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Presidente da Ucrânia:
ações em Bucha tornam
negociações difíceis

Diretoria:BEATRIZ GOUVEIA

Em audiência no STF, Paulo Câmara expõe
argumentos contra a federalização de Fernando de
Noronha
Governador foi recebido pelo ministro Ricardo Lewandovski, relator da
ação impetrada pela Advocacia Geral da União com o objetivo de
transformar o arquipélago em território federal

O

O

presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy
disse nesta segunda-feira (4) que havia se
tornado mais difícil para a Ucrânia negociar
com a Rússia depois que Kiev tomou conhecimento
da escala das supostas atrocidades cometidas pelas
forças russas na Ucrânia.
Zelenskiy falou na televisão nacional a partir da
cidade de Bucha, na região de Kiev, onde foram
encontrados corpos amarrados e com tiros à queimaroupa, uma vala comum e outros sinais de execuções,
depois que tropas russas deixaram a região.
O Kremlin nega quaisquer acusações
relacionadas ao assassinato de civis em Bucha.
"Estes são crimes de guerra e serão
reconhecidos pelo mundo como genocídio", disse
Zelensky, usando colete à prova de balas e cercado
por militares.
"É muito difícil falar quando se vê o que eles
fizeram aqui", disse. "Quanto mais tempo a
Federação Russa demorar para o processo de uma
reunião, pior será para eles e para esta situação e
para esta guerra".
"Sabemos de milhares de pessoas mortas e
torturadas, com membros cortados, mulheres
estupradas e crianças assassinadas", disse.
Alvos civis
A Rússia nega ter como alvo os civis desde que
invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, no que chama
de "operação militar especial" destinada a
desmilitarizar e "desnazificar" a Ucrânia. A Ucrânia diz
que foi invadida sem provocação.
A destruição e a morte de civis em Bucha
podem levar os Estados Unidos e a Europa a impor
sanções adicionais contra Moscou, com autoridades
levantando a perspectiva de restrições às
exportações de energia da Rússia.
Grammy
Em um vídeo pré-gravado e exibido ontem (3)
durante a cerimônia do Grammy 2022, em Las Vegas,
Zelensky pediu aos artistas que não se calem diante
da guerra.
"Na nossa terra estamos lutando contra a
Rússia que traz silêncios horríveis com suas bombas.
Um silêncio mortal. Preencham o silêncio com
música! Preencham hoje. Para contar a nossa
história. Falem a verdade sobre a guerra nas redes
sociais, na televisão", disse.
O Grammy Awards é uma cerimônia de
premiação anual dos profissionais da indústria
musical. Depois da apresentação de Zelenskiy, o
cantor e compositor americano John Legend tocou a
música Free ao lado das ucranianas Mika Newton,
cantora, e Lyuba Yakimchuk, poetisa.
"Nossos músicos usam coletes à prova de
balas em vez de smokings. Eles cantam para os
feridos. Nos hospitais. Mesmo para aqueles que não
podem ouvi-los. Mas a música vai seguir de qualquer
maneira", afirmou Zelenskiy.
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governador Paulo
Câmara participou de
audiência, na tarde desta
segunda-feira (04.04), em
Brasília, com o ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF),
Ricardo Lewandovski, para
apresentar argumentos - já
acatados pela 9ª Vara da Justiça
Federal em Pernambuco - que
vão de encontro à tentativa de
federalização do arquipélago de
Fernando de Noronha. A reunião
também contou com as
presenças do procurador-geral
do Estado, Ernani Medicis, e do
administrador da ilha, Guilherme
Rocha.
Após a audiência, o
governador reiterou que acredita
em uma solução justa e
adequada no STF para o caso. "A
Constituição Cidadã de 1988 é

