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Paulo Câmara reforça segurança pública com novos
oficiais para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
Com essa nova turma, Pernambuco chega a quase oito mil profissionais de todas as corporações inseridos nas forças de
segurança desde 2015

O

governador Paulo
Câmara conduziu, na
manhã deste sábado
(11.06), a solenidade de
formatura de 73 novos
profissionais que vão
reforçar a segurança pública
no Estado, sendo 54 policiais
militares e 19 bombeiros
militares, formados para o
quadro de oficiais da Polícia
Militar (PMPE) e do Corpo de
Bombeiros Militar de
Pernambuco (CBMPE). Com
mais essa formatura e as
novas nomeações,
Pernambuco atinge um total
de 7.987 profissionais, de
todas as operativas,
incorporados à segurança
pública e ao Pacto pela Vida
desde 2015. O evento, que
aconteceu no Ginásio do
Círculo Militar do Recife, no
bairro da Boa Vista, também
celebrou os 197 anos da
PMPE.
"O objetivo maior
desses novos oficiais é servir
à população pernambucana.
Honrar a farda, ter disciplina,
ética e, acima de tudo,
capacidade de gerir equipes
e fazer os resultados
acontecerem. Pernambuco
conta com esse apoio e essa
determinação", frisou Paulo
Câmara.

Os oficiais, tanto do Corpo de
Bombeiros como da Polícia Militar,
passarão por um período de estágio na
Região Metropolitana do Recife, antes de
seguirem para o interior, onde comandarão
companhias, seções e outras unidades de
suas corporações. "Os policiais reforçam a
prevenção e repressão aos diversos
crimes em todo o Estado, enquanto os
bombeiros fortalecem os serviços de
resgate, salvamento e combate a incêndio
especialmente no sertão, onde verificamos
a maior necessidade", explicou o
secretário de Defesa Social, Humberto
Freire.
Ainda para este ano, cerca de 500
praças da PMPE estão em fase de
conclusão do curso. Com isso, o Governo
de Pernambuco cumpre o compromisso de
formar e nomear todos candidatos
aprovados nos concursos para as polícias
Militar, Civil, Científica e Corpo de
Bombeiros. Até o fim do ano serão
lançados novos editais para as quatro

operativas.
Os novos profissionais
iniciaram o Curso de Formação de
Oficiais Policiais Militares e Bombeiro
Militar (CFOPM/BM) em 2021.
Durante esse período de um ano, as
aulas ocorreram na Academia de
Polícia Militar do Paudalho (APMP) e
contaram com a supervisão da
Academia Integrada de Defesa Social
(Acides). Os policiais militares
cumpriram uma carga-horária de
1.866 horas-aulas, distribuídas em 51
disciplinas. Os bombeiros tiveram
1.890 horas-aulas, divididas em 57
disciplinas.
Na grade curricular estão aulas
de Fundamentos de Polícia
Comunitária, Direitos Humanos
a p l i c a d o s à A ti v i d a d e P o l i c i a l ,
Planejamento Operacional de
Policiamento, Tiro Defensivo na
Preservação da Vida (Método Giraldi),
Salvamento Terrestre, Combate à

Incêndio, Gerenciamento de
Desastres, Legislação Aplicada à
Atividade Bombeiro Militar, entre
outras.
O novo oficial da PM Tiago
Uchôa destacou a felicidade com o
novo ciclo e por contribuir para o
avanço da segurança pública no
Estado. "No dia de hoje, a palavra
que mais reflete nosso sentimento é
superação. Todos nós estamos
realizando um sonho e, a partir de
agora, vamos cumprir nosso dever,
contribuindo da melhor forma
possível com a sociedade
pernambucana", comemorou.
Ta m b é m e s t i v e r a m
presentes à solenidade o presidente
da Assembleia Legislativa de
Pernambuco, Eriberto Medeiros; os
secretários Cloves Benevides
(Políticas de Prevenção à Violência
e às Drogas) e Coronel Carlos José
(chefe da Casa Militar); a deputada
estadual Gleide Ângelo; o
comandante da Polícia Militar,
Roberto Santana; o comandante
dos Bombeiros Militares, Rogério
Coutinho; o chefe da Polícia Civil,
Nehemias Falcão; o chefe do
Comando Militar do Nordeste,
general do Exército Richard
Fernandez Nunes; o defensor
público do Estado, Henrique Seixas;
além do secretário executivo de
Defesa Social, Reinaldo Souza.

