristina Durando ladeando a cantora Fabiana
Santiago após sua bela apresentação no 22º
Baile Municipal de Petrolina-PE.
Janko Moura

O cantor Mano Walter, sua esposa Débora Silva, grávida,
acompanhados do produtor de eventos Geraldo Estrela e
sua esposa Pollyana Stelinato em recente visita ao Vale do
São Francisco.

Reprodução

O homenageado do Bloco 8 Furos, o maestro Joelson
Batista 'Bolinha', leia-se Orquestra de Frevo do Bolinha, ladeado pelo idealizador do bloco Leonardo Vieira e o Secretário de Cultura Emício Júnior.

O jornalista Ricardo Sousa e este colunista ladeando a grande atração
da noite o cantor Alceu Valença no
22º Baile Municipal de Petrolina-PE.
Quem esteve em terras san franciscanas foi o
apresentador do Globo Esporte Pernambuco,
jornalista Tiago Medeiros que comandou o
programa especial direto da Praça Dom Malan, na cidade da Fera Sertaneja, na Praça Dom
Malan e atendeu inúmeros fãs .

De 01 a 31 de Março de 2020 Edição 204

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

Cidades

11

AEROPORTO: Serra Talhada deve
inaugurar serviço até junho de 2020
Dilvulçaão

Promessa partiu da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco

Programa Maternidade Legal
beneficia advogadas
As advogadas Rebeca Dinoah e Amanda Cabral de
Souza foram beneficiadas pelo programa Maternidade
Legal com um kit para seus filhos e reembolso da anuidade da OAB-PE. “Esse é um dos nossos programas que
mais nos traz satisfação, pois é um auxílio no momento
em que o profissional, com a chegada de uma criança,
mais necessita de um apoio", diz o presidente da CAAPE,
Fernando Ribeiro Lins. O programa da CAAPE oferece
isenção da anuidade da OAB-PE, além de uma bolsa com
utensílios para a criança. Casais homoafetivos também
são contemplados pelo programa. Confira todo regulamento no site da CAAPE www.caape.org.br/.

Reunião aconteceu no escritório do deputado Sebastião Oliveira

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Reprodução TV Globo

Serra Talhada está prestes a, finalmente, inaugurar o
seu aeroporto. A informação
foi divulgada pelo deputado
federal, Sebastião Oliveira,
durante reunião realizada
em seu escritório. Segundo
o parlamentar, a garantia foi
dada pela secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos
de Pernambuco, Fernandha
Batista, ao deputado. “Estou

muito confiante de que o equipamento receberá todas as
certificações necessárias para
começar a operar comercialmente o mais rápido possível.
Reforcei junto a Fernadha Batista que uma das prioridades
do meu mandato é continuar
trabalhando para fazer com
que esse sonho se torne realidade. Dezenas de municípios
e milhares de sertanejos serão
beneficiados”, ressaltou Sebastião Oliveira. Segundo ele,
a previsão é que as operações

Operações devem iniciar ainda esse semestre

tenham início ainda nesse semestre. Mas como de costume,
nenhuma previsão concreta
foi passada à nossa redação;
foi dito que:
“Numa visão
otimista, o Aeroporto de Serra
Talhada receberá voos comerciais até o final do próximo
mês de junho. Na pior das hipóteses, isso vai acontecer até
dezembro, mas de 2020 não
passa”, completa.
A reforma do aeroporto foi
iniciada pelo Governo de Pernambuco, em 2017, e, desde
então, vem enfrentando uma
série de dificuldades para o
início oficial de suas operações
comerciais. Isso tem dificultado o ritmo de crescimento econômico da região que colocou
sem seu planejamento o aeroporto como instrumento facilitador de negócios. Baseados
nessa crença a região acreditou e expandiu suas atividades em vários setores, como
comércio, turismo, educação,
saúde e outros. A expectativa
é que o aeroporto se torne realidade e possa fomentar ainda
mais o crescimento dessas áreas, levando desenvolvimento
a 26 cidades em seu entorno,
incluindo Triunfo, Custódia e
Floresta.