clara ao ressaltar que Fernando de
Noronha é patrimônio dos
pernambucanos, e sempre vamos
lutar por isso", pontuou.
No último dia 29 de março, o
Governo de Pernambuco, por meio da
Procuradoria-Geral do Estado, já
havia enviado ao STF uma
manifestação prévia em resposta à
ação apresentada pelo governo

federal. O documento,
com oito páginas, serviu
de base para a audiência
desta segunda-feira.
Nos últimos anos,
o Estado já investiu mais
de R$ 50 milhões no
arquipélago, inclusive
em iniciativas
sustentáveis, como os
programas Plástico Zero
e Carbono Zero referências para o
restante do Brasil instalação de usinas de
energia solar, melhoria
do acesso em onze
estradas vicinais,
s i n a l i z a ç ã o e
balizamento noturno do
aeroporto e dos morros
do entorno, entre outros.

Receita amplia isenção de Imposto de Renda na
venda de imóvel
Quem vender moradia para quitar financiamento não pagará IR

A

partir deste ano, quem
vender um imóvel tem mais
uma opção para deixar de
pagar o Imposto de Renda (IR)
sobre o lucro do negócio. A
Receita Federal editou instrução
normativa que isenta do tributo
quem usar os recursos da venda
para quitar financiamentos
imobiliários contratados
anteriormente.
A norma foi editada no
último dia 16, mas, por causa da
operação-padrão do órgão, a
mudança não foi avisada aos
contribuintes. O benefício valerá
apenas para quem quitar o
financiamento até seis meses
depois da venda do primeiro
imóvel. Tanto as quitações
parciais como totais darão direito
à isenção.
Outras condições são que
as duas unidades sejam
residenciais e localizadas no
Brasil. A Receita também exige
que o imóvel quitado esteja no
mesmo nome do vendedor do
primeiro.
Desde 2005, as vendas de
imóveis eram isentas de IR
apenas para quem usasse o
dinheiro do negócio para comprar
outro imóvel em até seis meses.
O Fisco, no entanto, só concedia
o benefício nos casos em que o
contrato da nova moradia fosse
assinado nesse prazo. Quem
usava o dinheiro para quitar outro
imóvel não conseguia a isenção
porque o contrato tinha sido

assinado antes da venda da primeira
unidade.
A mudança, na prática,
oficializa uma possibilidade já
reconhecida pela Justiça. Nos últimos
anos, uma enxurrada de ações
judiciais pedia a isenção de IR na
quitação de um imóvel financiado
anteriormente. A jurisprudência
(decisões habituais) do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) era favorável
à isenção.
Regra
Pela regra, quem vende um imóvel,
assim como qualquer patrimônio de
grande valor, paga de 15% a 22% de
Imposto de Renda. O tributo incide
não sobre o valor total do bem, mas
sobre o ganho de capital (lucro da
operação), calculado como a
diferença entre o valor da compra da
unidade, informado na declaração
anual do Imposto de Renda, e o valor
da venda.
Se o lucro imobiliário chegar

até a R$ 5 milhões,
pagará 15% de imposto.
A alíquota sobe para
17,5% sobre lucros de
R$ 5 milhões a R$ 10
milhões, para 20% nos
lucros de R$ 10 milhões
a R$ 30 milhões e para
22,5% nos lucros acima
de R$ 30 milhões. Como
raramente o ganho de
capital ultrapassará R$ 5
milhões, quase a
totalidade dos
declarantes paga 15%.
As isenções da
Receita Federal, no
entanto, fazem com que
somente contribuintes
que vendem imóveis
como investimento ou
como instrumento de
especulação paguem
impostos, isentando a
venda e a compra da
casa própria.
Além da compra
de imóvel residencial
próprio e da quitação de
financiamentos, a
Receita concede
isenção conforme o grau
de antiguidade do bem.
Existe um percentual
progressivo de desconto
para imóveis mais
antigos. Unidades
compradas antes de
1969 não pagam
Imposto de Renda.
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MEC participa da 2ª Reunião Extraordinária de Ministros da
Educação da CPLP
Na reunião, discutiu-se o desafio da reorganização curricular com vistas à garantia das aprendizagens em contexto de
emergência na Comunidade dos Países da Língua Portuguesa