Governo aprimora norma de contratação de soluções
de TI
Instrução Normativa esclarece quais bens e serviços são enquadrados como de tecnologia da informação para serem
contratados

A

Secretaria de
Governo Digital
do Ministério da
Economia (SGD/ME)
tornou mais claro o
critério de identificação
de quais bens e
s e r v i ç o s s ã o
considerados de
Te c n o l o g i a d a
Informação para fins de
aplicação da norma de
contratação de
soluções de TI. As
novas regras,
estabelecidas pela
Instrução Normativa
SGD/ME nº 47/2022,
publicada nesta sextafeira (10/6) no Diário
Oficial da União, entram
em vigor no próximo dia
1º de julho.
A atual Instrução
Normativa atualiza a IN
Nº 1 SGD/ME , de 2019,

que garante a
desoneração das
áreas de TI. Além de
estabelecer critérios
objetivos que
definem as soluções
para contratações, a
medida permite que
as áreas de TI dos
órgãos do Sistema
de Administração
dos Recursos de
Informação e
Informática (Sisp)

foquem ações prioritárias e de
maior relevância para
assegurar a prestação dos
serviços públicos digitais com
segurança, agilidade e
qualidade.
Os critérios de
enquadramento sobre o que é
definido por solução de TIC,
segundo a normativa,
excluem serviços como
infraestrutura elétrica e
hidráulica, impressão gráfica
e call center não relacionadas
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ao atendimento em
tecnologia, por exemplo.
“Com essa iniciativa,
espera-se aumentar cerca de
40% a capacidade dos órgãos
para condução de processos
estratégicos de tecnologia da
informação. Esse esforço era
despendido pela área de TIC
com processos que deveriam
ser instruídos pelas normas
de contratação de soluções
gerais”, ressaltou o secretário
e s p e c i a l
d e
Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério
da Economia, Caio Mario
Paes de Andrade.
Regras
A aquisição de serviços
e bens gerais deve seguir as
mesmas regras de
contratação estabelecidas
nas normativas sobre a
contratação de bens e
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serviços na Administração
Pública Federal. Já a compra
do rol de bens e serviços
delimitados na nova Instrução
Normativa deve seguir o
processo específico de
contratação de soluções de
TIC disposto na IN nº 1 da
SGD.
O processo de
contratação de soluções de TI
foi criado, originalmente, para
tratar as especificidades de
bens e serviços da
infraestrutura de tecnologia
de suporte aos processos do
órgão. Entretanto, nos últimos
anos, o campo de aplicação
de recursos de tecnologia se
expandiu e alguns serviços e
bens em geral acabaram
embarcando diferentes
tecnologias, o que provocou a
necessidade da criação da
nova Instrução Normativa.
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Presidente inaugura ViceConsulado do Brasil em
Orlando
Representação vai atender 180 mil brasileiros que moram na
região
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presidente Jair Bolsonaro participou hoje (11) da cerimônia
de inauguração do Vice-Consulado do Brasil em Orlando, na
Florida, Estados Unidos. A representação consular vai
atender os brasileiros que vivem na região e turistas, com serviços
como concessão de passaportes, registros civis e atendimento em
casos de emergências.
“Esse nosso pedaço do Brasil faz um bem enorme para os
nossos irmãos que estão por aqui, porque eles procuram os mais
diversos serviços e, por vezes, têm que viajar dezenas, às vezes,
centenas de quilômetros para ter os seus problemas resolvidos”,
disse Bolsonaro durante a inauguração.
O presidente viajou na quinta-feira (9) aos Estados Unidos,
onde participou da Cúpula das Américas em Los Angeles. Na
ocasião, ele se encontrou com o presidente norte-americano, Joe
Biden. Esta foi a primeira reunião bilateral desde que Biden chegou
ao poder, em janeiro de 2021.
“Eu confessei para o Jon Biden que, desde criança, sempre
admirei o povo americano. Temos muita identidade, em especial na
questão de valores, no tocante à liberdade", disse. Ele citou a
liberdade de religião e de expressão, "o bem maior que um povo
pode ter". "Liberdade na sua forma mais ampla possível”,
acrescentou.
Durante a cerimônia, Bolsonaro esteve acompanhado dos
ministros das Relações Exteriores, Carlos França e da Justiça e
Segurança Pública, Anderson Torres e do presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).
Consulado
De acordo com o Itamaraty, o Vice-Consulado ficará
subordinado ao Consulado-Geral em Miami e deve atender os
cerca de 180 mil brasileiros que moram na região.
Bolsonaro realizou a primeira entrega de documentação, um
passaporte para uma criança brasileira de sete anos, que nasceu
em Orlando.
Segundo o chanceler, além do vice-consulado em Orlando, o
Itamaraty abrirá outras quatro repartições. São os consuladosgerais do Brasil em Chengdu (República Popular da China),
Edimburgo (Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte) e
Marselha (República Francesa) e um vice-consulado em Cusco
(Peru).
“Isso significa mais atenção à comunidade brasileira no
exterior, ao turista brasileiro quando visita outros países. Aqui ele
tem um ponto de apoio, é um pedaço do Brasil no exterior”, disse
França. “Espero que esse ato possa se repetir nos próximos anos,
há uma comunidade brasileira no exterior cada vez maior”, afirmou
o chanceler.
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Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é tema de reunião
no MEC
Diretoria de Políticas para Escolas Cívico-Militares apresenta as ações e as diretrizes do Programa a representantes do estado
de Goiás