O presidente da CAAPE, Fernando Ribeiro Lins, e as advogadas Rebeca
Dinoah e Amanda Cabral

Cartão de crédito exclusivo para
a advocacia
Agora todos os advogados podem utilizar o cartão de
crédito exclusivo da OAB do Banco de Brasília (BRB), que
oferece acesso a crédito e condições diferenciadas. A ideia
veio da parceria entre a OAB Nacional e a Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados - CONCAD.
No cartão de crédito, a advocacia conta com sistema de
cash back de anuidade, reembolso de serviço de streaming
(Spotify), desconto de até 100% na anuidade no primeiro
ano do cartão e acesso à sala BRB Vip Club no Aeroporto de
Brasília exclusivo para clientes BRB e Loungekey nos principais aeroportos do mundo. Confira todas as condições no
site https://campanhas.brb.com.br/oab.

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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Serra Talhada investe na
construção de novas creches
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Prefeitura já entregou 5 unidades e está finalizando outras duas, beneficiando centenas de famílias da região
Divulgação

CDL e parceiros comemoram o Dia da Mulher
com programação especial em Petrolina

Mais de 1.600 crianças serão beneficiadas

doze milhões de reais, construímos cinco e vamos entregar
mais duas, equipamentos de
ponta, padrão MEC, localizados
em bairros estratégicos, onde,
ante, as mães e os pais não tinham um local adequado onde
deixar seus filhos enquanto trabalhavam”, ressaltou o Prefeito
Luciano Duque. Para a secretária de educação do município,
Marta Cristina, a chegada das
creches é de extrema importância para a população de Serra
Talhada. “É um orgulho muito
grande pra todos nós que faze-

mos a educação de Serra Talhada contribuir para um futuro
melhor para as nossas crianças. E as creches são a porta
de entrada para essas crianças,
que são acolhidas todos os dias
com muito carinho e dedicação
por profissionais capacitados.
Pensando assim a gestão de
Luciano Duque tem priorizado
a construção de creches modernas e bem equipadas, ampliamos nosso quadro de servidores
e vamos continuar trabalhando
por uma Serra Talhada cada vez
melhor”, afirmou.

Uma data para lembrar as conquistas femininas e reconhecer o papel da mulher empreendedora. Pelo décimo ano consecutivo, a Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL) realiza em parceria com o Transforma Petrolina e a Rede Mulher o “Dia da Transformação”, evento
social em comemoração ao Dia internacional da Mulher.
A festividade acontecerá no próximo domingo (8), no Parque Municipal Josefa Coelho, das 8h às 12h. Na ocasião,
serão oferecidos serviços gratuitos de beleza (penteados,
maquiagem, estética); Saúde (aferição de pressão, testes rápidos, ventosaterapia, aurículoterapia, avaliação antropométrica, orientação nutricional); Atendimento psicossocial e jurídico; feira empreendedora, além de atrações culturais e palestras sobre liderança e autoestima.
O presidente da CDL, Manoel Vilmar, falou da importância do
evento e reforçou o convite as mulheres. “Para nós, a data já é
tradição. Chegamos à nossa 10ª edição reafirmando o compromisso de continuar fazendo a diferença para melhorar a vida
das pessoas. Neste domingo, convido todas as mulheres para
estarmos juntos mais uma vez neste projeto que busca capacitar, valorizar e elevar a autoestima das mulheres”, disse Vilmar.
Para a coordenadora do programa Transforma Petrolina,
Lara Secchi Coelho, ações como essa são de grande importância para estimular a liderança feminina frente aos desafios
sociais, pessoais e profissionais. "Não há mais espaço para a
discriminação da mulher; é indiscutível a ascensão da mulher
no mercado de trabalho e nos mais diversos âmbitos sociais,
isso se deve também as fortes mobilizações quem vem sendo
feitas em todo território nacional, tal como o Dia da Transformação que acontecerá em Petrolina no dia 08 de Março”.

