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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

De repente o mundo foi acometi-
do por uma Pandemia (Covid-19) 
que contingenciou a mudança de 
hábitos da humanidade.  As rela-
ções sociais, tão fundamentais ao 
fortalecimento da família e da so-
ciedade   foram atingidas direta-
mente com o afastamento físico 
das pessoas em nome da saúde 
e da preservação da vida.  Este 
é um momento sensível, onde 
a união passa a ser sinônimo de 
conquista, quanto mais unidos, 
mais fortalecidos estaremos no 
enfrentamento das mudanças 
necessárias ao bem estar de to-
dos.  Nesse clima o Jornal do Ser-
tão cumpre a sua missão de levar 
informação clara e responsável 
aos seus leitores. Diante do cená-
rio atual que apontam a evolução 
do Covid-19, reforçamos o nosso 
compromisso não só com a nos-
sa linha editorial,  como  também 
com a nossa função e responsa-
bilidade social. Por este motivo, 
pela primeira vez em 14 anos, o 
Jornal do Sertão não circulará a 
sua versão impressa da edição 
de abril de 2020. A versão di-
gital estará disponibilizada em 
nosso site: www.jornaldoser-
tãope.com.br. Estamos fazendo 
a nossa parte na esperança de 
que muito em breve seremos 
portadores de boas noticias so-
bre os tratamentos, medicações 
e vacina de controle dessa pan-
demia.  Nesta edição fizemos 
uma radiografia sobre os efeitos 
do Corona-vírus no Sertão do 
estado e trazemos matéria jor-
nalística com   as providencias 
de prevenção adotadas pelos 
municípios.  No último dia 31 a 
(Alepe) - Assembleia Legislati-
va de Pernambuco, reconheceu   
estado de calamidade pública 
em 64 municípios pernambu-
canos atendendo solicitação de 
prefeituras em decorrência do 
momento de emergência de 
saúde pública originada pela 
pandemia. Você é nosso convi-
dado, seja bem-vindo.
 Boa Leitura!
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Vivíamos o final dos anos 
70. Na época, eu trabalhava 
como Coordenador do Pro-
jeto Rondon em Pernambu-
co e, com frequência, viajava 
pelo interior do Estado. Numa 
dessas viagens levei comigo o 
meu pai que não conhecia o 
Sertão de Pernambuco. Nosso 
destino era a cidade de Afoga-
dos da Ingazeira no Vale do 
Rio Pajeú, onde planejávamos 
instalar um Centro de Atua-
ção Permanente do Projeto 
Rondon, em parceria com a 
Universidade Federal Rural 
de Pernambuco.

Durante a viagem procura-
va mostrar ao meu pai as di-
ferenças das paisagens entre 
as regiões da Mata, do Agreste 

e do Sertão, comentando so-
bre as suas economias, suas 
características socioculturais 
e seus personagens políti-
cos, procurando dar-lhe uma 
visão holística, daquele am-
biente nordestino. 

E presenciamos um fato 
interessante. Após o almoço, 
meu pai e eu nos sentamos 
num banco da praça onde 
ocorria uma Feira do Troca-
-Troca e ficamos observando 
como os feirantes apresen-
tavam os pertences que le-
vavam, com o propósito de 
trocar ou vender. Eram rá-
dios portáteis, espingardas, 
bicicletas, relógios, discos 
“Long Play”, e muitos outros 
objetos. Entretanto, logo no-

tamos que os negócios não 
se concretizavam. Apesar do 
aparente interesse dos “fei-
rantes”, não vimos ninguém 
comprar, vender ou trocar 
seus pertences. Fiquei intri-
gado com o fato e passei a 
observar com mais atenção o 
movimento.  

Durante todo o tempo 
que ficamos observando a 
movimentação, só vimos a 
apresentação e nada de tro-
ca ou venda. Comentei com 
meu pai o fato, e ficamos 
curiosos nos perguntando: 
Será que essa feira tem ou-
tros objetivos? Seria uma 
estratégia do povo da região 
de promover uma reunião 
social, com o simples motivo 

de estabelecer conversação?  
Acho que, na verdade, o gru-
po que se reunia naquela 
praça não estava interessado 
em trocar os seus pertences, 
mas, simplesmente, mostrar 
seus bens, elogiando suas 
funções e estabelecendo um 
“gancho” para o convívio so-
cial. Creio que somente um 
rápido olhar sobre o fenôme-
no não nos permitia afirmar 
que se tratava, verdadeira-
mente, de uma estratégia 
para aproximação das pes-
soas e o estabelecimento de 
um convívio social. Mas, não 
deixa de ser um tema muito 
interessante para uma Tese 
de Doutorado de Sociologia. 
Fica a dica. 

José Artur Paes Vieira de Melo
jartur1205@gmail.com
blogdojartur.wordpress.com

Dário Ferreira Emerenciano
“FEIRA DO TROCA-TROCA” 

Teve início a campanha de 
vacinação contra as influenzas 
A(H1N1), A(H3N2) e B. Em sua 
primeira etapa, a campanha já 
beneficia idosos e profissionais 
de saúde. A partir de 16 de abril, 
as vacinas serão voltadas para 
doentes crônicos, professores e 
profissionais das forças de segu-

É grande a expectativa para 
a abertura do Shopping Serra 
Talhada, que estava prevista 
para acontecer na primeira se-
mana de abril. Porém, com o 
anúncio da pandemia e chegada 
do vírus ao Estado, shoppings 
centers da região tiveram suas 
portas fechadas por tempo in-

O Governo Federal desen-
volveu um aplicativo para refor-
çar as ações de combate à proli-
feração do novo coronavírus no 
país. Gratuita, a ferramenta já foi 
baixada por mais de 3,5 milhões 
de usuários e recebeu o nome de 
Coronavirus SUS. Outro canal 
que também está voltado para 

Para as empresas que ope-
ram sob o regime do Simples 
Nacional e dos microempreen-
dedores individuais, a Receita 
Federal prorrogou o prazo de 
entrega das declarações anuais 
até o dia 30 de junho. A medida, 
que teve sua resolução publica-
da no Diário Oficial e foi tomada 

rança e salvamento. Em maio é 
a vez de priorizar crianças de 
6 meses a menores de 6 anos, 
pessoas com 55 a 59 anos, ges-
tantes, puérperas, pessoas com 
deficiência, indígenas, funcio-
nários e população do sistema 
prisional, adolescentes e jovens 
sob medidas socioeducativas.

determinado. “Reafirmando 
nosso respeito ao município e 
toda a região do Pajeú, o Shop-
ping Serra Talhada informa que 
não iniciará suas atividades até 
que seja seguro para a popula-
ção retomar a sua rotina nor-
mal”, afirmou a administração 
do empreendimento em nota.

o enfrentamento da doença é o 
serviço de informações do Dis-
que Saúde 136, que está sob a 
responsabilidade da Ouvidorua-
-Geral SUS. É através desse ca-
nal que a população tem acesso 
à um grande volume de infor-
mações por meio de atendimen-
to humano e eletrônico.

pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional (CGSN), objetiva di-
minuir os impactos econômicos 
causados pela COVID-19 no 
Brasil. Já para as pessoas físi-
cas, o prazo de entrega do Im-
posto de Renda (IR) 2020 tam-
bém foi adiado para o próximo 
dia 30 de junho.

Influenza
Governo antecipa campanha

Pandemia
Shopping Serra Talhada adia abertura

Tecnologia
Coronavírus SUS

IR 2020
Receita adia declaração

Prezado leitor,

jornaldosertaope.com.br
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Alepe aprova decreto de calamidade 
pública de 64 municípios pernambucanos
Medida suspende restrições para gastos com pessoal, endividamento e empenho, aos municípios

Na primeira Reunião Ple-
nária por videoconferência da 
história, a Assembleia Legisla-
tiva de Pernambuco aprovou, 
no último dia 31 de março, 
projetos de decreto legislativo 
que reconhecem a ocorrência 
do estado de calamidade públi-
ca em 64 municípios pernam-
bucanos. As medidas foram 
solicitadas por prefeituras de 
todas as regiões do Estado, em 
razão da emergência de saúde 
pública originada da pande-
mia internacional da Covid-19, 
doença causada pelo novo co-
ronavírus. A discussão foi re-
alizada por meio do Sistema 
de Deliberação Remota (SDR) 
e contou com transmissão ao 
vivo pela TV Alepe e platafor-
mas digitais. 

A iniciativa inédita aten-

de a medidas de isolamento 
social editadas pelas autori-
dades nacionais e estaduais. 
Durante a Reunião Plenária, 
o presidente da Alepe, depu-
tado Eriberto Medeiros (PP), 
ressaltou a importância his-
tórica da ação e agradeceu aos 
servidores que viabilizaram 
o SDR. Afirmou, ainda, que 
“a Casa de Joaquim Nabuco 
continuará funcionando para 
que a democracia no Estado 
seja plenamente exercida, in-
dependentemente da dificul-
dade para realizar reuniões 
presenciais”. “Os parlamenta-
res e servidores públicos estão 
à disposição, assim como os 
servidores da saúde, buscan-
do soluções para minimizar 
o impacto do coronavírus na 
vida do povo pernambucano”, 
expressou Medeiros. “Supe-
rar essa crise é um dever de 

todos nós. Vamos seguir com 
fé, dedicação e solidariedade, 
especialmente para com aque-
les que mais precisam”, pros-
seguiu. 