O

Ministério da Educação (MEC), por
meio da Diretoria de Políticas para
Escolas Cívico-Militares (Decim) da
Secretaria de Educação Básica (SEB),
realizou, na quinta-feira (9), uma reunião de
alinhamento com representantes das
escolas cívico-militares do estado de Goiás.
Durante a reunião, o diretor de
Políticas para Escolas Cívico-Militares,
Gilson Passo, repassou orientações gerais
sobre a condução do Programa Nacional das
Escolas Cívico-Militares (Pecim); apresentou
sugestões de caminhos para uma crescente
e continuada implementação das diretrizes
do Pecim, do processo de certificação e
ações necessárias aos pedidos relacionados
ao Plano Ações Articuladas (PAR).
Modelo Cívico-Militar do MEC, Wladimir Bezerra; do coordenador regional do Pecim,
A reunião contou com a presença de Júlio Rocha, e do subcoordenador do Pecim da Região Centro-Oeste, Wagner Peçanha.
diretores escolares do estado de Goiás;
Os diretores presentes explanaram sobre suas escolas, apontando suas
representantes da Superintendência de realizações, experiências, dificuldades e expectativas em relação ao Programa.
Segurança Escolar, Colégios Militares e
Escolas Cívico-Militares da Secretaria de
Educação do Estado de Goiás; do
coordenador-geral de Implementação do

MEC lança Formação de Professores para Acolhimento de Imigrantes
Pág. 06
Diário da Manhã
e Refugiados
Secretaria de Educação Básica disponibiliza capacitação gratuita para docentes em ambiente de aprendizagem virtual do
ministério

O

Ministério da Educação (MEC)
lançou, nesta quinta-feira (9), a
“Formação de Professores para
Acolhimento de Imigrantes e Refugiados”,
uma iniciativa da Secretaria de Educação
Básica (SEB), por meio da Diretoria de
Formação Docente e Valorização dos
Profissionais da Educação. A capacitação
tem como objetivo proporcionar ao
docente a oportunidade de conhecer e
aprofundar os conhecimentos em relação
à inserção das pessoas refugiadas e
imigrantes ao ambiente escolar
estrangeiro e multicultural no Brasil.
Durante o evento de lançamento da
formação, realizado na sede do MEC, a
secretária-executiva adjunta da Pasta,
Sylvia Cristina Gouveia, destacou o
histórico do Brasil relacionado ao
recebimento de imigrantes e refugiados.
“Dados indicam que nos últimos cinco
anos, nós recebemos cerca de 700 mil
venezuelanos, dos quais pelo menos 326
mil decidiram permanecer em território
nacional”, disse Sylvia Cristina ao
ressaltar a nação brasileira como um país
acolhedor.