N

a quinta-feira (31), o
Ministério da Educação
(MEC) participou da 2ª
Reunião Extraordinária de Ministros
da Educação da Comunidade dos
Países da Língua Portuguesa
(CPLP). A reunião teve como
objetivo principal aprovar o Plano
Estratégico de Cooperação
Multilateral do Domínio da
Educação (2022-2026). O evento foi
realizado de forma híbrida e a
participação do MEC ocorreu de
forma virtual, com a presença do
ministro interino da Educação, Victor
Godoy, do secretário de Educação
Básica, Mauro Rabelo, e da
assessora internacional, Maristela
Carvalho.
Além da aprovação do Plano
Estratégico, foi realizada uma mesa
redonda para refletir a respeito dos
desafios da reorganização curricular
em contexto de emergência que
poderá identificar pistas para uma
colaboração futura no domínio do
currículo entre o Bureau
Internacional de Educação –
UNESCO e os Estados membros da
comunidade.
Em sua fala inicial, Victor

diretrizes para a rede de ensino do país. O objetivo
foi estabelecer o diálogo, reunir as demandas e
buscar soluções para mitigar os impactos da
pandemia”, esclareceu
Ao finalizar o discurso, o ministro interino
parabenizou os participantes presentes.
“Parabenizo o empenho das delegações dos nove
países aqui presentes em discutir a reorganização
curricular com vistas à garantia das aprendizagens
em tempos de emergência. Estamos conscientes
das distâncias geográficas que nos separam, mas
conhecemos também a bagagem cultural e histórica
que nos une por meio da nossa expressão maior que
é a língua portuguesa”, concluiu Victor Godoy.
O cenário mundial continua marcado por
incertezas causadas pela pandemia da Covid-19 e
com sérias implicações no processo de ensinoaprendizagem nos Estados membros da CPLP.
Assim, cada vez mais os ministros da educação da
CPLP procuram dar atenção especial ao contexto
mundial e buscam, por meio de cooperação
multilateral, superar as crises que causam impactos
educacionais e sociais em larga escala nos países
Godoy explicou as ações que foram desenvolvidas pelo MEC membros.
durante a pandemia e reforçou os programas já existentes
que garantem uma educação de qualidade em todos os
níveis e modalidades de ensino. “Inicialmente, o MEC
instituiu o Comitê Operativo de Emergência (COE) que, de
forma integrada com o Conselho Nacional de Secretários de
Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime), definiu as principais

Programa Brasil na Escola comemora um ano
O Programa oferece apoio técnico e financeiro, inovação e valorização de boas práticas