Com a aprovação dos De-
cretos Legislativos de nºs 4 
a 67/2020, serão suspensas 
restrições aos municípios, pre-
vistas na Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF), para gastos 
com pessoal, endividamento e 
empenho, além da obrigação 
de atingir resultados fiscais. 
Assim como foi feito na última 
semana, quando foi decretada 
calamidade pública em Per-
nambuco e no Recife, as medi-
das valem até o dia 31 de de-
zembro.  Os projetos de decre-
to legislativo da Mesa Diretora 
foram votados em bloco, em 
Discussão Única, e aprovados 
por unanimidade. Os municí-
pios beneficiados foram: 

Por Redação Alepe

Política
Afogados da Ingazeira
Água Preta
Aliança
Amaraji
Barra de Guabiraba
Belém de Maria
Betânia
Bezerros
Bodocó
Cabo de Santo Agostinho
Cabrobó
Camaragibe
Camocim de São Félix
Carnaubeira da Penha
Cedro
Condado
Cortês
Cumaru
Cupira
Custódia
Dormentes
Flores
Gameleira
Ibimirim
Ingazeira
Ipojuca
Itambé
Itapissuma
Joaquim Nabuco
Jurema
Lagoa de Itaenga
Lagoa dos Gatos

Limoeiro
Macaparana
Machado
Moreno
Olinda
Panelas
Paudalho
Paulista
Pesqueira
Petrolina
Poção
Ribeirão
Rio Formoso
Sairé
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Cruz do Capibaribe
São Benedito do Sul
São Bento do Uma
São Lourenço da Mata
São Vicente Férrer
Serra Talhada
Surubim
Tacaimbó
Taquaritinga do Norte
Terezinha
Tracunhaém
Triunfo
Verdejante
Vertente do Lério
Vertentes
Vicência.
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Empresariado de Arcoverde aguardam 
a chegada do shopping Center 
Presidente da ACA - Associação Comercial de Arcoverde vê chegada do Sho-
pping Center ao município como oportuna e inovadora para economia local

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
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Os efeitos da COVID-19 nos
 Contratos em geral

A humanidade, pelo menos na história recente, nunca tinha se 
deparado com um efeito tão devastador como esse da COVID-19. É 
tudo novo. Desde as infinitas discussões travadas em redes sociais 
acerca do lockdowm a que todos estamos submetidos, permeadas 
pela multiplicidade simultânea de informações divergentes dos ex-
perts médicos e econômicos, até quebra de braço de setores produ-
tivos com os governos, em todas suas instâncias, Municipais, Esta-
duais e Federal.

Mas os fatos jurídicos decorrentes desta pandemia não aguar-
dam qualquer permissivo, seja da Ciência, dos Governos, ou mesmo 
da Sociedade, para acontecerem. E já vêm acontecendo ! As demis-
sões em massa já começam a raiar em nosso já tão atribulado ho-
rizonte; o inadimplemento contratual, também. A baixa na arreca-
dação de impostos já é realidade. E qual a solução disso ? Seguir-se 
em frente !

A Administração Pública já vem reduzindo seus contratos ad-
ministrativos públicos de licitação, sobretudo pela suspensão das 
atividades de Órgãos de serviços não essenciais, alocando servidores 
em home office, inclusive desequilibrando financeiramente os parti-
culares que lá prestam seus serviços.

No que toca aos tributos, houve a prorrogação do pagamento 
do Simples Nacional com vencimento nos meses de abril, maio e 
junho, para outubro, novembro e dezembro. O Ministério da Eco-
nomia suspendeu, por 90 (noventa) dias, os prazos das defesas e 
recursos fiscais, protesto de Certidões de Dívidas Ativas e a exclusão 
dos contribuintes dos parcelamentos por falta de pagamento. Além 
disso, prorrogou, igualmente por 90 (noventa) dias, a validade das 
Certidões Negativas de Débitos – CND.

No âmbito contratual trabalhista, o Governo Federal flexibilizou 
regras trabalhistas com o objetivo de dar um fôlego, mesmo que mí-
nimo, ao empresariado e tentar frear a onda de demissões em mas-
sa, seja pela antecipação de férias, individuais ou coletivas; aprovei-
tamento de feriados futuros; entardecimento do recolhimento do 
FGTS; banco de horas; e teletrabalho, mas, infelizmente, isso não se 
tem apresentado medida ainda suficiente.

Nas locações, sobretudo nas comerciais, caberá o bom senso 
e flexibilidade das partes envolvidas, levando-se em conside-
ração a especificidade e impacto dos efeitos da COVID-19 em 
cada negócio, sem se buscar tomar vantagem de um contratante 
em detrimento do outro. Nas relações consumeristas, o Gover-
no Federal também isentou os consumidores de pagamento de 
multas em caso de alteração dos voos, desde que remarcados  
num período de até 12 meses. As hospedagens porventura can-
celadas também devem ser reembolsadas sem multas. Em Per-
nambuco, a Justiça já impediu a suspensão do fornecimento de 
energia elétrica e serviços de água e esgoto enquanto se perdu-
rar este estado de calamidade pública nacional e de emergên-
cia de saúde pública de importância internacional. Como já por 
mim dito, o que nos resta é seguir em frente, só que agora com 
o espirito voltado sobretudo à solidariedade e de unidade cole-
tiva, deixando-se de lado as diferenças e tantas dualidades que 
porventura existam, numa genuína irmandade da raça humana 
como nunca antes se viu na história do Planeta Terra. 

Diante deste momento em 
que a cidade de Arcoverde   se 
prepara para receber o seu 
primeiro shopping Center, 
o Jornal do Sertão entrevis-
tou o presidente da Associa-
ção Comercial de Arcoverde 
(ACA), Rodrigo Henrique, 
que falou sobre a expectativa 
do empresariado local dian-
te   da chegada do Shopping 
ao município.  Rodrigo afir-
ma que Arcoverde carrega 
características de uma cidade 
polo e agrega ao seu redor 40 
municípios que que nela se 
abastecem diariamente. “Nós 
carregamos características de 
cidade polo por sermos deten-
tores de um polo educacional, 
médico e comercial como su-
porte de toda a região.  A cida-
de, considerada pequena, vem 
crescendo e o comércio local 
tem recebido grandes marcas, 
o que comprova sua poten-
cialidade comercial.” Com a 
chegada do empreendimen-
to, dezenas de municípios 
serão beneficiados com mais 
essa opção de compras, lazer 
e serviços, porém, segundo o 
presidente, os comerciantes 
locais seguem apreensivos. 
“Vejo muito comerciante ven-
do como uma ameaça, mas, 
ao mesmo tempo, também 
enxergo que Arcoverde vai 
passar a ser vista de forma 
positiva pelos investidores, 
além da geração de empregos 

diretos que o shopping vai ge-
rar”, afirma. Ainda de acordo 
com ele, essa é uma oportuni-
dade do comércio local inovar 
em seus serviços “Não é só o 
preço que conta, mas tam-
bém atendimento, forma de 
entrega, mix de produtos. O 
empresário precisa inovar em 
seu comércio para dar visibili-
dade ao seu negócio. Eles po-
dem se unir aos concorrentes, 
para comprar em maior quan-
tidade e garantir preço mais 
baixo. Ainda temos um tempo 
para pensar no nosso negócio 
e fazer com que ele se torne 
mais competitivo”, exempli-
fica Rodrigo. No geral, o pre-
sidente da ACA vê de forma 

bastante positiva a chegada 
do shopping em Arcoverde. 
“Vamos ter empregos, mais 
lojas, mais visitantes, que 
talvez nunca tenham olhado 
para Arcoverde como fonte de 
lazer. Os padrões de atendi-
mento vão mudar, o que aju-
da as empresas da cidade a se 
aproximarem desse padrão. 
Vai haver um impacto inicial, 
mas acredito que mais pra 
frente vai ser muito bom, pois 
contaremos com uma deman-
da maior de público, além do 
dinheiro circulando no muni-
cípio. As pessoas começarão 
a enxergar em Arcoverde um 
melhor lugar para viver”, fi-
naliza o presidente da ACA. 

Presidente da ACA está otimista com a novidade

Economia

Antonio Faria de Freitas Neto
Advogado 
antoniofaria@antoniofaria.com.br
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Reprodução  internet

Economia
CORONAVOUCHER: 

De forma emergencial, auxílio de até R$1200 aguarda ser sancionado pelo presidente

Quem pode receber o benefício?