Para o secretário de Educação
Básica do MEC, Mauro Rabelo, o
lançamento da “Formação de
Professores para Acolhimento de
Imigrantes e Refugiados” é o primeiro
passo para uma ação que fará parte da
política que está sendo desenvolvida
na Secretaria, voltada para programa

direcionado aos imigrantes e aos refugiados no país. “Nesse ponto, vamos trabalhar os profissionais da
educação, com uma dimensão estratégica e, em breve, teremos um feedback positivo desse trabalho,
que é uma necessidade nossa em termos de país”, disse o secretário Mauro, que destacou três
vertentes de atuação alinhadas com a temática: acolher; integrar; pertencer.
O diretor de Formação Docente e Valorização dos Profissionais da Educação do MEC, Renato
Brito, apontou a importância da capacitação, que visa atender à dificuldade de acesso de crianças e
adolescentes imigrantes e refugiados ao sistema escolar brasileiro e que, segundo ele, ocorre por
diversos fatores, como barreiras burocráticas, sociais, econômicas, culturais e, principalmente,
linguísticas. “E é nesse contexto que se insere a ‘Formação em Acolhimento para Imigrantes e
Refugiados’, que está sendo ofertada pelo Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação
Básica”, disse o diretor.
Bernardo Lafaerte, coordenador-geral do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) – órgão
colegiado vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e que delibera sobre as solicitações
de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil, ao parabenizar a ação, ressaltou a importância
de políticas transversais para a temática de migração e refúgio no país. “Trabalhar em conjunto, não
apenas no âmbito dos ministérios como também frente à sociedade brasileira, é o ponto alto de
iniciativas como essa e que visam o acolhimento dessa população no nosso país”, disse o
representante do Conare.
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12 de junho é o Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia
Congênita
Exame de ecocardiograma pode antecipar o diagnóstico das 29 mil crianças afetadas pela doença

A

cardiopatia congênita é
qualquer anormalidade na
estrutura ou função do
coração que surge nas primeiras
oito semanas de gestação,
quando se forma o coração do
bebê. De acordo com o
Ministério da Saúde são
detectados cerca de 10 casos a
cada mil nascidos no país,
estimando em 29 mil o número
de crianças que nascem com
cardiopatia congênita por ano.
Um dos exames que é
realizado durante a gravidez que
demonstra as alterações
cardíacas é o Ecocardiograma,
que identifica desde pquenos
defeitos, como um sopro, até um
caso mais complexo de
cardiopatia congênita. Por não
ser invasivo, não requer
anestesia trazendo maior
tranquilidade aos pais e
responsáveis.
O pequeno Gustavo
Souza, hoje com quatro anos, foi
um dos pacientes que teve sua
cardiopatia congênita detectada
a partir do Ecocardiograma. Por
meio do exame realizado na 24ª
semana de gestação foi
detectada uma arritmia cardíaca
e daí constatada para a
Síndrome do coração esquerdo
hipoplásico.
De acordo com o Dr.
Gustavo A. G. Fávaro,
C a r d i o l o g i s t a
e
Ecocardiografista pediátrico e
fetal do Sabará Hospital Infantil
“As cardiopatias congênitas
estão entre as principais causas
de mortalidade infantil. Por esse

motivo, o diagnóstico ainda na gravidez pode salvar muitas vidas, pois algumas cardiopatias precisam de
intervenção em centro especializado logo após o bebê nascer. Realizar o ecodopplercardiografia fetal
entre 24 e 30 semanas de gestação atualmente se faz necessário para o diagnóstico que na maioria das
vezes não é identificado ao ultrassom morfológico”.
O Sabará Hospital Infantil oferece o que há de mais moderno na realização do ecocardiograma
fetal e pediátrico, com um equipamento que mostra imagens em uma resolução de 4D e bidimensional
melhorando ainda mais a eficácia no diagnóstico.
“Por ser o único hospital exclusivamente pediátrico em São Paulo com equipe preparada e toda
infraestrutura necessária para cuidar da criança com qualquer tipo de cardiopatia congênita, até mesmo
antes do nascimento, para a segurança do bebê o parto pode ser realizado no Sabará”, explica a
cardiopediatra Lily Montalván, Coordenadora da Cardiologia Pediátrica do Hospital infantil Sabará e
Médica.
Em comemoração ao Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita (12/06) o Sabará
Hospital Infantil lança uma cartilha, que estará disponível no site
(https://www.hospitalinfantilsabara.org.br ) com dicas para os pais sobre como identificar e cuidar das
crianças cardiopatas.
“É muito importante para os pais conhecerem todo o processo de desenvolvimento da criança
cardiopata, o que ela pode ou não fazer dentro das suas limitações e como com um acompanhamento
especializado, se possível desde a gestação, a criança pode ter uma boa qualidade de vida”, explica Dra.
Lilly.

