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Secretários e prefeitos trabalham para minimizar
efeitos das chuvas
Após reunião com os gestores municipais na Amupe, governador designou seus auxiliares para coordenarem a assistência
direta à população

P

or determinação do governador
Paulo Câmara tiveram início, nesta
quarta-feira (01.06), as visitas dos
secretários estaduais aos municípios
afetados pelas chuvas em Pernambuco.
Representantes de diversas pastas foram
designados para trabalhar em linha direta
com os prefeitos das cidades que estão em
situação de emergência. A iniciativa visa
promover a volta dos serviços básicos o
mais rápido possível, além de agilizar a
assistência aos necessitados, fazendo um
levantamento das prioridades de cada
localidade.
De acordo com o governador, o
modelo é eficaz para o momento e vai
priorizar as ações. “O nosso grande desafio
agora é o reestabelecimento dos serviços.
Desde o último sábado, estamos
trabalhando em diversas frentes, como no
abastecimento e no acesso às cidades e à
zona rural. Serviços de saúde também
estão nessa meta. Todo o intuito é de apoio
aos municípios, desde a assistência social
até os investimentos no que for mais
urgente para a reconstrução das áreas
atingidas. Esses levantamentos serão
feitos junto aos gestores”, afirmou Paulo
Câmara, ao anunciar os secretários como
pontos focais e de referência.

Entre os titulares das pastas que já estiveram presentes às cidades atingidas pelos estragos da
chuva está o de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Tomé Franca, que visitou o município do Cabo
de Santo Agostinho. "Na nossa primeira reunião com o prefeito Keko do Armazém e sua equipe fizemos
o levantamento dos danos causados pela chuva. No primeiro momento, vamos ajudar a regularizar os
serviços e destravar recursos para o atendimento emergencial à população. Em seguida, faremos a
recuperação dos equipamentos públicos atingidos”, explicou Franca.
sA distribuição dos municípios entre os secretários estaduais se deu da seguinte forma: Abreu e
Lima, Araçoiaba e Igarassu (Desenvolvimento Social), Glória do Goitá, Nazaré da Mata, Lagoa do Carro
e Paudalho (Controladoria Geral), Aliança, Macaparana, São Vicente Ferrer, Timbaúba e Vicência
(Desenvolvimento Agrário), Camaragibe, Moreno e São Lourenço da Mata (Educação), Recife
(Infraestrutura e Recursos Hídricos), São José da Coroa Grande e Rio Formoso (Meio Ambiente e
Sustentabilidade), Bom Jardim, Limoeiro e Passira (Trabalho, Emprego e Qualificação Profissional),
Jaboatão dos Guararapes (Justiça e Direitos Humanos), Paulista (Prevenção à Violência e às Drogas),
Goiana e Olinda (Companhia Estadual de Habitação e Obras – Cehab).

EUA retiram restrições de voo para Cuba
Revogação inclui aeroportos que não ficam em
Havana

O

governo dos Estados Unidos
revogou nesta quarta-feira (1º) uma
série de restrições a voos para Cuba
impostas pelo ex-presidente Donald Trump,
inclusive acabando com uma proibição a
voos norte-americanos para aeroportos
cubanos que não ficam em Havana.
O Departamento de Transporte dos
EUA (USDOT, na sigla em inglês) emitiu a
ordem a pedido do secretário de Estado
norte-americano, Antony Blinken, que disse
que a medida era “em apoio ao povo cubano
e aos interesses de política externa dos
Estados Unidos”.
A Casa Branca sinalizou no mês
passado uma mudança de postura como
parte de uma revisão mais ampla de sua
política em relação a Cuba sob o governo do
presidente Joe Biden. As restrições de voo
foram suspensa imediatamente.
O governo Trump havia imposto uma
série de restrições de aviação em 2019 e
2020, em uma tentativa de aumentar a
pressão econômica dos EUA sobre o
governo cubano.
S o b o p r e s i d e n t e Tr u m p , o

Departamento de Transportes impôs um limite de voos fretados para Cuba a 3.600 por ano, e
posteriormente suspendeu voos fretados para Cuba. O departamento também proibiu voos fretados para
qualquer aeroporto cubano que não fosse o de Havana.
O então secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que Cuba “usa o turismo e fundos de viagens
para financiar seus abusos e interferência na Venezuela. Ditadores não podem se beneficiar do turismo
dos EUA”.
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Ciro sobre ausência de
Bolsonaro e Lula em
debates: ‘Covardia
inominável’