Divulgação

A fim de fortalecer a qualidade do ensino básico e ampliar a capacidade de atendimento da Rede Municipal de
Ensino (RME), o município de
Serra Talhada, através da sua
atual gestão, já investiu quase
R$12 milhões na construção
de creches, beneficiando mais
de 1.600 crianças. Os bairros
contemplados com a entrega
das creches padronizadas foram Caxixola, IPSEP, Vila Bela,
Borborema e CAGEP, somando
quase R$7 milhões. Outras duas
creches já estão em andamento
nos bairros COHAB e Mutirão,
com investimento total de R$5
milhões.
As unidades contam com
cozinha, despensa, copa, lactário, setor administrativo,
lavanderia, área de apoio, espaço multiuso, salas de pré-escola e salas de creche. “Nós
assumimos o governo com uma
missão de transformar Serra
Talhada numa cidade estruturada e pronta para o futuro, e
entendemos que a educação é
primordial no desenvolvimento da cidade, por isso, priorizamos a construção de escolas e
creches para ampliar o atendimento à população, oferecendo
uma educação de qualidade. Somente em creches já investimos
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Serviço:
“Dia da Transformação” – Evento em homenagem ao
dia Internacional da Mulher
Data: 8/03/20
Horário: 8h às 12h
Local: Parque Municipal Josefa Coelho
Ao todo, R$12 milhões estão sendo investidos
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Pernambuco contou com um
Carnaval de tradições
Da capital ao sertão, o Carnaval pernambucano arrastou verdadeiras
multidões pelas principais ruas dos municípios

Os dias de momo foram
de muita alegria para os
pernambucanos e turistas que buscaram o Estado para curtir o Carnaval.
Segundo o Governo do
Estado, esse foi um dos
maiores carnavais dos
últimos anos, contando
com polos nos mais variados municípios da região,
além das prévias mais
animadas. Blocos, troças,
ursos, maracatus, papangus e muitas outras atrações musicais e culturais
foram responsáveis por
arrastar milhares de foliões pelas ruas da capital
e interior. Turistas de diversos estados e países lotaram a rede hoteleira das
regiões, sem falar no in-

Coaching & PNL
Divulgação Prefeitura de Olinda

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Tikinha Albuquerque
Diretora Executiva

Como lidar com a rejeição?
Sentir-se rejeitado é algo doloroso e complexo de aceitar. Em
muitas ocasiões, com a intenção de sermos aceitos, nós traímos a nós
mesmos em benefício do que os outros desejam de nós. Somos educados para conseguirmos a aceitação da maioria que nos cercam, por
isso a rejeição é algo que evitamos tanto quanto uma doença.
Existem dois tipos de rejeição: a rejeição exterior e a interior.
Não podemos evitar a rejeição exterior, essa vem do outro para
nós.
Quantas vezes nós também já rejeitamos alguém? Sejamos sinceros… certamente fizemos isso algumas vezes.

Um Carnaval de tradições desfilou pelas cidades

naval ainda mais animado
em 2021 e, para isso, muitas atrações já começaram
a organizar os eventos do
próximo ano.

cremento no comércio local, que lucrou ainda mais
com a venda de fantasias
e acessórios para a época.
A promessa é de um car-
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Arcoverde recebe turistas paraibanos

Grupo conheceu um pouco da cultura sertaneja

Através de uma experiência organizada pelo Sesc João
Pessoa, um grupo de turistas
paraibanos pôde conhecer um
pouco da cultura de Arcoverde.
Em uma experiência rica de
conhecimento, a comitiva foi
recepcionada pelo Sesc Arcoverde, para uma programação
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de quatro dias, que aconteceu
durante o período de Carnaval. A excursão teve início pela
Terra da Misericórdia, espaço
religioso mantido pelo CEDEC
- Centro de Educação e Desenvolvimento Comunitário,
presidido pelo Padre Adilson
Simões. Seguido pelo cortejo