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Os trabalhadores autôno-
mos, informais e sem renda 
fixa vão poder contar com um 
auxílio emergencial, no valor 
de R$600, por pelo menos 3 
meses, devido a crise provoca-
da pela pandemia de corona-
vírus. O valor pode chegar até 
R$1.200. O decreto já foi apro-
vado pelo senado e aguarda ser 
sancionado pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Neste momen-
to de dificuldades, o benefício 
vai ajudar diversas famílias de 
baixa renda a enfrentar o perí-
odo da pandemia.

O mês de abril teve início 
com o anúncio do presidente 
Jair Bolsonaro, que vai destinar 
cerca de R$ 200 bilhões em me-
didas para socorrer trabalhado-
res e empresas, além de ajudar 
estados e municípios no en-
frentamento aos efeitos da crise 
que está sendo provocada pela 
pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19). Em seu pronun-
ciamento, realizado no Palácio 
do Planalto, Bolsonaro explicou 
que três medidas provisórias 
(MP) serão editadas e que vai 
sancionar o projeto que prevê o 
auxílio emergencial de R$ 600 
para trabalhadores informais, 
autônomos e sem renda fixa. 
Junto ao presidente, o Ministro 

Para receber o benefício, a 
pessoa precisa ser trabalhador 
informal, autônomo ou mi-
croempreendedor individual. 
Pessoas que tenham a carteira 
de assinada, estiver recebendo 
seguro desemprego, ou pen-
são/aposentadoria, não têm 
direito ao auxílio assistencial. 
Taxistas, faxineiros, cabelei-
reiros, motorisde aplicativo, 

Entenda o que é esse benefício
Bolsonaro anuncia medidas 
para socorrer trabalhadores

que pagam INSS em dia tam-
bém passam a ter direito à 
taxa. Mulheres que são chefes 
de família poderão chegar ao 
valor total de R$1.200, onde, 
caso recebam algum outro 
benefício, deverão optar qual 
benefício vai receber.

A renda será verificada 
através do Cadastro único 
para Programas Sociais (Ca-

da Economia, Paulo Guedes, ex-
plicou que esse auxílio custará 
R$98 bilhões aos cofres públi-
cos, devendo beneficiar cerca 
de 54 milhões de brasileiros. 
“De forma que eles tenham re-
cursos nos próximos três meses 
para enfrentar a primeira onda 
de impacto, que é a onda da 
saúde. Há uma outra onda vin-
do de desarticulação econômica 
que nos ameaça”, disse. Outra 
ação anunciada pelo Governo 
Federal é a transferência de R$ 
16 bilhões para os fundos de par-
ticipação dos estados e dos mu-
nicípios. “É para reforçar essa 
luta no front, onde o vírus está 
atacando os sistemas de saúde e 
de segurança”, explicou Guedes.

dÚnico), ou, caso o bene-
ficiário não seja inscrito, a 
renda média será verificada 
por meio de autodeclaração 
em plataforma digital. Para o 
cálculo, todos os rendimentos 
obtidos pelos membros da fa-
mília que moram na mesma 
residência serão considera-
dos, com exceção do valor do 
Bolsa Família. Medidas provisórias e auxílio de R$ 600 foram anunciado 

 Marcello Casal_Agência Brasil

Benefício deve durar três meses 

Autarquia de Ensino Supe-
rior de Arcoverde (AESA), em 
obediência as determinações 
de Decreto Estadual, proce-
deu a partir de 18 de março 
de 2020   suspendeu as ativi-
dades pedagógicas, bem como 
as atividades administrativas, 
exceto os serviços essenciais 
para garantir o mínimo fun-
cionamento da faculdade. Para 
isso   mantem   canal constante 
de comunicação com o corpo 
docente para os eventuais e 
necessários esclarecimentos 
quanto ao uso das ferramentas, 
deixando seu departamento de 

AESA I n f o r m a
   Comunicado Oficial AESA - CORONAVÍRUS

informática em trabalho Home 
Office de plantão com escalas 
de trabalho pré-determinados 
pelas direções pedagógicas.    As 
Secretarias e atesouraria man-
tém   canal de comunicação por 
meio de WhatsApp, celular e e-
-mail com todo corpo discente 
e docente em escalas de plantão 
Home Office. As aulas estão sen-
do   ministradas     por meio de 
tecnologias digitais, obedecendo 
horário de funcionamento, grade 
curricular e horário dos cursos 
quando da sua normalidade. As 
medidas adotadas permitiram o 
isolamento social, em virtude do 

controle do COVID 19 como for-
ma de preservação da vida e da 
saúde dos docentes e serventuá-
rios, respeitando e garantindo o 
sagrado Princípio da Continui-
dade do Serviço Público. Diante 
do exposto, a prefeita Madalena 
Britto conjuntamente com  o 
Professor Roberto Coelho, Dire-
tor Presidente da Autarquia de 
Ensino Superior de Arcoverde 
(AESA), afirmam que a situação 
é merecedora de cautela por se 
tratar de caso  saúde pública e 
que não haverá prejuízo peda-
gógico para professores e alu-
nos. Sendo a AESA uma institui-

ção pública, portanto, vinculada 
à normas legais e leis que regem 
seu funcionamento, não é possí-
vel suspender o pagamento das 
mensalidades, mesmo assim,  
sensível a esse momento críti-
co,  a prefeita Madalena Britto 
emitiu um decreto prorrogando 
o prazo de pagamento das men-
salidades até 15/04/2020,  sem 
que haja prejuízo aos descon-
tos de praxe. Para atendimento 
a tesouraria está funcionando 
em regime especial no período 
de 30/03 a 15/04 (exceto aos 
sábados, domingos e feriados) 
no horário das 8:00 às 12:00 h, 

para recebimento de mensa-
lidades e/ou esclarecimentos 
aos alunos de forma presencial 
ou pelos contatos (87) 99927-
4406. Esse é um momento de 
união e compreensão, a AESA 
depende das mensalidades 
para pagar os salários de seus 
funcionários, são mais de 200 
famílias dependentes. Enten-
demos que não está fácil para 
ninguém, mas não podemos 
e nem vamos baixar a cabeça, 
porque dias melhores virão e 
essa fase fará parte da história. 
Esse é um momento de União e 
entendimento, afirma.
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Páscoa é aguardada com perspectivas de 
desaceleração do comércio de época

Com avanço de vírus, eventos são 
remarcados e cancelados

Páscoa é o período mais esperado pelos setores de doces e chocolates, mas 
esse ano sem muitas expectativas nas vendas, devido ao COVID-19

Com a chegada da pan-
demia, diversos segmentos 
precisaram se readaptar, 
ou simplesmente parar. A 
todo vapor, os setores de 
doces e chocolates já esta-
vam se preparando para o 
período de mais lucros do 
ano, seja para as grandes 
franquias, ou para o peque-
no empreendedor. A notí-
cia do isolamento e conse-
quente queda na economia, 
faz com que a expectativa 
para a Páscoa já não seja 
mais a mesma.  “O momen-
to atual assusta a todos, 
do microempreendedor ao 
grande empresário, então 
as expectativas de venda 
com certeza diminuíram, 
mas seguimos com espe-
rança que vai ter saída dos 
chocolates de Páscoa”, ex-
plica Bruna Campos, pro-
prietária da Brubs Bolo.

Bruna começou de for-
ma informal, vendendo 
trufas de chocolate para 
amigos e familiares. Ba-
charel em enfermagem, viu 
perspectivas em seguir no 
ramo da confeitaria e pas-
sou a produzir bolos, do-
ces e chocolates por enco-
menda, com vendas online 

A fim de conter o avanço 
do novo coronavírus (CO-
VID-19), diversos eventos 
foram adiados ou cancela-
dos nos municípios. A Pai-
xão de Cristo de Nova Jeru-
salém, que aconteceria entre 
os dia 4 e 11 de abril, foi um 
dos primeiros grandes es-
petáculos a anunciar as no-
vas datas e deve acontecer 
somente em setembro, nos 
dias 2 a 7. Com nomes como 
Caco Ciocler, Juliana Knust, 
Edson Celulari, Christine 
Fernandes Sérgio Marone e 
Thaynara OG, no elenco de 
2020, essa será a primei-
ra vez, em 53 anos, que o 
espetáculo não vai marcar 
a Semana Santa. “Será um 
grande desafio para todos 
que fazemos a Paixão, uma 
vez que a mudança de data 
implicará na repactuação 
de muitas parcerias que 
envolvem o elenco de cerca 
de 450 atores e figurantes, 
equipe técnica e Governo do 
Estado", afirma Robinson 
Pacheco, presidente da So-
ciedade Teatral de Fazenda 
Nova (STFN).