O

TCU dá aval para leilão
de Congonhas, Campos
de Marte e outros 13
aeroportos

O

Tribunal de Contas da
União (TCU) deu sinal
verde para o governo
realizar o leilão da 7ª rodada de
aeroportos, que irá transferir para
a iniciativa privada 15 terminais,
entre eles o de Congonhas (SP).
Com o aval, o Ministério da
Infraestrutura pretende fazer o
certame na primeira ou segunda
semana de agosto.
O leilão será dividido em
três blocos, com previsão de
atrair R$ 7,3 bilhões em
investimentos. O aeroporto de
Congonhas lidera o Bloco
SP/MS/PA/MG, formado também
por outros dez terminais: Campo
Grande (MS), Corumbá (MS),
Ponta Porã (MS), Santarém (PA),
Marabá (PA), Carajás (PA),
Altamira (PA), Uberlândia (MG),
Uberaba (MG) e Montes Claros
(MG). Os outros blocos são
compostos pelos aeroportos de
Campo de Marte (SP) e
Jacarepaguá (RJ), de aviação
geral, e pelos terminais de Belém
(PA) e Macapá (AP).
Recentemente, o ministro
da Infraestrutura, Marcelo
Sampaio, afirmou ao
Estadão/Broadcast que grandes
empresas estão interessadas no

certame, citando grupos como
Zurich, Vinci e CCR.
Originalmente, o leilão também
contaria ainda com o aeroporto
Santos Dumont (RJ), mas o
governo precisou mudar os
planos diante da resistência da
classe política fluminense.
Em fevereiro, o governo
informou que o leilão do Santos
Dumont será realizado junto da
nova licitação do aeroporto do
Galeão (RJ), que está em
processo de devolução pela
concessionária. Relator do
processo da 7ª rodada no TCU, o
ministro Walton Alencar
Rodrigues classificou a decisão
do governo como acertada.
“Acredito que todas as
interações feitas entre sociedade
e poder redundaram na melhor
alternativa”, disse Rodrigues, que
ainda afirmou que a modelagem
da 7ª rodada obedeceu a técnica
dos subsídios cruzados, pela
formatação dos blocos.
O ministro Vital do Rêgo,
que votou contra a privatização da
Eletrobras, elogiou o andamento
do processo da 7ª rodada no TCU.
“Temos que falar quando ele é
bem feito, hoje é uma sessão em
que não vamos ter muito trabalho
porque a secretaria de aviação
civil e o ministério da
infraestrutura a cada rodada de
concessões vem melhorando o
padrão desse subsídio cruzado”,
d i s s e Vi t a l , q u e s u g e r i u a
realização de auditoria pelo TCU
para monitoramento dos serviços
dos aeroportos repassados à
iniciativa privada, o que foi
incluído no voto do relator.

pré-candidato à
Presidência Ciro Gomes
(PDT) criticou os
presidenciáveis que lideram as
pesquisas de intenção de voto,
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e
Jair Bolsonaro (PL), por
indicarem que não pretendem
comparecer a todos os debates
durante a campanha pelo
Planalto. O pedetista classificou
as possíveis faltas a esses
eventos como “covardia
inominável” e pediu para que Lula
não “traia a democracia”.
“Será, Lula, que você vai
mostrar ao Brasil que é
igualzinho ao Bolsonaro? Por
favor, não traia a democracia,
não traia os valores que você
tanto defendeu quando queria”,
afirmou o presidenciável,
lembrando que o atual chefe do
Executivo não compareceu aos
debates do segundo turno em
2018. À época, o então candidato
se recuperava do ataque a faca
que sofreu em setembro daquele
ano.
Agregador de pesquisas
do Estadão calcula cenário mais