O

Ministério da Educação (MEC), por meio
da Secretaria de Educação Básica
(SEB), lançou, em abril de 2021, o
Programa Brasil na Escola, com o objetivo de
induzir e fomentar estratégias e inovações para
assegurar a permanência, as aprendizagens e
a progressão escolar com equidade e na idade
adequada dos estudantes matriculados nos
anos finais do ensino fundamental. O Programa
busca contribuir para a consecução das Metas
2 e 7 do Plano Nacional de Educação (PNE),
sobretudo para os anos finais do ensino
fundamental.
O Programa foi estruturado em três eixos
(apoio técnico e financeiro, inovação e
valorização de boas práticas), com previsão de
repasse de mais de 270 milhões por meio do
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
No Apoio Técnico e Financeiro, 7.364 escolas
podem receber recursos, uma expectativa de
repasse de R$ 238.933.550,00.
O Eixo Apoio Técnico e Financeiro é
focalizado em escolas com mais
vulnerabilidades. Em um ano de atuação, o
Programa validou todas as escolas dos dois
critérios considerados prioritários: I - escolas
públicas ofertantes dos anos finais do ensino
fundamental com Índice de Desenvolvimento
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da Educação Básica (Ideb) igual ou inferior a
3,5, considerando o último Ideb publicado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep); II escolas públicas ofertantes dos anos finais do
ensino fundamental que possuam 70% ou
mais de estudantes oriundos de famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família
(PBF).
No período de um ano, foram realizadas
quatro jornadas técnicas, além de reuniões
com todos os estados, dialogando com as
redes e trabalhando de forma alinhada com
suas necessidades. Uma das estratégias
propostas no âmbito do Programa é o
acompanhamento personalizado das
aprendizagens, que visa apoiar a
recomposição das aprendizagens. Para isso,
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são disponibilizadas as
avaliações diagnósticas e
formativas para diagnóstico do
nível de aprendizagem dos
estudantes e os cadernos de
percurso pedagógico para
realização de intervenções
pedagógicas, visando essa
recomposição das defasagens
identificadas.
Para o terceiro eixo,
inovação, está aberto o edital de
seleção, que prevê a seleção de
pelo menos 54 projetos
distribuídos em todas as
unidades da federação. Serão
realizados formações,
seminários, fóruns e estudos
sobre o ensino fundamental. As
propostas poderão ser
encaminhadas até 08 de abril de
2022, podendo os projetos
selecionados receberem até R
$100 mil por ano, durante 5 anos.

Saúde
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Descubra os principais sintomas e como tratar a candidíase oral,
popularmente conhecida como ‘sapinho’

C

ertamente a maioria das pessoas, em algum
momento, já ouviu falar sobre a candidíase. De origem
fúngica, a doença pode ser transmitida por meio do
contato sexual e, normalmente, atinge a região genital, da
virilha ou de áreas adjacentes. Mas, afinal, como ela pode
atingir a boca? Quais são as implicações desse problema
para a saúde bucal e do organismo? O cirurgião dentista e
fundador da OdontoCompany, maior rede de clínicas
odontológicas do mundo, Paulo Zahr, esclarece estas e
outras dúvidas sobre o tema.
O que é
“Sapinho”, como é popularmente conhecida a
candidíase oral, é responsável pelo surgimento de uma série
de sinais que afetam as mais variadas regiões da boca,
embora sejam muito mais recorrentes na área da língua.
Além disso, pode trazer malefícios para outras regiões,
espalhando para os órgãos do sistema respiratório e até
mesmo para a pele.
Como ocorre o contágio
A candidíase é um problema originado pela presença
exacerbada de um fungo em nosso organismo, conhecido
pelo nome científico de Candida albicans. Esse fungo é
normalmente passado de pessoa para pessoa por meio do
contato direto. Exemplos de práticas que favorecem o
contágio são: beijo, ato sexual e o compartilhamento de
utensílios e objetos, que são levados à boca -inclusive este é
um dos motivos mais comuns para o contágio em bebês e
crianças pequenas.
Quais são as causas mais comuns
A queda na imunidade é a principal razão do problema,

já que o fungo causador da cândida pode estar
presente no organismo de forma quase natural,
sem ser um problema para pessoas que estejam
saudáveis. Bebês, crianças pequenas, idosos ou
pessoas portadoras de doenças crônicas
apresentam maior chance de desenvolver a
doença. Além destes, indivíduos que estão
constantemente expostos a situações
estressantes ou que façam uso frequente de
antibióticos também fazem parte dos grupos de
risco para a candidíase oral.
Quais são os sintomas
sensação de secura na boca;
rachaduras em toda a cavidade oral;
surgimento de lesões avermelhadas;
aparecimento de lesões brancas por toda a boca;
desenvolvimento de uma secreção de cor branca,
com aspecto de queijo;
dor para engolir;
redução do apetite;
náuseas e vômitos;
sensação de inchaço na garganta.