Responsável por atrair 
turistas de diversas regi-
ões, o São João de Petroli-
na também sofreu altera-

e entrega no município de 
Arcoverde e cidades vizi-
nhas. “As vendas são feitas 
online e todos os nossos 
produtos são expostos no 
Instagram e no WhatsApp. 
Nesse momento, estamos 
trabalhando na produção 
dos ovos de Páscoa, que é 
o período mais esperado 
no mundo da confeitaria, 
pois prevíamos um aumen-
to estimado de 80 a 100% 
na produção em relação 
aos outros meses, mas as 
expectativas de venda com 
certeza diminuíram, porém 
seguimos com esperança 
que vai ter saída dos cho-
colates de Páscoa”, afirma.

Para driblar o cenário, 
muitas empresas estão 
apostando no serviço de-
livery, com vendas acon-
tecendo de forma 100% 
virtual, a fim de evitar a 
propagação do novo coro-
navírus (COVID-19) e se-

guir as recomendações da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e do Governo 
Estadual, que pedem cui-
dados da população. “Pode 
ser que as vendas reduzam, 
em relação ao ano passado, 
mas será preciso adotar 
novas medidas de venda, 
como delivery dos ovos, 
ou quem desejar pegar no 
ateliê teremos que marcar 
o horário de cada cliente 
com certo intervalo de tem-
po, evitando assim aglome-
rações, e também estender 
o período de vendas, para 
possivelmente até o final 
de abril”, espera a confei-
teira. Com o mercado ain-
da incerto, esse será, sem 
dúvidas, um ano pouco 
próspero para as vendas do 
período. “O momento atual 
assusta a todos, do micro-
empreendedor ao grande 
empresário”, finaliza Bru-
na.

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

ção. Segundo a prefeitura, 
o adiamento do São João de 
Petrolina acontece por pra-
zo indeterminado. "Muita 
gente vinha nos cobrando 
uma resposta e decidimos 
adiar enquanto houver situ-
ação de emergência. Nosso 
foco precisa estar todo vol-
tado para essa luta, então, 
vamos adiar sem previsão e 
priorizar os investimentos 
na saúde", reforçou o pre-
feito Miguel Coelho. 

As decisões fazem parte 
de um conjunto de novas 
medidas por conta da crise 
provocada pelo coronavírus 
no Brasil. Como se sabe, 
segundo determinação do 
Governo Estadual, está 
proibido aglomerações de 
pessoas em estabelecimen-
tos e eventos de qualquer 
tipo, tendo sido determi-
nado, inclusive, isolamen-
to social. Com isso, shows, 
festas, partidas de futebol 
e qualquer outro tipo de 
movimento que gere aglo-
meração estão proibidos, 
até nova determinação. “É 
importante que o maior nú-
mero de pessoas fiquem em 
casa, com o mínimo de con-
tato social”, afirmou, em 
nota, o Governo do Estado.

Milhares de pessoas vão ao espetáculo todos os anos

Felipe Souto Maior

Economia

 Período ainda é de incertezas para o comércio
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EaD é solução para quem não pode sair 
de casa durante a fase de isolamento
Plataformas digitais firmam parceria com Instituições

Com o período de isola-
mento, muitas pessoas estão 
aproveitando a oportunidade 
para realizar capacitações a 
distância. Com sinais de cres-
cimento nos últimos anos, a 
educação a distância é uma das 
maiores soluções para quem 
quer aproveitar o período em 
casa para se qualificar.

Através de parceria, o Fa-
cebook e a ONG Nova Escola 
irão atuar em um curso vol-
tado para professores, com o 
intuito de capacitá-los no uso 
de ferramentas que possam ser 
utilizadas no ambiente remoto, 
possibilitando aulas e ativida-
des de aprendizagem. Com a 
participação de mediadores, 
as aulas serão transmitidas às 
quintas-feiras, através do Face-
book e pelo perfil da ONG Nova 
Escola, podendo ser acessadas 

à qualquer momento, visto 
que os vídeos ficarão gravado. 
Além disso, um plano de aula 
com sugestões para uso de re-
cursos tecnológicos também 
serão disponibilizados. Desde 
o dia 10 de março, a Microsoft 
disponibilizou algumas fun-
cionalidades, que antes eram 
reservadas aos planos pagos, 
foram colocadas para uso sem 
pagamento, a exemplo das 
videoconferências. A empre-
sa também é responsável por 
ofertar cursos nas mais diver-
sas áreas, como inteligência 
artificial, internet das coisas e 
outras temáticas que envolvam 
a área de atuação da empresa.

Outra empresa que dispo-
nibilizou a oportunidade de 
fazer capacitação foi o Google, 
que passou a ofertar recursos 
tecnológicos voltados para fa-

cilitar as aulas.

Senac abre seleção EaD
O Senac fez o anúncio de 22 

mil vagas de cursos a distância 
nas áreas de educação, gestão 
e saúde. Ao todo, são 21 cursos 
que estão sendo oferecidos gra-
tuitamente, com carga horária 
que varia entre 20h e 60h. Os 
interessados devem realizar, 
gratuitamente, as suas inscri-
ções através do site www.ead.
senac.br. As vagas serão retira-
das do site, à medida que as va-
gas forem sendo preenchidas.

Qualificação para pro-
fessores

Através de uma parceria 
entre a Diretoria de Educação 
a Distância (DEaD) e Pró-rei-
toria de Extensão (ProExt), o 
Instituto Federal de Pernam-
buco vai capacitar docentes 

para atuarem na modalidade a 
distância. A parceria tem como 
objetivo qualificar os docentes 
para oferecerem cursos de ex-
tensão ao público em geral, du-
rante esse período de quaren-
tena. A ferramenta é ainda uma 
oportunidade de conhecimento 
para trabalhos futuros, diversi-

ficando a sala de aula. De for-
ma gratuita, a inscrição pode 
ser realizada através do www.
ifpe.edu.br , em modalidades 
que contam com  carga horária 
que varia de 20h a 60h. As va-
gas nos cursos de extensão são 
disponíveis para o público em 
geral.

Educação
Reprodução internet

Modalidade tem sido solução na quarentena
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combatE ao covid-19

Municípios se preparam para 
conter o pico da pandemia
Ações de prevenção estão sendo realizadas, a fim de reduzir os casos de transmissão

Os municípios do Estado de-
ram início às suas campanhas de 
combate ao novo coronavírus, 
em Petrolina, a Prefeitura está 
promovendo a higienização de 
locais públicos, coo calçadas de 
bancos, hospitais, farmácias, 
padarias, praças e demais locais 
que contem com um fluxo maior 
de pessoas. A operação está 
sendo tomada para aumentar a 
higienização e diminuir a proba-
bilidade de infecção nestes locais 
que permanecem com trânsito 
de pessoas. A ação iniciou na 
noite do último dia 26, no centro 
da cidade e deve abranger ou-

tros bairros nos próximos dias. 
A limpeza está sendo realizada 
por cerca de 30 pessoas, que uti-
lizam água, sabão e cloro para a 
desinfecção. A ação conta ainda 
com 3 caminhões pipa, 2 trato-
res pulverizadores e 15 pessoas 
com pulverizadores costais. Para 
realizar esse processo, a prefei-
tura contou com a parceria de 
produtores rurais e casas de in-
sumos agrícolas, que tem cedido 
insumos, EPI's e máquinas para 
a operação.

Um dos grupos que tem mais 
preocupado os governos, com a 
transmissão do novo coronaví-

rus, são os moradores de rua. 
As circunstâncias em que vivem 
deixa-os ainda mais vulneráveis. 
A fim de reduzir esse problema, 
a Prefeitura de Serra Talhada, 
através das Secretarias de De-
senvolvimento Social e Cidada-
nia e de Saúde, passou a realizar 
uma ação conjunta para abrigar 
e proteger essas pessoas. Uma 
busca ativa vem sendo realizada 
pelas ruas do município, desde o 
último dia 24, identificando os 
moradores de rua e, em segui-
da, fazendo o encaminhamento 
para o abrigo instalado na Es-
tação Juventude, no Alto Bom 
Jesus. O espaço conta com uma 
estrutura ampla, arejada e fica 
próximo à Cozinha Comunitária, 
ao CREAS e à Unidade de Saú-
de, que também está ofertando 
atendimento e acompanhamen-
to profissional. Além do acom-
panhamento médico, eles têm 
acesso à alimentação e material 
de higiene pessoal. O Albergue 
Municipal também é mais um 
suporte para acolhida, tendo re-
cebido as famílias que ficaram 
desabrigadas após o alagamento 
das ruas de Serra Talhada.