da Troça do Zé Pereira, pelas
ladeiras do São Geraldo, até
chegar ao encontro de troças
e blocos tradicionais da cidade. O grupo ainda conheceu o
Parque Nacional do Catimbau,
em Buíque, participando, logo
depois, das trilhas do Cânion e
da Igrejinha.
Para não perder a tradição do Carnaval arcoverdense, os integrantes assistiram
ao desfile oficial da Folia dos
Bois, no Boiódromo da Praça
da Bandeira. O passeio ainda
contemplou a Orquestra Sertão, Samba de Coco das Irmãs
Lopes e Sampa de Coco Trupé,
além de uma visita ao Santuário de Nossa Senhora das
Graças. A 32km de Arcoverde,
Venturosa foi mais um ponto
de visita dos turistas, que puderam viver um pouco da cultura do sertão pernambucano.
“Temos certeza de que esta
viagem ficará marcada na vida
de cada um dos participantes”,
ressalta o turismólogo do Sesc
Arcoverde, Pedro Brandão.

Por outro lado, como lidar com a rejeição interior?
A rejeição interior é a mais desafiante de lidarmos, achamos que
estamos sendo rejeitados e este sentimento é alimentado internamente, a rejeição está dentro da nossa mente.
Em que nos transforma a rejeição?
Nos sentirmos rejeitados nos transforma em pessoas extremamente suscetíveis.
A rejeição nos transforma em pessoas inseguras, vivemos em
busca do nosso lugar no mundo e não na busca do mundo nos aceitar.
Além do mais, geralmente transmitimos a rejeição que sentimos
aos demais. É um círculo vicioso e muito negativo.
Algumas técnicas para lidarmos com a rejeição:
Use a sabedoria
Seja sábio para lidar com a sua rejeição interior. Do que adianta
sentir-se assim? Você está evoluindo? Ninguém está lhe rejeitando,
você está fazendo isto! Dê um passo de cada vez e entenda como você
funciona. Decida rejeitar a rejeição e aprenda a desfrutar da vida.
Invista em si mesmo
Para gostar do outro, primeiro aceite a si mesmo. Quando se tem
amor próprio, a rejeição pouco ou nada importa. Perdoe-se dos seus
erros! Lembre-se: Você é ser humano e assim está passível de cometer erros, aprenda a extrair algo de bom de tudo já vivido!
Julgue-se menos
Sabemos falar bem do outro, mas e de nós mesmos? Por que é
tão difícil?
Há algo que nos bloqueia, algo que nos faz pensar que não devemos falar, nem pensar bem de nós mesmos. Pense em seus pontos
fortes, em seu potencial, em tudo aquilo de bom que você possui.
Presenteie-se com o melhor
Coma o melhor, vista o melhor, arrume-se, sinta-se saudável, livre… O que eu conseguirei com isto? Sentir-se positivo e com força.
Presenteie-se com um bom livro ou com algo que considere um prêmio para você. Não busque desculpas e justificativas de por que você
não merece. Simplesmente faça algo que lhe traga prazer e evolução
pessoal.
Estas técnicas serviram para você?
Você está consciente dos inconvenientes de sentir-se rejeitado?
Você é o único que pode sair dessa situação, ninguém irá fazer
isto por você. Ninguém deveria evitar que você consiga aquilo que
deseja, nem mesmo VOCÊ!
Confie em você e se sentirá mais positivo e feliz!
Tikinha Albuquerque

Cultura
De bloco de rua, para uma das
maiores prévias do Carnaval
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A tradição do Bloco da Gia tem conquistado um público mais fiel a cada
ano, tornando-se uma das principais prévias da região