Vale ressaltar que nem todas as
pessoas terão todos os sintomas
mencionados. No entanto, o
surgimento de apenas um destes
sinais basta para que seja necessário
o agendamento de uma consulta com
um dentista.
Como é feito o diagnóstico
O profissional vai observar o
histórico e queixas do paciente e
assim dará seguimento à
investigação. Na maioria das vezes, o
exame visual das lesões é o suficiente
para o diagnóstico. No entanto, o
especialista também pode colher uma
amostra celular e examinar as suas
células em um microscópio, fazendo
uma análise mais aprofundada do
caso.
Como tratar
O tratamento normalmente envolve a
aplicação tópica ou administração por
via oral de medicamentos que
combatem o fungo. Outros
medicamentos também podem ser
utilizados para reduzir sintomas
simultâneos, como a dor ou o
desconforto. Vale ressaltar, que
apenas um profissional qualificado
pode fazer a prescrição correta para
cada caso.

ANS determina que Amil reassuma planos transferidos para a
APS
Decisão foi tomada pela diretoria colegiada da agência reguladora

A

Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), que regula os
planos de saúde no país,
determinou nesta segunda-feira (4) que a
operadora Amil reassuma e se mantenha
como responsável pela carteira de planos
individuais transferida para a operadora
Assistência Personalizada à Saúde (APS)
entre o fim de 2021 e início de 2022. A
decisão consta em medida cautelar tomada
pela diretoria colegiada da agência
reguladora.
A medida abrange mais de 300 mil
beneficiários de planos individuais e
familiares da operadora Amil residentes
nos estados de São Paulo, do Rio de
Janeiro e do Paraná, que passaram a ser
atendidos pela operadora APS. Os
beneficiários de planos individuais e
familiares residentes em outros estados
não foram transferidos, permanecendo na
Amil.
A ANS também determinou que seja
suspensa qualquer atitude da Amil e da
APS baseada no Contrato de Compra e
Venda de Ações (“Share Purchase
Agreement”) tendo por objeto a venda das
cotas que representam o capital social da
APS. Também determinou a suspensão de
qualquer atitude da Amil e da APS baseada
em todos os contratos vinculados ao de
compra e venda das ações. Segundo a
agência, a medida cautelar administrativa
foi adotada após análise da documentação
requisitada pela ANS às operadoras Amil e
APS.
No pedido de autorização para a
transferência de carteira da Amil para a
APS, a Amil declarou à ANS que a

transferência de carteira seria uma simples reorganização
societária entre operadoras do mesmo grupo econômico. A Amil
também informou que garantiria qualquer necessidade de aporte
financeiro necessária para manter o equilíbrio econômicofinanceiro da APS “enquanto Amil e APS integrarem o mesmo
grupo econômico”.
No entanto, a ANS verificou, após o exame da
documentação requisitada, que a Amil já tinha definido a venda
das cotas da APS que faria com que ambas as operadoras
deixassem de fazer parte do mesmo grupo econômico. Isso,
segundo a ANS, esvaziaria a garantia oferecida pela Amil em
favor da APS.
A ANS ainda constatou que os compradores das cotas da
APS não têm capacidade financeira suficiente para garantir o
equilíbrio econômico-financeiro da APS. Além disso, a Amil já
sabia para quais compradores as cotas representativas do capital
da APS seriam vendidas e omitiu esses fatos da agência
reguladora.
Amil e APS poderão apresentar manifestação à ANS no
prazo de 10 dias. Depois disso, a agência reguladora decidirá em
definitivo se anula a autorização concedida para a transferência
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de carteira e se adotará novas
medidas.
Procurada, a Amil informou que
ainda não recebeu o comunicado
oficial da ANS sobre a medida cautelar
e que, por isso, não se pronunciará,
por enquanto. Em seus site, a
operadora mantém um comunicado
dirigido aos clientes de planos
individuais transferidos para a APS no
qual informa que acesso à rede
credenciada do plano e demais
serviços continuam sendo feitos pela
plataforma da Amil.
Os candidatos a compradores
das quotas da APS, Seferin & Coelho,
Fiord Capital e Henning von Koss,
divulguram um posicionamento em
relação à nota da ANS. Segundo eles,
a negociação da transação de compra
das quotas da APS “prevê, como pilar
fundamental, um aporte superior a R$
2,3 bilhões em forma de caixa
disponível na APS, de forma imediata”
e, a este valor seriam somados “
possíveis receitas financeiras desse
capital e as mensalidades pagas
mensalmente pelos beneficiários”, o
que totalizaria mais R$ 3 bilhões ao
ano.
Os candidatos esclareceram
que, por considerarem a estrutura
financeira da empresa sólida para
companhias deste setor e que do
ponto de vista atuarial o valor supera a
necessidade para garantir
estabilidade e esperam
esclarecimentos oficiais da ANS sobre
este tema.