Sertão Esportivo
Cultura

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

O Vírus da Ignorância 

O Falibismo, principio antigo da filosofia, termo deriva-
do do latim, significando resumidamente: que pode falhar, 
passível de erro; parte do pressuposto que os seres humanos 
podem estar equivocados sobre suas expectativas, crenças 
ou mesmo compreensão de mundo, e mesmo assim justifi-
cam-se na realização de seus erros. Este conceito filosófico 
diz respeito a estar sempre aberto a novas evidências que 
contestem alguma posição anteriormente aceita. Os prag-
máticos usaram essa ideia para combater as chagas abertas 
pelos dogmas e crenças limitantes fundamentalistas. O seu 
domínio parte da refutabilidade, propriedade de uma ideia 
ou hipótese ser falsa, e alimenta-se de uma visão admirada 
por Nietzche, o Perspectivismo, abordagem filosófica onde 
toda percepção e pensamento tem lugar a partir de uma 
perspectiva de ser alterável. Seus adeptos lembram que a 
falta de provas não constitui prova do oposto. Mas de que 
valem esses conhecimentos quando há ignorância ? pai de 
todos os erros. A ausência de conhecimento mais aprofun-
dado sobre algo abre precedentes para o preconceito, bem 
como quando o orgulho não permite que o erro seja admiti-
do.  Infelizmente o compartilhamento de informações falsas 
é uma prática desmedida e irresponsável dos tempos atuais. 
Ela faz pessoas acreditarem que todas as imperfeições estão 
em apenas um lado da polarização. A falta de busca do estu-
do e do aprofundamento da consciência vem da ausência de 
gratificação instantânea quando se busca o conhecimento. 
Gera mais ignorância e a falsa sensação de que se está fa-
zendo o bem pelo mundo ao defender uma realidade basea-
da na própria experiência. O Filosofo austríaco Karl Popper 
declarou que a geração do conhecer não é cumulativa mas 
sim progressiva, onde a concepção de mundo abarca todas 
as possibilidades de forma cada vez mais cientifica. As pes-
soas de um modo geral precisam estar abertas humildemen-
te a possibilidade de estarem erradas em algum aspecto ou 
em sua totalidade, e ter consciência de que todos nós somos 
ignorantes, só que em assuntos diferentes. Esteja aberto e 
tenha paz ciência.

Espaço foi mmontado para abrigar moradores de rua
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 Serra Talhada realiza desinfecção de locais públicos
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Tecnologia como ferramenta 
de informação e prevenção 

Fazer bom uso das novas tec-
nologias tem sido uma opção no 
combate à COVID-19. De olho 
nessa novidade, Petrolina saiu na 
frente e está fazendo uso de mais 
essa ferramenta para orientar a 
população. Através de um celular 
ou computador, é possível rece-
ber orientações de médicas e en-
fermeiras sobre os sintomas de 
síndromes gripais, com um siste-
ma que foi desenvolvido por uma 
startup do Porto Digital. Uma sala 
de teleorientação foi montada pela 
prefeitura a fim de atender pesso-
as que apresentem alguns sinto-
mas leves que possam ser relacio-
nados ao novo coronavirus, como 
tosse, coriza e outros. O serviço 
tem como objetivos ajudar a tran-
quilizar a população e evitar uma 
grande concentração de pessoas 
na rede de saúde. O serviço fun-
ciona de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, e tem início no site pe-
trolina.tisaude.com, onde o usuá-
rio realiza um cadastro simples e 
agenda o atendimento com uma 
das profissionais que aparecerá na 
tela do celular ou computador. O 
serviço de teleorientação é pionei-
ro no Estado.

O isolamento social, aderi-
do por uma grande parcela dos 
pernambucanos, é uma das prin-

Em Petrolina (PE), um gru-
po criado para ajudar pacientes 
do Covid-19, criou a Campanha 
“Respira Vida VSF” com intuito 
de arrecadar recursos e equipa-
mentos e contribuir evitando a 
proliferação da doença. Em seu 
primeiro balanço realizado na 
última quinta-feira (02), a Cam-
panha “Respira Vida”, apresen-
tou arrecadação de R$ 300 mil 
e a aquisição de 07 respirado-
res, além de 200 EPI’s (Vestuá-
rios impermeáveis para o aten-
dimento de pacientes graves).  
O grupo é composto por  médi-
cos e empresários da região, que 
fizeram  entrega de doações no 
Hospital Universitário de Petro-
lina (HU - Univasf). O superin-
tendente do HU, Ronald Men-
des, agradeceu ao grupo volun-
tário enfatizando a importância 
dos respiradores mecânicos que 
são equipamentos essenciais 
no restabelecimento da saúde 
de pacientes com insuficiência 
respiratória. Na apresentação  
dos resultados iniciais da cam-
panha, um dos coordenadores 
do grupo, o médico e professor 
da Univasf, Itamar Santos, lem-
brou que o maior desafio hoje no 
enfrentamento ao Covid – 19, em 

combatE ao covid-19
Campanha 'Respira Vida VSF' faz 
balanço positivo e entrega doações 

cipais medidas para auxiliar na 
redução de propagação do vírus. 
Com isso, diversas pessoas pre-
cisaram mudar suas rotinas nos 
diversos setores, levantando ques-
tões voltadas para o preparo físico, 
saúde clínica e psicológica, já que 
o isolamento pode levar a diver-
sos transtornos. Com isso, muitos 
profissionais passaram a oferecer, 
de forma remota, serviços espe-
cializados, principalmente através 
das redes sociais. Muitos desses 
profissionais, como forma de con-
tribuição ao combate à COVID-19, 
dispõem desse trabalho de forma 
gratuita. No Instagram, um perfil 
conta com diversos médicos vo-
luntários, que tiram dúvidas da 
população sobre a infecção. A pá-
gina ganhou o nome de @missa-
ocovid e já conta com milhares de 
seguidores.

As redes sociais também 
têm sido solução para aproximar 
quem está confinado e longe de 
outras pessoas do convívio social. 
Através das chamadas de vídeos, 
familiares e amigos encontraram 
uma solução para manter os ritu-
ais de encontros, mas dessa vez, 
de forma virtual. Para muitos, 
essa é uma maneira de amenizar a 
distância, até o retorno das trocas 
de abraços.

todo mundo, tem sido a aquisição 
de respiradores e EPI's. "Durante 
14 dias nossa campanha volun-
tária cresceu em solidariedade 
e união e foi somando apoio 
nas redes sociais, na imprensa 
e com a participação de digi-
tais influencers, além de víde-

os com muita gente famosa a 
exemplo de Targino Gondim e 
Daniel Alves", ressaltou, acres-
centando que o grupo a partir 
de agora vai substituir a com-
pra pelo aluguel dos respirado-
res tendo em vista o alto preço 
destes equipamentos.

 Por Clas Comunicação

Respira Vida entrega doações
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Como conciliar o tempo com as 
crianças em dias de confinamento?

Viver o cenário do isolamento social, devido ao novo coronavírus (COVID-19), com certeza 
não é fácil, mas a situação torna-se ainda mais complicada quando há a presença de crianças 
em casa. A rotina da família, unida ao home office e o tédio que o momento pode causar às 
crianças, pode acabar em uma situação de extremo estresse e confusão. Mas, com planejamento 
e disciplina é possível passar por esse momento da melhor forma possível. Wanessa Starléia 
é Educadora Parental e mãe de Cecília, de apenas 4 anos, e, através do seu trabalho e da sua 
rotina com a filha em casa, nos deu algumas dicas de como melhor aproveitar a quarentena.

Jornal do Sertão: 
Como explicar para as 
crianças esse momento 
que estamos vivendo?

Wanessa Starléia: 
O atual cenário é crítico e 
na cabeça da criança deve 
estar sendo tudo muito 
confuso. Então, nós (adul-
tos) devemos sentar e es-
clarecer, sem mentiras, o 
que de fato está ocorrendo. 
Respeitando sempre a ca-
pacidade de entendimento 
de cada idade. É importan-
te transparecer segurança 
através de uma conver-
sa calma e bem tranquila, 
para que seja evitado um 
pânico ou susto na cabeça 
da criança. Conscientizar 
sem assustar. Ouvir. Aco-
lher e respeitar. Sugiro que 
seja apresentado de uma 
forma lúdica. Você pode 
procurar no YouTube víde-
os mostrando o vírus, contar 
historinhas, montar um te-
atrinho de papel, desenhar, 
imprimir figurinhas. Veja 
uma forma leve de levar tal 
informação.

JS: Caso a criança 
mostre que está com 
medo, como controlar?

WS: Fique atento à 
criança através do diálogo. 
Deixe claro que as figuras 
de confiança da criança (fa-
mília) estarão com ela nesse 
momento. Passe segurança e 
responda dúvidas para que 
ela sinta-se segura. Tenha 
uma escuta ativa (que in-
clusive é uma ferramenta da 
disciplina positiva), com-
preendendo as preocupa-
ções e os porquês, deixan-
do claro a disponibilidade 
de escuta. Seja lá qual for 
o medo, é preciso dar le-
veza, sem tirar a seriedade 
do assunto, sem diminuir o 
sentimento da criança. Seja 

empático, visto que não 
está sendo fácil nem para os 
adultos. Se for notado que 
esse medo está sendo algo 
repetitivo e fora do comum, 
sugiro ajuda de um profis-
sional.

JS: Como otimizar o 
home office com os fi-
lhos em casa?