Grupo de amigos deu início ao Bloco

Quem nunca reuniu os
amigos para brincar o Carnaval? Foi assim que, há 15
anos, o primeiro encontro
do Bloco da Gia aconteceu.
Da mesa de um bar, surgiu
a ideia de levar a folia de
volta para as ruas da Zona
Sul do Recife, com direito
a um desfile pelas principais ruas, com chegada em
um espaço particular, que

logo ficou pequeno para
tamanho sucesso. “Nós tínhamos um grupo grande
de amigos e a Zona Sul já
estava sem prévias de Carnaval. Então decidimos
criar um bloco, a partir de
uma conversa em um bar,
que resultou no encontro
de aproximadamente 200
amigos”, relembra Nilson
Junior, ou Juninho, um

dos organizadores do Bloco.
Tradicional nas prévias
de Carnaval, o Bloco da
Gia reuniu cerca de seis
mil pessoas, em seu último
encontro, que aconteceu
na área externa do Centro
de Convenções, em Olinda.
Número que vem crescendo a cada ano. “Já estamos
começando a organizar a
prévia de 2021. Estamos
aguardando um posicionamento dos nossos patrocinadores e apoiadores, mas
a nossa intenção é chegar
em cerca de 10 mil foliões”, afirma Juninho. Segundo ele, quando o bloco
realizava o famoso “arrastão” pelas ruas de Boa
Viagem, a estimativa era
que aproximadamente 10
mil pessoas acompanhassem o bloco, que ganhou
esse nome, pois “quando
éramos mais novos, um
dos nossos amigos sempre
fazia a ‘dancinha da gia’,
ganhando esse apelido e,
com isso, passamos a ser
conhecidos como os ‘ami-

Em 2020, Bloco reuniu 6 mil foliões no Centro de Convenções

gos da gia’”, conta.
Ao longo dos anos,
grandes bandas ajudaram
a garantir a alegria dos
foliões, como Harmonia
do Samba, Solange Almeida, Araketu, Banda Cheiro
de Amor e muitos outros.
Para 2021, a promessa é de
um bloco com uma infraestrutura ainda melhor e
cada vez mais profissional.
Segundo os organizadores,
o Bloco da Gia estava entre
as prévias mais procuradas
no site de busca Google,

fato que confirma o sucesso da festa. “Esse ano,
não recebemos nenhuma
reclamação de quem participou do evento, apenas
elogios, tanto do público,
quanto dos nossos patrocinadores. Hoje, nós temos
um bloco que realmente
está firmado no calendário de prévias da cidade,
com tradição e respeito e,
por isso, vamos traçar uma
estratégia para saber até
onde queremos chegar”,
finaliza Juninho.

De 01 a 31 de Março de 2020 Edição 204

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

Afogados da Ingazeira ganha
destaque no futebol nacional

Esportes
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Clube sertanejo participou de partida histórica, levando premiação que
vai garantir a construção do CT do time
tro de Treinamento (CT). “O
CT é o nosso grande objetivo
agora. Quando sair o crédito
da CBF, vamos comprar um
terreno. Inclusive, já temos
um em vista, que é próximo
ao estádio Vianão. Queremos um lugar para treinar
para evitar de usar o campo
da prefeitura. A ideia é fazer
Divulgação Ascom

Parece que a partida histórica, que garantiu a classificação do Afogados da Ingazeira (PE), contra o Atlético
(MG), vai mesmo mudar a
história do time do sertão
pernambucano, graças, principalmente, à premiação de
R$1,5 milhão. Com a verba,
o time vai construir um Cen-

Município celebrou a vitória do time, contra o Atlético-MG

alojamentos para os atletas,
refeitório, dar uma qualidade aos jogadores”, explicou
o presidente do time, João
Nogueira.
Com a Copa do Brasil
2020, a Coruja já conquistou cerca de R$ 2,69 milhões. Feito marcante, para
um clube de apenas 6 anos,
que conseguiu a vaga para
esta Copa, graças à 3ª colocação no Campeonato Pernambucano. E, diferente da
maioria dos clubes de futebol brasileiro, o Afogados
não tem passivos ou dívidas
trabalhistas. Por isso, vai poder usar todo dinheiro para
investimentos futuros. “Conseguimos ver que a competição é diferenciada. Eu considero o campeonato mais
importante do mundo em
igualdade para os clubes que
o disputam. O clube tem visibilidade na imprensa, fica
conhecido. A Copa do Brasil
é capaz de proporcionar o
crescimento de uma equipe”,
disse o presidente.
Na noite em que conquis-