Turismo

Diário
da Manhã
Diário
da Manhã

Sexta - feira 31 de julho de 2020

Recife, terça - feira 05 de abril de 2022 www.diariodamanha-pe.com.br Pág. 04

Osasco (SP) ganha hotel referência em hospedagem
Com 120 apartamentos e centro de convenções para até 500 pessoas, URBAN by UNU redefine oferta hoteleira da
cidade

C

idades hoje consideradas médias (de acordo
com o IBGE, de 100 a 500 mil habitantes), com
destaque majoritário para a Região Sudeste,
estão começando a se tornar vitais para o
desenvolvimento de novos negócios no Brasil. O
crescimento do emprego formal em todo o país, uma
consequência direta da retomada da economia, fez
com que as cidades de médio porte começassem a
investir na atração de novas empresas, muitas
focadas em expandir e diversificar seus negócios,
bem como encontrar um custo operacional menor
para seus negócios.
A cidade de Osasco é uma daquelas
consideradas médias em termos de tamanho, mas
grandes em termos de importância para a economia
do estado. De acordo com dados do Caged, Osasco
foi a líder na criação de vagas em 2021, com saldo de
24 mil empregos e alta de 16% em relação a 2020.
Consequência direta deste aumento está ligada ao
investimento da Prefeitura em tornar a cidade um polo
de tecnologia. Tanto é que Osasco já conseguiu atrair
mais de 10 empresas, muitas de renome no mercado,
como iFood, Mercado Livre, B2W (Americanas.com,
Shoptime, Submarino), Rappi e Shopee.
Em resposta a este crescimento exponencial
de novos negócios, habitantes e visitantes, a UNU
Hotels & Resorts inaugurou recentemente, em
Osasco, o primeiro hotel de bandeira Urban do Brasil.
Com 120 apartamentos confortáveis, espaçosos,
todos com varanda, modernos, despojados e atento
às novas tendências, o URBAN by UNU ostenta ainda
um centro de eventos para receber reuniões
importantes de negócios. Com infraestrutura
completa, a marca midscale chega à cidade para ser
uma referência no quesito hospedagem,
preenchendo uma lacuna na região com um serviço
de qualidade voltado justamente para as
necessidades e conforto do público corporativo, que

de diversos formatos e tamanhos. Além
disso, o espaço conta ainda conta com pédireito de seis metros de altura e estrutura
para receber tanto eventos corporativos,
como sociais.
A localização (Avenida Santo Antônio,
1453) é um dos pontos fortes do
empreendimento, dentro do Complexo
Empresarial Osasco, que fica próximo aos
principais acessos da cidade.
“Unimos o conforto e a praticidade de
um hotel moderno e despojado a fim de
conquistar os clientes corporativos mais
exigentes. Além da aprimorada experiência
que proporcionamos com nossas instalações
recém-construídas, é preciso destacar o
espaço que temos para realizar eventos
sociais e corporativos, para até 500 pessoas,
hoje uma referência em Osasco. São salas
modulares, capazes de atender diversas
demandas, desde pequenas reuniões, até
eventos corporativos de empresas inteiras",
diz Francisco Salema, CEO da UNU Hotels &
Resorts.