WS: A melhor opção é 
planejar uma rotina sema-
nal junto à criança, para 
que ela sinta-se importante 
e responsável em cumprir as 
demandas solicitadas. Dei-
xe que a criança participe 
da construção dessa rotina, 
que pode ser realizada entre 
os membros da família. Mas, 
para que ela seja eficiente, é 
totalmente importante que 
seja feita em conjunto com a 
criança, não imposta. A ro-
tina leva como ensinamento 
desde a primeira infância, 
referência de respeito, li-
mites, organização. Além 
de desenvolver o psicoemo-
cional e cognitivo também! 
Um atividade que pode ser 
incluída é a de cuidados diá-
rios com a casa, como forrar 
a cama ou organizar guar-
da roupa. Uma ideia legal, 

é desenhar um quadro de 
atividades e deixar exposto, 
como um check list e após 
realização de cada demanda 
ir riscando. 

JS: Como aproveitar 
melhor o tempo com 
elas?

WS: Na rotina, inclua 
brincar com as crianças, 
pois “o brincar” é o “tra-
balho” das crianças. Elas 
aprendem brincando e se 
desenvolvem também, além 
de reforçar o vínculo entre 
criança e adulto.  Precisa-
mos neste momento, como 
pais e responsáveis por es-
tas crianças, interagir com 
elas mais do que nunca. 
Decidam juntos qual ativi-
dade podem fazer: pintar, 
desenhar, etc. Separe um 

momento para ter tempo 
de qualidade com a crian-
ça, um momento que você 
estará essencialmente para 
dar atenção exclusiva ao 
seu filho. Isso demonstrará 
afeto e atenção, afinal, tudo 
que dedicamos nosso tempo 
é sinal que tem uma devida 
importância. Esse tempo 
proporciona aos nossos fi-
lhos uma conexão inexpli-
cável, tenho certeza que se 
você dedicar tempo para 
seu filho o dia vai fluir mais 
fácil. Wanessa é responsá-
vel pelo Instagram @fofu-
ricesdcecilia, onde diaria-
mente ela indica atividades 
que podem ser realizadas 
durante o confinamento, 
além de dar dicas de como 
agir com as crianças. 

isolamEnto social

Atividades simples ajudam a entreter as crianças

 Educadora dá dicas 

Arquivo pessoal Wanessa Starléia
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Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE)
Endereço: Rua Rui Calaça, 54 - Espinheiro/Recife/PE - 
CEP: 52.020-110 | Telefones: (81) 3223.0902 / 3231.4121
www.caape.org.br / Facebook CAAPE.Oficial / Instagram caape_oab

CAAPE distribui álcool gel 70% 
para a advocacia 

Como manter a saúde mental 
em época do Covid-19?

Teleatendimento médico exclusivo 
para informações sobre o COVID-19

A CAAPE disponibilizou para a advocacia pernambu-
cana o Teleatendimento Covid-19, um serviço de teleo-
rientação com profissionais de saúde on-line, 24 horas 
por dia e de forma gratuita. O serviço também inclui o 
acesso ao site www.novocoronavirus.info que contém 
informações seguras, atualizadas e livre de Fake News. 
Para acessar a plataforma e saber mais informações, 
acesse o site da CAAPE ou redes sociais.

Contribuindo com as medidas preventivas contra o co-
ronavírus (Covid-19), a CAAPE disponibilizou álcool gel 
70% de 100ml para a advocacia. As advogadas, advoga-
dos e estagiários que estiverem precisando devem entrar 
em contato com suas Subseccionais, que estão fazendo a 
distribuição de acordo com a disponibilidade, por causa da 
dificuldade na compra em todo o país.

Foi pensando nisso que a Caixa de Assistência, em par-
ceria com a empresa BeeTouch, disponibilizou um manual 
para que os advogados e advogadas obtenham informações 
sobre como lidar com o período de isolamento durante o 
combate à pandemia. "Com a mudança na rotina, isola-
mento social e suspensão das atividades, muitos advogados 
podem sofrer de estresse e uma série de problemas men-
tais, por isso pensamos nesse material para ajudá-los", ex-
plica o presidente da CAAPE, Fernando Ribeiro.    

Este QR Code leva a um WhatsApp onde você pode tirar dúvidas sobre o 
novo coronavírus, caso precise

Divulgação

PETROLINA: Detentos confeccionam EPIs

PETROLÂNDIA: Famílias recebem kits alimentação

AFOGADOS DA INGAZEIRA: Município monta barreira

A mobilização contra o 
novo coronavírus chegou à 
Penitenciária Doutor Ed-
valdo Gomes, em Petrolina, 
onde os detentos começaram 
a confeccionar Equipamen-
tos de Proteção Individual 
(EPIs), como aventais, tou-
cas e máscaras faciais, que 
serão destinadas aos profis-
sionais de saúde do Vale do 

De olho nas famílias mais 
carentes do município, a pre-
feitura de Petrolândia benefi-
ciou mais de 70 pessoas que 
fazem parte da Casa da Crian-
ça Nutrida de Petrolândia. A 
ação aconteceu no último dia 
31 de março e foi voltada para 
mães e crianças cadastradas, 
que receberam kits alimenta-
ção. Essa foi uma iniciativa 
que a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social 
realizou, visando garantir a 
alimentação dessas pessoas, 
que normalmente são assisti-
das pela Casa da Criança Nu-
trida, que, por sua vez, teve 
seu funcionamento paralisa-
do devido as medidas de en-
frentamento ao COVID-19.

As entradas da cidade 
de Afogados da Ingazei-
ra contam com barreiras 
para identificar e orien-
tar motoristas oriundo 
de outras localidades. A 

São Francisco e servidores da 
unidade prisional. Segundo a 
Secretaria Executiva de Res-
socialização (Seres), seis pre-
sos, que trabalham na fábrica 
de travesseiros que fica den-
tro da penitenciária, serão 
responsáveis pela produção. 
A expectativa é que 600 más-
caras e 25 conjuntos de aven-
tal e touca sejam produzidos 

por dia. “Estamos vivendo 
um momento difícil para to-
dos e a contribuição dos pre-
sos vai além da necessidade 
material. É uma forma de 
enfrentar essa pandemia e os 
seus obstáculos à medida que 
eles têm direito à remição de 
pena”, destacou o secretário 
de Justiça e Direitos Huma-
nos, Pedro Eurico.

iniciativa é voltada para 
a prevenção do corona-
vírus, onde motoristas e 
passageiras precisaram o 
objetivo da ida ao muni-
cípio. Quem apenas esta-

va de passagem, recebeu 
panfletos de orientação e 
seguiu viagem. Os que ti-
nham Afogados como des-
tino, foram cadastrados 
para acompanhamento, 
após relatarem se tiveram 
histórico de contatos com 
casos de coronavírus, ou 
se eram oriundos de re-
giões com grande quan-
tidade de casos. Foram 
parados carros de pas-
seio, ônibus e caminhões. 
Outra ação importante foi 
a demarcação de espa-
ços, com pintura de fai-
xas amarelas, nos bancos 
e lotéricas, para garantir 
o espaço mínimo de dois 
metros entre as pessoas 
que estejam nas filas.

Barreiras educativas foram montadas

Dezenas de pessoas serão beneficiadas
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Os foliões José Carlos Pereira, Cacá ,  Coordenadora 
da Apae de Petrolina Vanda de Souza, organizadora do 
bloco Cristiana Galindo no desfile do bloco inclusivo 
'Sou Legal, Sou Especial' em Petrolina-PE.

Os netos Breno Moura, Bruna Moura e o filho 
Ricardo Torres ladeando o homenageado Eri-
baldo Bezerra do Carnaval de Petrolina 2020. 

Em meio a esta pandemia do novo coronavírus os  com-
positores Elisson Castro (foto) e Léo Lima criaram um 
bela canção intitulada 'Pedido em oração: Fica em casa'. 
Aplausos!

Os juazeirenses, cantora Ivete Sangalo e o repórter da 
Rede Bahia jornalista Pablo Vasconcelos durante a folia 
de momo em Salvador-BA.

O ex-deputado federal Guilherme Coelho e o 
Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles na 
cerimônia de chegada ao Brasil de 50 exempla-
res da ararinha-azul repatriadas da Alemanha.

Os mestres de Cerimônia do Miss Pernambuco 
2020 Marcos Salles e Wilma Gomes ladeando 
a Miss Pernambuco eleita Guilhermina Lira, 
representante da cidade de Moreno, no evento 
ocorrido em Caruaru-PE.

Reprodução ICMBio
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Janko Moura

O estudante de agronomia, ambien-
talista e escritor Victor Flores lançará 
em breve seu livro infantil 'A Tita e o 
mistério do Velho Chico'. O evento está 
previsto para outubro de 2020.

Divulgação
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Para estimular a econo-
mia e amenizar os impactos 
negativos ocasionados pelo 
COVID-19, a FEBRABRAN 
anunciou o comprometimen-
to dos cinco maiores bancos 
do Brasil a atender pedidos 
de prorrogação de venci-
mentos de dívidas.