provável da eleição.
Ciro prosseguiu: “Quando você
(Lula) estava na cadeia em 2018,
você entrou na Justiça para a
Justiça lhe permitir da cadeia
participar do debate, e agora que
você está livre (...) você não
vai?”. As declarações foram
feitas em vídeo publicado em seu
canal no YouTube.
O pedetista também
cobrou o presidente Bolsonaro a
explicar a quantidade elevada de
mortes por covid-19 no País, as
denúncias de corrupção em seu
governo e a atual situação
econômica. “A mais profunda
crise da história e os candidatos
não querem debater”, disse.
Nesta terça-feira, 31, o
chefe do Executivo admitiu que
pretende faltar aos debates no
primeiro turno da corrida pelo
Palácio do Planalto. O expresidente petista também
resiste a participar dos
encontros. Ele defende reduzir o
número desses confrontos e quer
estar em no máximo três deles
durante a primeira rodada da
disputa.
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Banco Mundial utilizará recuperação das aprendizagens brasileira
como referência para outros países
O plano de recuperação das aprendizagens do Ministério da Educação foi apresentado pelo ministro no Fórum Mundial da
Educação, em Londres

O

ministro da Educação, Victor Godoy,
durante o Fórum Mundial da Educação,
esteve em Londres com Jaime Saavedra,
diretor do Banco Mundial, para debater sobre a
nova Política Nacional para Recuperação das
Aprendizagens na Educação Básica e sobre
possíveis parcerias.
O Plano brasileiro para recuperação das
aprendizagens foi elogiado por Saavedra, que se
propôs a compartilhar o programa brasileiro como
referência para outros países que ainda não
possuem planos tão bem estruturados. "O Brasil
desenvolveu uma política muito efetiva, que
aborda desde o diagnóstico a ações estruturadas
para nossos estudantes. Colocamos inclusive
nossa tecnologia à disposição para ajudar os
demais países neste momento", pontuou o
ministro Victor Godoy.
A Política Nacional para Recuperação das
Aprendizagens, instituída por meio do Decreto nº
11.079, no último dia 23 de maio, implementará em
regime de colaboração com os estados, Distrito
Federal e municípios, as estratégias, os
programas e as ações para a recuperação das
aprendizagens e o enfrentamento da evasão e do
abandono escolar na educação básica.
Entre as diretrizes da Política, destacam-se
a adaptação curricular para priorização das
habilidades e das competências, com a definição
de marcos de aprendizagem para cada ano

escolar; o incentivo ao desenvolvimento de soluções e metodologias que promovam a recuperação das
aprendizagens e a promoção da inclusão digital, do uso das tecnologias educacionais e da inovação
nas instituições de ensino.
“Para o tempo que temos a frente, nossa prioridade é recuperar as aprendizagens e inovar com o
uso intensivo de tecnologias para melhoria das condições de acesso, permanência e aprendizagem. A
Política Nacional dá amparo e coesão a todos os programas, projetos e iniciativas do Ministério. É uma
missão do tamanho do Brasil e estamos comprometidos a não deixar nenhuma criança e nenhum jovem
para trás”, destacou o secretário de Educação Básica, Mauro Rabelo.
Para a consecução de seus objetivos e efetiva implementação, a Política está organizada em
seis eixos: 1) Alinhamento estratégico dos sistemas de ensino; 2) Acesso e permanência; 3) Atenção
individualizada aos discentes e às suas famílias; 4) Formação prática de docentes e de outros
profissionais da educação; 5) Resiliência dos sistemas de ensino; e 6) Pesquisas e avaliações internas
e externas da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

MEC empossa reitores da UFSB e do IFRJ
Pág. 06
Os titulares da Universidade Federal do Sul da Bahia e do Instituto
Diário da Manhã

O

ministro da Educação, Victor
Godoy, deu posse, na terça-feira
(31), à reitora Joana Angélica
Guimarães da Luz, da Universidade
Federal do Sul da Bahia (UFSB), e ao
reitor Rafael Barreto Almada, do Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). Os
dois foram reconduzidos ao cargo e
ficarão por mais quatro anos no comando
das instituições.
Durante a cerimônia, que foi
realizada na sede do Ministério da
Educação (MEC), o ministro Victor Godoy
parabenizou os profissionais e destacou o
importante trabalho executado pelos dois
reitores, que foram reconduzidos aos
cargos. “É com grande honra que damos
posse aos reitores, pois, se estão sendo
reconduzidos, foi porque tiveram seus
trabalhos reconhecidos. Contem com o
MEC, pois nós reconhecemos a
importância do ensino superior e do
ensino tecnológico”, afirmou o ministro.
A reitora da UFSB, Joana Angélica
Guimarães da Luz, destacou que a
universidade é nova e extremamente
importante para o sul da Bahia. “Quero
agradecer pela confiança da recondução,
pois isso significa que fizemos um bom
trabalho e que foi reconhecido pela