Time ganhou destaque em campeonato nacional

tou a vitória, o município,
que conta com pouco mais
de 36 mil habitantes, festejou durante toda a madrugada, com direito a carreatas,
fogos e muita comemoração.
"Quem estava aqui viu que a
cidade parou. A população
foi dormir tarde e eu mesmo
só me deitei quando já era
quase de manhã. Foi só festa! O futebol é muito bom,
ele proporciona uma interação entre as pessoas, faz
com que elas pensem menos
nos problemas do dia a dia.
É do povo. Tivemos uma carreata na cidade com direito
a trio elétrico”, comemorou
Nogueira. O Afogados da
Ingazeira Futebol Clube foi

fundado no dia 18 de dezembro de 2013, no mesmo
dia em que o Atlético perdia
para o Raja Casablanca, no
Marrocos, pela semifinal do
Mundial de Clubes da Fifa.
O município também já esteve em destaque, além do
futebol nacional ao protagonizar a “zebra” da noite na
Copa do Brasil, nos esportes
olímpicos brasileiros, mais
precisamente no pentatlo
moderno. Foi na cidade pernambucana que nasceu Yane
Marques, medalhista de
bronze nos Jogos Olímpicos
de Londres-2012 e bicampeã
pan-americana ao subir no
lugar mais alto do pódio no
Rio-2007 e Toronto-2015.

Artigo
ANSIEDADE: Breve Olhar Psicanalítico
O mundo de hoje é cada
vez mais turbulento, repleto
de mudanças e descobertas
que afetam a vida humana
em seus diversos segmentos
(emocional,
profissional,
pessoal, etc). Tudo a nossa
volta está acontecendo muito rápido. Com isso algumas
pessoas vivem a sensação
permanente de que algo
desconfortável ou mesmo
catastrófico pode acontecer. Na tentativa de fugir de
ameaças imaginárias, muitos deixam, por exemplo,
de ir a uma festa com receio
de sofrer um ataque de pâ-

nico ou mesmo para evitar o
julgamento alheio. Felizmente há tratamento, porém o
primeiro passo é reconhecer
quando a preocupação está
passando dos limites e buscar ajuda profissional.
O termo “ansiedade” deriva do latim que significa
“estrangular, sufocar, oprimir”. A ansiedade é uma característica biológica do ser
humano que antecede situações de perigo que podem ser
reais ou imaginários. A vida
moderna apresenta expectativas múltiplas e intensas que
favorecem sempre o “estado

de alerta”, sendo que cada
pessoa reage de uma forma
determinada.
Para a psicanálise, a ansiedade exerce um papel
importante no processo de
adaptação e equilíbrio do indivíduo que está associada
com a experiência de um temor internalizado que pode
se originar de várias fontes
do aparelho psíquico. A angústia (ansiedade) mobiliza
os recursos internos do indivíduo para a solução de
seu impasse existencial, seus
conflitos. Reconhecer-se finito, não onipotente, não
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perfeito, passível de morte
desagregação põe por terra
a crença narcísica do indivíduo e somente com aceitação
de sua finitude, com a frustração é que o indivíduo encontra saídas sublimatórias
para seus conflitos.

Daniel Lima - Psicanalista.
daniellimagoncalves.pe@gmail.com
Estudos Permanente no Grupo de Estudos Psicanálise do Acolhimento
– GEPA; Membro Emérito e Psicanalista Didata da Sociedade
Pernambucana de Estudos Psicanalíticos – SPEP; Psicanalista Membro do
Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi – GBPSF; Psychoanalyst
Member of International Sándor Ferenczi Network – ISFN; Coordenador
do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Arcoverde – GEPAR.
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Mulher.
Dia Internacional da
Uma homenagem
do JS
para aquela que CUIDA,

Março

AMA e ENCHE a vida
de AMOR e INSPIRAÇÃO