Desse modo, o Banco do 
Brasil, o Bradesco, a Caixa, 
o Itaú Unibanco e o Santan-
der realizarão a prorroga-
ção por 60 dias para clien-
tes pessoas físicas e micro 
e pequenas empresas, para 
os contratos vigentes em 
dia e limitados aos valores 
que já foram usados pelo 
consumidor. A medida vale 
para todos os contratos de 
crédito feitos pelo cliente 
com o banco, mas não se 

Bancos anunciam prorrogação de dívidas em 
meio a Coronavírus

estende às dívidas no cartão 
de crédito e cheque especial. 
É importante ressaltar que 
também não inclui boletos 
em geral, como água luz e te-
lefone, além de tributos que 
se referem a serviços presta-
dos por concessionárias de 
serviços públicos ou de go-
vernos. Confira as principais 
dúvidas sobre a prorrogação 
de dívidas dos bancos:

1. Como eu faço para 
solicitar a prorrogação 
de uma dívida que tenho 
com meu banco?

R: Os clientes pessoas 
físicas e micro e pequenas 
empresas devem entrar em 
contato com seu banco, expor 
seu caso para saber das con-
dições para prorrogar a dívi-
da por até 60 dias. A medida 

vale para os contratos que 
estejam em vigência, com 
pagamentos em dia. Cada 
instituição irá definir o prazo 
e as condições dos novos pa-
gamentos.

2. É necessário ir pre-
sencialmente até a agên-
cia para pegar esta in-
formação e renegociar o 
prazo de uma dívida?

R: Não é necessário ir 
presencialmente na agência 
bancária. O cliente pode li-
gar para seu gerente e usar 
os canais eletrônicos para 
entrar em contato com seu 
banco. Saiba mais abaixo.

3. A prorrogação de 
dívidas é automática?

R: Não. Primeiramente, o 
cliente deve procurar o ban-
co para renegociar o prazo, 

que poderá ser estendido por 
até 60 dias.

4. A medida vale para 
quais bancos?

R: A medida vale para 
Banco do Brasil, Bradesco, 
Caixa, Itaú Unibanco e San-
tander.

5. As medidas anun-
ciadas pelos bancos são 
válidas para quais tipos 
de dívidas?

R: Valem para todos os 
contratos de crédito feitos 
pelo cliente com o banco. 
Não se estende às dívidas no 
cartão de crédito e cheque 
especial. Para mais informa-
ções, o cliente deve entrar em 
contato com o seu banco.

6. A medida vale para 
boletos de consumo?

R: Não, a medida não in-

clui boletos de consumo ge-
ral - água, luz, telefone – e 
tributos, porque se referem 
a serviços prestados por 
concessionárias de serviços 
públicos e governos.

7. Após renegociar 
uma dívida de um em-
préstimo que tenho com 
o banco, a instituição 
pode me cobrar juros?

R: Cada banco irá esta-
belecer seu procedimento, 
e cada caso será avaliado de 
forma individual.

8. Tenho garantia de 
conseguir uma prorro-
gação de um prazo de 60 
dias?

R: O prazo é de até 60 
dias. O cliente precisa en-
trar em contato com o seu 
banco.

I n f o r m e

Volume de água fez com que várias barragens atingissem seu volume máximo, causando 
alagamento em diversos municípios. Centenas de pessoas estão desabrigadas

Com as chuvas que che-
garam ao Sertão, muitos 
municípios precisaram 
iniciar procedimentos de 
emergência a fim de ajudar 
a população. O período ain-
da conta com a pandemia, 
que está em crescimento no 
Estado, fazendo com que os 
cuidados passem a ser in-
tensificados, com o intuito 
de reduzir a disseminação 
do vírus pelo Estado.

Até o final do mês de 
março, Arcoverde não ha-
via registrado nenhum caso 
confirmado do COVID-19 
e, segundo a Secretaria de 
Saúde do município, os de-
safios em relação à pande-
mia permanecem e, em re-
lação às consequências das 
fortes chuvas, passam a ser 
intensificados. Lembran-
do que, ao mesmo tempo 
que se é pedido para que 
as pessoas permaneçam em 
casa, as chuvas forçaram as 

Com as chuvas Arcoverde 
intensifica apoio à população

Chuvas inesperadas causam 
estragos em municípios sertanejos

A chuva chegou ao Sertão 
causando estragos, graças ao 
alto índice pluviométrico. Se-
gundo a Agência Pernambu-
cana de Águas e Clima (Apac), 
a cidade de Lagoa Grande re-
gistrou 136,78mm. Já São José 
do Belmonte, ultrapassou os 
75mm de chuva. O que deveria 
ser tratado como alegria para o 
povo sertanejo, transformou-se 
em um verdadeiro drama, com 
ruas alagadas e pessoas desabri-
gadas.

Em Afogados da Ingazei-
ra choveu 128 milímetros em 
quatro horas, cerca 315% do 
esperado para o mês. Com o 
volume de água, diversas barra-
gens atingiram a cota máxima, 
chegando a ceder em algumas 
regiões, a exemplo da barragem 
de Brotas, que causou grandes 

estragos no bairro de Borges, 
chegando a derrubar duas pon-
tes e deixando dezenas de fa-
mílias desabrigadas. Em Serra 
Talhada, o Rio Pajeú recebeu 
um volume muito grande de 
água devido ao transbordamen-
to das barragens de Rosário, em 
Iguaraci; de Brotas, em Afoga-
dos da Ingazeira; e da barragem 

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

do Chinelo, em Carnaíba, onde 
também acabou transbordan-
do, na madrugada da quinta-
-feira (26), deixando a cidade 
sertaneja parcialmente inunda-
da. A Secretaria de Infraestru-
tura do Estado de Pernambuco 
(Seinfra) vai investir cerca de 
R$4,2 milhões nos municípios 
atingidos.

equipes do munício a irem 
às ruas, objetivando ajudar 
com rapidez as vítimas das 
chuvas.

Em meio aos problemas 
que Arcoverde está enfren-
tando, novos boatos sobre 
rompimento de barragens 
foram se espalhando. E, 
para tranquilizar a popu-
lação, a Compesa afirmou 
que, 15 dias antes das fortes 
chuvas registradas na cida-
de, técnicos da Companhia, 
especializados em seguran-
ça de barragens, realizaram 
a inspeção no manancial, 
assegurando a estabilidade 
da barragem Riacho do Pau. 
Segundo eles, o reservató-
rio, localizado no município 
de Pedra, chegou a sangrar, 
ou seja, atingiu a sua capa-
cidade máxima de acumula-
ção, que é de 16,8 milhões 
de metros cúbicos de água, 
mas afirmam que não corre 
risco de rompimento.

 Em Afogados da Ingazeira, chuva destruiu estradas 
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Coaching & PNL

Tikinha Albuquerque
Diretora Executiva

Reflexão sobre o caos instalado 
no mundo... 

Arcoverde: Instituição leva esporte para jovens

Serra Talhada monta hospital de 
socorro emergencial à pandemia
Unidade vai contar com 115 leitos exclusivos para combate ao coronavirus

Há dois anos, crianças e 
adolescentes de Arcoverde 
contam com um incentivo 
para a prática de esportes. A 
partir de um sonho do em-
presário Sérgio Franklin, 
hoje, cerca de 20 crianças e 
adolescentes, entre 10 e 18 
anos, treinam gratuitamen-
te o tênis de mesa, através 
do Instituto Irene Cordeiro. 
“Eu sou praticante de tênis 
de mesa, junto com meus 
filhos. Tínhamos o intui-
to de ter um clube em Ar-
coverde para disseminar a 
prática desse esporte aqui. 
Foi quando surgiu a ideia 
de, através do Instituto, a 

Em comunicado realiza-
do no último dia 1 de abril, a 
Prefeitura de Serra Talhada 
informou que o município 
vai contar com um hospital 
de campanha, para atender 
aos casos ligados ao novo 
coronavírus (COVID-19). A 
instalação será realizada em 
frente ao Hospital Regional 
Professor Agamenon Maga-

cidadEs

gente dar essa oportunida-
de, que dei aos meus filhos, 
eu dar a outras crianças que 
não têm acesso ao tênis de 
mesa”, afirma Franklin.

O Instituto Irene Cor-
deiro reúne empresários 
responsáveis por desenvol-
ver ações de responsabili-
dade social, principalmente 
nas áreas de educação, saú-
de e esportes.  Associação 
privada e sem fins lucrati-
vos, o Instituto conta com 
a participação de empresas 
apoiando seus projetos. 
“Recentemente fechamos 
uma parceria como Sesc 
de Arcoverde para oferecer 

lhães (Hospam) e vai ofertar 
um total de 115 leitos exclu-
sivos para o combate ao ví-
rus. Até a data do anúncio, 
Serra Talhada não havia 
nenhum caso suspeito ou 
em investigação da doen-
ça, o que deixa o municí-
pio mais preparado para 
atender possíveis aumen-
tos de demanda na região 

do Pajeú. Como meios de 
prevenção, o município 
decretpu estado de emer-
gência e está desenvol-
vendo diversas medidas, 
como a higienização da 
feira livre, estação rodo-
viária, unidades de saúde 
e pontos estratégicos que 
contem com aglomeração 
de pessoas.