o Jornal
tem o maiordealcance
Cooperação técnica vai ampliar realização
dedigital
exames
prevenção do câncer de colo de útero em mulheres indígenas
aferido pelo
ICP-Brasil. entre
O câncer de colo de útero é o terceiro com maior
incidência
as mulheres e o quarto nas estatísticas de morte no país

U

permaneça em dia com a legislação por um
orçamento

preço passo
que cabe
no em
seu
m grande
foi dado
direção à prevenção do
câncer de colo de útero em
mulheres indígenas nas aldeias
brasileiras. Um Extrato de
Cooperação Técnica entre
Secretaria Especial de Saúde
Indígena (Sesai) e Sociedade
Brasileira de Patologia (SBP) vai
permitir a realização de ações de
saúde junto a esse público,
ampliando a realização de exames
com diagnósticos mais rápidos. A
iniciativa foi publicada no Diário
Oficial da União esta semana.
A ação atenderá mulheres
indígenas na faixa etária de 25 a 64
anos, assistidas pelo Subsistema
de Atenção à Saúde Indígena
(SASISUS), dos 34 Distritos
Sanitários Especiais Indígenas
(DSEI), que apresentam a

necessidade de apoio para análise e que possuem condições próprias de
envio do material coletado aos laboratórios credenciados pela SBP.
Segundo Reginaldo Ramos Machado, secretário Especial de Saúde
Indígena, a pasta tem trabalhado para qualificar o acompanhamento das
ações de prevenção de doenças, proteção específica e promoção da
saúde das mulheres indígenas. “Ao longo dos últimos três anos, foram
realizadas capacitações das equipes em área, aumento da força de
trabalho nos polos base, aquisição direta dos kits de exames preventivos e
intensificação das atividades de educação em saúde”, explica.
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Quanto aos resultados dos
exames, o Ministério da Saúde
conta com articulação junto às
Secretarias Municipais e Estaduais
para dar celeridade ao processo. O
câncer de colo de útero é o terceiro
com maior incidência entre as
mulheres e o quarto nas estatísticas
de morte no país.
Outras medidas
Entre outras medidas
importantes para a saúde da mulher
indígena está o projeto-piloto com a
Sociedade Brasileira de Patologia,
em 2021, envolvendo os 19 DSEI
da região Norte. A ação possibilitou
mais de 2 mil coletas de amostras
do exame papanicolau. A
expectativa é que a realização de
exames a nível nacional comece
ainda neste mês de junho.

Turismo
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Ministro do Turismo participa da abertura do São João de
Campina Grande
Durante a festividade, Carlos Brito anunciou a liberação de R$ 2,4 milhões para a obra do Centro de Convenções da cidade

O

ministro do Turismo, Carlos
Brito, participou na noite
desta sexta-feira (10.06) da
abertura do São João de Campina
Grande, na Paraíba. Na ocasião,
Brito anunciou a liberação de R$ 2,4
milhões para a obra do Centro de
Convenções da cidade, que deve
ficar pronta até o final do ano que
vem, trazendo empregos e
desenvolvimento para a população
paraibana. Ao todo, serão investidos
mais de R$ 48 milhões pela Pasta
em um dos principais equipamentos
turísticos de Campina Grande.
“Mais do que uma festa que
valoriza a cultura do nosso povo, a
gastronomia, música e tradições, os
festejos juninos impulsionam a
economia local, geram emprego e
garantem o sustento de milhares de
famílias. E nada melhor do que fazer
esse importante anúncio, a liberação
de R$ 2,4 milhões para a obra do
Centro de Convenções, nesse
momento de felicidade para a
população de Campina Grande”,
disse o ministro do Turismo, Carlos
Brito.
Depois de dois anos
suspensa, por conta da pandemia de
covid-19, o São João de Campina

Povo, será realizado festejos em
diversos pontos da cidade, como
São José da Mata e Galante,
distritos de Campina Grande e em
outros locais privados.