comunidade e pelo MEC”, ressaltou.
Também em agradecimento à recondução, o reitor do IFRJ, Rafael Barreto Almada, falou a respeito dos
desafios de comandar a Pasta, principalmente durante a pandemia. “A educação foi muito impactada e, durante
esses anos, trabalhamos para manter a empolgação e o compromisso dos estudantes. Foram feitas várias
mudanças no sentido de manter os alunos no instituto. Essa recondução também é graças ao trabalho de toda a
equipe do IFRJ. São novos desafios e novas possibilidades”, ressaltou o reitor.
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Aedes aegypti: quando o Ministério da Saúde age no combate ao
mosquito que transmite três doenças
gua parada. Parece bobo, mas
é dessa forma que o Aedes
aegypti, transmissor da
dengue, zika e chikungunya, se
prolifera. E para unir forças na luta
contra um inimigo pequenino, a
conscientização da população é
parte fundamental nesse processo.
Para o Ministério da Saúde, o
combate começa dentro de casa e
uma vistoria de apenas 10 minutos
por semana é suficiente para evitar
que criadouros espalhem novos
mosquitos pelo bairro.
Por isso, o segredo para o
controle mais efetivo da
proliferação do mosquito está
dentro das residências: no telhado,
nas calhas entupidas, na piscina,
em garrafas, pneus e qualquer item
que possa acumular água e se
tornar criadouros do transmissor.
Anualmente, o Governo Federal
realiza campanhas para
conscientizar a população
brasileira de que o combate ao
mosquito é diário e pode fazer parte
da rotina do dia a dia.
Dentre as principais medidas
para evitar a proliferação do
mosquito estão:
• Não deixar água acumulada;
• Destinar de maneira correta o lixo

Á

e outros resíduos;
• Cobrir caixas d'água;
• Utilizar areia nos vasos de plantas;
• Deixar garrafas e outros recipientes de cabeça para baixo;
• Retirar a água dos pneus e reservá-los em ambientes protegidos.
O Ministério da Saúde orienta ainda que, mesmo em lugares que
necessitem de armazenamento de água, como as caixas d’água, é
importante não deixar os reservatórios destampados.
Quando e como o Ministério da Saúde age?
A pasta acompanha e monitora os estados com elevação no número de
casos e realiza reuniões mensais por videoconferência. Para frear a
proliferação descontrolada do mosquito e a alta nos casos e óbitos por
dengue, zika e chikungunya, uma das principais medidas adotadas pelo
Governo Federal é o envio de larvicidas aos estados e municípios. Em
maio, uma Sala de Situação foi montada para o monitoramento das
arboviroses urbanas.
Agentes de endemias espalhados por todo o Brasil realizam visitas
rotineiras às residências. Eles orientam as famílias sobre as principais
medidas para eliminar criadouros. Onde não for possível eliminar água é

realizado o tratamento com larvicida,
para eliminar o vetor. Eles orientam
também a população a abrir portas e
janelas para facilitar a entrada das
gotículas do inseticida que é
expelido pelo “carro fumacê”.
Como o ‘fumacê’ funciona e
quando utilizá-lo?
Também chamado de nebulização
espacial, o fumacê é uma estratégia
emergencial de controle vetorial
utilizado em regiões onde há
proliferação descontrolada do
mosquito e alta nos casos e óbitos
das doenças. As gotículas de
inseticidas expelidas pelo carro
fumacê devem penetrar no interior
dos quintais e das casas. O principal
objetivo dessa estratégia é reduzir o
número de fêmeas adultas do
mosquito.
O Ministério da Saúde não
deixa faltar o insumo e orienta
estados e municípios que o fumacê
precisa ser utilizado de forma
equilibrada e em momento oportuno.
A pasta reitera que a principal arma
para o combate ao mosquito da
dengue é combater os criadouros do
mosquito evitando água parada. Por
isso, a mensagem é: “Combata o
mosquito todo o dia, coloque na sua
rotina”.