vem crescendo com a aposta cada vez maior das
empresas.
Ainda em regime de soft opening, o
URBAN by UNU oferece uma estrutura novinha e
completa para a realização de eventos de
pequeno e médio porte. Com capacidade para
receber até 500 pessoas, o Centro de
Convenções do URBAN BY UNU conta com
espaços modulares, podendo receber eventos

Conheça os finalistas do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade
2022
Vencedores serão conhecidos no dia 10 de abril, durante evento na Serra Catarinense

F

oram anunciados, nesta sexta-feira
(01.04), os 10 finalistas do Prêmio
Braztoa de Sustentabilidade
2020/22. A premiação, promovida pela
Associação Brasileira das Operadoras de
Turismo (Braztoa), contou com mais de
100 inscritos e tem o objetivo de
reconhecer iniciativas de superação aos
problemas enfrentados pelo setor frente à
pandemia de Covid-19. Os vencedores
serão conhecidos no dia 10 de abril,
durante evento na Serra Catarinense.
Concorrem aos cinco lugares do
pódio da premiação as seguintes
iniciativas: 1ª CIttaslow do Brasil “Cidade
do Bem Viver” – SP (Secretaria Municipal
de Turismo de Socorro/SP); Amastour
Turismo de Favela – RJ (Amastour
Turismo de Favela); BWT - Better World
Together 2020 – 2022 – PR (BWT
Operadora); CapacitaFOZ – PR (Itaipu
Binacional); Conexão Baré – RJ
(Braziliando Viagens e Vivências);
Connection Experience – RS (Rossi e
Zorzanello Feiras e Empreendimentos);
Festival Gastronômico de Tubarão – SC
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país”, destaca.
“Essas ações têm muito em comum, principalmente
pelas parcerias que foram criadas em prol de um
benefício coletivo, com ideias que foram das
necessidades imediatas aos planos estratégicos de
desenvolvimento a longo prazo”, disse Roberto Haro
Nedelciu, presidente da Braztoa.
(Associação Empresarial – Núcleo de
Gastronomia); Joinville Cidade de Experiência – SC
(Sebrae Santa Catarina – Gerência Regional Norte);
Matula Mineira Comidas de Viagem e Outras
Memórias – MG (Flanar Turismo); e Vivalá durante a
pandemia – SP (Vivalá).
O ministro do Turismo, Carlos Brito, lembra
que o Ministério do Turismo integra o júri da
premiação e reforça a importância da valorização de
novas ideias para o turismo brasileiro. “O turismo
ultrapassou uma crise sem precedentes diante da
pandemia de Covid-19 e ideias inovadoras como
estas, sem dúvida, contribuíram para que o nosso
s e t o r p u d e s s e s e r e e r g u e r, i m p a c t a n d o
positivamente as pessoas, a economia e o meio
ambiente. Essas iniciativas precisam ser
reconhecidas para incentivarmos cada vez mais a
inovação e sustentabilidade do turismo no nosso
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Na edição deste ano, os participantes são avaliados a
partir de um ponto em comum: a resiliência e seus
resultados práticos. Entre os pontos observados
estão se eles desenvolveram iniciativas sustentáveis
em seus projetos que lhe permitiram sobreviver e se
reinventar na pandemia; se impactaram
positivamente as pessoas e o planeta; e quais os
resultados econômicos.
Durante a premiação, que acontece no dia 10 de abril,
a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo
(Braztoa) ainda promoverá a divulgação dos
premiados no Anuário Braztoa 2022. Além disso, os
vencedores passarão a ser recomendados como
parceiros de negócios para operadoras da
associação e receberão voucher para participar como
aluno de um minicurso da Academia de Excelência
Braztoa com tema a ser definido pela entidade.