Será que estamos diante de uma arma biológica?
Será que é conseqüência da própria intervenção do ho-
mem na natureza?
Será Deus colocando o peso da sua Mão e nos mostrando 
o seu poder?
Será que é uma teoria de conspiração?
Será o fim de uma parte da  humanidade?
Será que estamos vivendo o apocalipse?
Enfim...
A única verdade incontestável desse momento atual é:
O MUNDO PAROU. O PLANETA ESTAGNOU, diante de 
um inimigo invisível. 
Independente das diferentes formas de pensamentos ou 
crenças. 
Esta pausa no mundo veio em momento oportuno. A hu-
manidade está desenfreadamente enlouquecida e egoísta. 
Uns quanto mais possuem mais querem e não medem es-
forços para tal.
A maioria dos seres humanos não tem tempo para refletir 
sobre si mesmo, de olhar para o próximo, de amar sua fa-
mília e de agradecer pelo que possui. 
Essa oportunidade, é para colocarmos a nosda vida em 
ordem.
Rever conceitos, valores e resignificar a nossa própria 
existência...
Este silêncio oportuno é CURATIVO!
As ruas estão ficando vazias.
As estradas, os bares, os templos, as escolas, as universi-
dades, os aeroportos estão parando...
E há certamente, para quem está atento e tem uma cone-
xão com Deus, um silêncio no céu.
Sinto algo profundamente espiritual acontecendo e ainda 
percebo que poucos conseguem perceber, pois ainda estão 
envoltos em sua arrogância e sabedoria própria. 
Este é um silêncio de reverência.
A dor da alma é doída demais de sentirmos, pois também 
não tem vacina ou remédio nas prateleiras das farmácias. 
É tempo de endireitarmos as nossas veredas.
Muitos estão morrendo pela COVID-19.
É FATO!!!! NÃO É FAKE NEWS!!!
Mas há outros vírus muito piores matando milhares de 
pessoas no mundo e ao nosso redor. 
 A fome. A injustiça. A ambição. A omissão. A ignorância. 
Rogo à Deus nesse momento que preserve a nossa saúde, 
pois o pior que pode acontecer é não termos saúde para 
recomeçarmos!
Que o homem possa entender que dinheiro e ambição não 
vai vencer esse desafio!
Que cada um de nós possa fazer uma auto-reflexão do que 
estamos nos tornando se continuarmos agindo como agi-
mos até hoje!

Oremos pelo mundo!

exames gratuitos aos co-
merciantes do município. 
Essa ação foi realizada em 
2019 e durou quatro me-
ses”, explica o empresário.

Com foco principalmen-
te na prática do tênis de 
mesa, alunos do Instituto 
participam de ventos espor-
tivos, recebem premiações 
e alguns já conquistaram 
medalhas em campeonatos 
estaduais. “Nós trabalha-
mos com jovens em faixa de 
idade crítica, que através 
do esporte são desviados de 
males, como as drogas, por 
exemplo”, completa Sérgio 
Franklin.

Unidade vai contar com suporte do Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães
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Univasf e Agrovale renovam por mais um 
ano convênio de recuperação de mata

Produtores têm procurado 
informações para prevenção

Projeto conta com equipe multidisciplinar e foi renovado por mais um 
ano, beneficiando as áreas degradadas do São Francisco

Artigo

Coronavírus: Psicanálise e o Tempo

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.

O estresse durante o perío-
do de enfrentamento da epide-
mia de pânico desencadeada 
pela grave pandemia de CO-
VID-19, exige o distanciamen-
to social e pode causar uma 
série de problemas mentais e 
sociais. Vivemos uma angús-
tia de morte e das incertezas 
quanto à doença, o pânico 
aparece entre as pessoas e as 
reações são as mais variadas. 
Uma delas é a negação do pro-
blema. Vemos isso em todos 
os países, nos quais as pessoas 
minimizam o problema e não 

tomam os cuidados recomen-
dados pelos especialistas e pelos 
sistemas de saúde.

O coronavírus mostra de 
forma incisiva a fragilidade que 
assombra a existência huma-
na, o quanto se está vulnerável 
diante de situações sobre as 
quais não se tem controle. São 
momentos em que se tem a ní-
tida percepção de que o tempo 
“essa indefinível cor que tem 
todos os retratos” (Quintana) 
realmente passa. Se estar cons-
ciente disso levará à paralisia 
ou à transformação interior 

será a escolha de cada um de 
nós. Freud nos mostrou que o 
inconsciente é atemporal, sem 
passado, presente e futuro. On-
tem parece que é hoje e conti-
nuará sendo ontem amanhã 
que, por sua vez, talvez, venha 
a ser hoje. No inconsciente não 
existe o que chamamos de pas-
sagem do tempo. Na verdade, o 
que se sente como falta de tem-
po é também um mecanismo 
inconsciente de defesa para não 
pensar que, diferente de outras 
espécies, os humanos podem 
ter consciência dessa passagem 

do tempo, da própria transito-
riedade e da finitude. Não ter 
tempo para fazer tudo que se 
quer ou que se precisa fazer 
pode levar à sensação ilimitada 
de que sempre haverá tempo.

Divulgação

 Por Clas Comunicação

mEio ambiEntE

“A meu ver a questão decisiva para a espécie humana é de saber se, e em que medida, a sua evolução cultural poderá 
controlar as perturbações trazidas à vida em comum pelas pulsões humanas de agressão e autodestruição.” 
(Sigmund Freud, O mal-estar na civilização, 1930)

Representantes da Agro-
vale e Universidade Fede-
ral do Vale do São Francis-
co – Univasf, assinaram a 
renovação do convênio de 
pesquisa para continuidade 
dos trabalhos científicos de 
recuperação de áreas degra-
dadas do bioma Caatinga e 
das matas ciliares do Rio 
São Francisco.

O projeto, que teve iní-
cio em 2016, foi renovado 
por mais um ano com todo 
aporte financeiro e de infra-
estrutura sob a responsa-
bilidade da empresa sucro-
alcooleira. De acordo com 
o diretor vice-presidente, 
Denisson Flores, este con-
vênio, "além de ajudar na 
preservação do meio am-

biente também vem obten-
do resultados significativos 
no cuidado permanente com 
a fauna e flora deste que é o 
único ecossistema integral-
mente brasileiro", ressal-
tou. Já foram identificados 
no bioma Caatinga 4,5 mil 
espécies vegetais, cerca de 
184 mamíferos, 510 espécies 
de aves, 45 de anfíbios, 235 
de peixes e 153 de répteis.

Um dos principais obje-
tivos da parceria Agrovale/
Univasf é a investigação do 
processo de contenção do 
avanço biológico da espécie 
algaroba, atualmente um 
dos maiores gargalos para 
a recuperação de matas ci-
liares do Velho Chico.  Com 
a renovação do convênio 
também terão continuidade 
os trabalhos de acompanha-
mento do desenvolvimento 
de espécies típicas das ma-
tas ciliares a partir do ma-
nejo dos locais invadidos 
pelas algarobas.

O produtor rural brasilei-
ro tem buscado informações 
para encarar o novo corona-
vírus, de forma a evitar que 
o prejuízo já esperado fique 
ainda maior. De acordo com a 
Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA), 
pequenos e médios produ-
tores têm sido os que mais 
buscam informações junto à 
entidade. A guerra é contra o 
vírus, e em defesa do negócio, 
dos entes queridos e das equi-
pes que trabalham no campo. 
Dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE) indicam que mais de 
15 milhões de pessoas traba-
lham nos estabelecimentos 
agropecuários do país. 

De acordo com CNA e Mi-
nistério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa), 
como o setor agropecuário 
brasileiro já tem uma rotina 
de cuidados constantes em 
relação a procedimentos sa-
nitários, poucas mudanças de 
rotina serão implementadas. 
Boa parte delas, similares 
aos cuidados sugeridos pelo 
Ministério da Saúde à popu-
lação como um todo. Mesmos 

assim, alguns pontos da roti-
na foram alterados em fun-
ção das medidas preventivas 
de contaminação. Em espe-
cial, no sentido de manter 
as distâncias recomendadas 
entre as pessoas; de fazer hi-
gienização; e cuidados a mais 
com suas equipes. Entre eles 
o aumento do número de car-
ros e ônibus usados para o 
transporte de trabalhadores. 
“São medidas que já foram 
repassadas e adotadas pelos 
produtores”, disse à Agência 
Brasil a superintendente téc-
nica adjunta da CNA Natália 
Fernandes.

 Agricultura segue medidas 

 Agência BrasilAgência Brasil

Representantes da Agrovale e Univasf assinaram a renovação do convênio
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