SUS oferece tratamento gratuito para quem quiser parar de fumar
Em São Paulo tratamento é realizado nas unidades Básica de Saúde

O

Sistema Único de Saúde
(SUS) oferece tratamento
gratuito para quem quiser
parar de fumar. Em São Paulo, o
atendimento é feito por meio do
Programa Cessação de Tabagismo,
promovido pelo Ministério da
Saúde, pelo Instituto Nacional do
Câncer (Inca) e coordenado pela
Secretaria de Estado da Saúde de
São Paulo (SES).
Na capital paulista, o
tratamento é realizado nas
em (UBS)
dia com
unidades permaneça
Básica de Saúde
e a legislação por um
preço que cabe no seu orçamento
nos centros de Atenção
Psicossocial (Caps AD). Nos
demais locais do país, o Ministério
da Saúde recomenda buscar a
unidade de saúde mais próxima.
“O tabagismo é a primeira
O tabagismo é uma doença provocada pela dependência física à nicotina, e causa cerca de 50 doenças
causa de morte evitável no mundo.
diferentes,
como enfisema pulmonar, câncer e doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e
As ações educativas, legislativas e
acidente
vascular
cerebral. No Brasil, mais de 160 mil mortes por ano são atribuídas ao tabaco, segundo dados do
econômicas no Brasil vêm gerando
Boletim
Epidemiológico
do Ministério da Saúde.
um aumento no número de pessoas
Tratamento
que querem parar de fumar, o que
Na
capital
paulista,
o
tratamento
para
eliminar
a dependência pelo cigarro ocorre em encontros semanais.
evidencia a importância de priorizar
São
três
meses
de
atendimento
e
um
ano
de
acompanhamento.
As sessões são coordenadas por profissionais de
o tratamento do fumante como uma
saúde.
estratégia fundamental no controle
Serão analisados a motivação do paciente em deixar de fumar, o nível de dependência física à nicotina, a
do tabagismo”, disse a
existência
de comorbidades psiquiátricas, e a necessidade do uso de medicamentos. São disponibilizados pelo
coordenadora do Programa
SUS
adesivos
de nicotina, goma de mascar e pastilha, e cloridrato de bupropiona.
Cessação de Tabagismo na rede
municipal da Saúde de São Paulo,
Liamar de Abreu Ferreira.

o Jornal digital tem o maior alcance
aferido pelo ICP-Brasil.
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“Brasil, essa é a nossa praia!” realiza oficinas em Cabo Frio (RJ) e
Barreirinhas (MA)
O município de Paraty (RJ) também receberá equipes do projeto ainda nesta semana para a primeira oficina do Projeto Orla

O

M i n i s t é r i o d o Tu r i s m o
receberá até o dia 12 de
junho inscrições para um
concurso global liderado pela
Organização Mundial do Turismo
(OMT) que vai eleger as “Melhores
Vilas Turísticas” do mundo em áreas
rurais. Cada país, por meio de suas
autoridades máximas de turismo,
poderá indicar três destinos. Assim,
para definir os representantes
brasileiros no concurso, o Ministério
do Turismo prorrogou o prazo para
envio de propostas por entidades
públicas ou privadas que desejem
participar da seleção.
As inscrições devem ser
enviadas para o e-mail
c a n d i d a t u r a s @ t u r i s m o . g o v. b r
contendo todos os documentos
solicitados na Chamada Pública,
que devem ser preenchidos em
inglês ou espanhol e português.
Para mais informações ou
esclarecimentos, o interessado
pode enviar e-mail para o mesmo
endereço.
Em 2021, primeiro ano da
realização do concurso, a Rota do
Enxaimel, situada na região do Vale
do Itajaí, em Santa Catarina, foi uma
das ganhadoras. A rota é
considerada a principal região para a
preservação da cultura e tradições
germânicas no Brasil. O percurso
proporciona experiências
relacionadas ao patrimônio

imigratório, produtos agrícolas e
coloniais, artesanato, trilhas
ecológicas e atividades
esportivas. Os atrativos de
destaque incluem ainda parques,
museus e cervejarias.
“A escolha de um destino
brasileiro na 1ª edição reforça
nossa potência no turismo rural.
Temos trabalhado em um conjunto
de ações para desenvolver esse
segmento, garantindo a geração
de renda pelo turismo não só nos
grandes centros como também
nas pequenas cidades”, ressaltou
o ministro do Turismo, Carlos
Brito.