Grande retorna em grande estilo.
A expectativa é de que cerca de 3
milhões de pessoas passem pela
cidade durante os 30 dias de
festas, movimentando R$ 400
milhões na economia local e em
empreendimentos turísticos como
meios de hospedagens, bares,
restaurantes, entre outros. Só
para a festa de Campina Grande,
o Ministério do Turismo investiu

R$ 350 mil em patrocínio.
Até o dia 10.07, último dia de
festa, o Parque do Povo receberá
artistas nacionais e locais para animar
a noite dos paraibanos e turistas que
estiverem no local. A expectativa é
receber mais de dois milhões de
pessoas. Entre as atrações estão
previstas: Gusttavo Lima, Wesley
Safadão, Elba Ramalho, Xand Avião e
Dorgival Dantas. Além do Parque do

ENCONTRO – Antes de participar
da abertura do São João de
Campina Grande, o ministro do
Turismo, Carlos Brito, se encontrou
com prefeitos e amigos da região de
Campina Grande. Na pauta,
estavam assuntos relacionados ao
aprimoramento da atividade
turística na Paraíba e a
apresentação de projetos e
propostas por parte dos gestores
locais ao Ministério do Turismo. “Foi
um encontro muito importante para
acompanharmos de perto a
situação turística desta região, que
é tão importante para o turismo
nacional”, finalizou Brito.

Ministério do Turismo participa da Feira Internacional de Turismo
do Pantanal
Evento discutiu as alternativas para fortalecer o turismo na região, um dos principais atrativos do país

O

M i n i s t é r i o d o Tu r i s m o
participou nesta segundafeira (06.06) da Feira
I n t e r n a c i o n a l d e Tu r i s m o d o
Pantanal (FIT Pantanal 2022), em
Campo Grande (MT). Organizada
pela Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Estado
de Mato Grosso (Fecomércio-MT),
o encontro discutiu, entre outros
assuntos, alternativas para
fortalecer o turismo na região. O
estado possui um dos mais
diversificados e importantes biomas
do mundo, além de ações práticas a
serem adotadas para a sua
conservação.
Representando o ministro,
Carlos Brito, o assessor especial do
Ministério do Turismo, Mauro
Fialho, destacou a capacidade do
estado para a atração de mais
turistas para a região. “O estado tem
um grande potencial, mas tem que
saber explorar. Temos três biomas
aqui com uma grande capacidade
para geração de emprego e renda,
se bem utilizado”. Fialho destacou
ainda a importância do evento para
o desenvolvimento do setor. “Esse
momento serve para discutirmos
políticas e aprimorá-las”, finalizou.
Ainda durante o seu

discurso, o representando do Ministério do Turismo destacou as ações do governo federal para o
desenvolvimento turístico do pantanal mato-grossense. “Sob a política do presidente Jair Bolsonaro, temos
promovido o turismo de natureza no país, através de programas como o RedeTrilhas, que busca estimular o
turismo em áreas naturais, gerar emprego e renda nas comunidades envolvidas e promover a conservação da
biodiversidade. Também temos investido em infraestrutura, destinando vários recursos para isso”, concluiu.
Além da RedeTrilhas e da destinação de recursos para obras de infraestrutura, o Ministério do Turismo tem
desenvolvido uma série de ações com foco na promoção e no incentivo à sustentabilidade e ao turismo
responsável. Entre elas, está o estímulo ao desenvolvimento de produtos turísticos de geoparques, a realização
de campanha sobre o turismo de natureza e o desenvolvimento de estudos de viabilidade para a concessão de
parques nacionais à iniciativa privada. Ações estas que, além da conservação dos recursos naturais, buscam
preservar a cultura e a integridade das comunidades visitadas.
A FEIRA - A FIT Pantanal 2022 é promovida em parceria com a Associação da Região Turística
Metropolitana Cuiabá Várzea Grande (Astur-MT) e será organizada pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares de Mato Grosso (SHRBS-MT) e parceiros. O evento acontece depois de um período de quase 4
anos, quando foi promovido pela última vez em 2018, na Abav – Expo Internacional de Turismo, considerada uma
das mais importantes feiras de turismo no Brasil, realizada em São Paulo.
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