INSCRIÇÕES – Podem
participar da chamada pública
localidades rurais com até 15 mil
habitantes, que abriguem atividades
tradicionais, como agricultura,
silvicultura, pecuária ou pesca, e que
compartilhem valores e o estilo de vida
da comunidade. As propostas podem
ser encaminhadas por entidades
públicas ou privadas, associações,
pessoas físicas ou jurídicas, que
representem as comunidades.
Assim como na primeira
edição, o Ministério do Turismo levará
em consideração outros três critérios
para classificação dos destinos, além
daqueles estabelecidos pela OMT

(consulte AQUI): 1) estar
posicionado digitalmente e
conseguir divulgar seus produtos
turísticos; 2) possuir ações de
turismo de base comunitária ou
produção associada a cadeias,
como a de alimentos e de
artesanato; e 3) dispor de um evento
tradicional com visitação turística no
calendário oficial.
Para saber mais, acesse
AQUI a Chamada Pública.
S e g u n d o a O M T, a s
candidaturas serão avaliadas por
um Conselho Consultivo externo
independente composto por
especialistas nas diferentes áreas
com base nas nove áreas de
avaliação que abrangem recursos
naturais e culturais, bem como
iniciativas nos três pilares da
sustentabilidade (econômico, social
e ambiental). O resultado do
concurso será anunciado no final do
ano.

Ministérios do Turismo e Meio Ambiente lançam “Cartilha
RedeTrilhas”
Documento reúne critérios para avaliação de propostas de adesão à Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e
Conectividade, fortalecendo o ecoturismo no país

O

s ministérios do Turismo e do
Meio Ambiente, bem como o
ICMBio (Instituto Chico
Mendes de Conservação da
Biodiversidade), lançaram a
Cartilha RedeTrilhas que
apresenta, de forma objetiva,
orientações para adesão à Rede
Nacional de Trilhas de Longo Curso
e Conectividade (RedeTrilhas). A
iniciativa, que já conta com 6 trilhas
de longo curso no país distribuídas
em quase dois mil quilômetros,
apoia a construção e o
desenvolvimento de roteiros
integrados que fortaleçam a
conservação da biodiversidade e a
conexão entre as mais diversas
paisagens do Brasil.
O lançamento ocorreu
durante o 1º Congresso Brasileiro
de Trilhas, realizado em Goiânia
(GO) e encerrado no último
domingo (29.05). Ao longo de cinco
dias, o evento reuniu cerca de 680
participantes presencialmente,
além daqueles que acompanharam
as discussões de forma online.
O Ministério do Turismo
aproveitou o evento para prestar
atendimento ao público sobre o
processo de adesão à RedeTrilhas,
que já conta com a participação das
Trilhas Transcarioca (RJ), Caminho
de Cora Coralina (GO), Sucupira

(DF), Caminhos da Serra do Mar (RJ), Transmantiqueira (MG/SP/RJ) e dos Canyons (RS).
“Temos um potencial imenso e ainda inexplorado para o Turismo de Natureza. Por isso, iniciativas que
lancem luz sobre o tema são sempre muito bem-vindas. O governo federal, por meio dos ministérios do Turismo e
do Meio Ambiente, apoiados pelo ICMBio, desenvolve uma série de ações para fortalecer o ecoturismo no nosso
país, atraindo cada vez mais visitantes para a prática de um turismo mais sustentável”, destacou Carlos Brito,
ministro do Turismo.
O 1º Congresso Brasileiro de Trilhas deu origem a “Carta dos Goyazes”, documento assinado pelos
participantes que demanda ao governo federal ações que envolvem, por exemplo, a instituição de uma instância
permanente de governança da RedeTrilhas, integrando as três esferas federativas, a sociedade civil organizada,
as universidades e a iniciativa privada. Em resposta, a primeira reunião de governança convocada pelo Ministério
do Meio Ambiente deve acontecer ainda nesta semana.
Também para o fortalecimento da RedeTrilhas no país, o Ministério do Turismo, em parceria com a
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), elabora um manual com
orientações para apoiar a criação, estruturação e promoção de Trilhas de Longo Curso no Brasil. A iniciativa foi,
inclusive, tema de uma oficina realizada no âmbito do 1º Congresso Brasileiro de Trilhas de Longo Curso. Saiba
mais AQUI.
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