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Prefeitura do Recife
reinstala estátua de
Miguel Arraes em frente
ao aeroporto

A

estátua de Miguel Arraes está de volta ao
seu lugar. A Prefeitura do Recife reinstalou
nesta quarta-feira (13) a obra de arte que
fica localizada no canteiro central em frente ao
Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes
Gilberto Freyre, próximo à Praça Ministro Salgado
Filho, no bairro da Imbiribeira. O monumento
havia sido recolhido pela Autarquia de
Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) para
passar por reparos, uma vez que o mesmo sofreu
danos causados por ações de vandalismo. A
estátua, feita em bronze, foi instalada no final de
2008.
Os atos de vandalismo causam prejuízos
enormes para a administração municipal.
Somente para recuperar monumentos, pontes e
edificações públicas que sofreram ações de
pichação e vandalismo, a Prefeitura do Recife
chega a gastar mais de R$ 2 milhões por ano.
Para se ter ideia da gravidade do comportamento
destrutivo e irresponsável para toda a sociedade,
esse montante seria o suficiente para construir
Upinhas. Ou ainda construir uma escola padrão,
bem como duas creches. O valor seria ainda
suficiente para a implantação de mais de 1.500
novos pontos de iluminação em LED, ou ser
utilizado na requalificação de diversas com
inclusão de corrimão. Por isso, a gestão municipal
conta com o apoio da população na manutenção
do patrimônio público. Para denúncias e
sugestões, a Emlurb disponibiliza o número 156.

Diretoria:BEATRIZ GOUVEIA

Prefeitura do Recife lança edital para contratação de
projetos de requalificação da orla

A

orla do Pina e de
Boa Viagem
passarão em
breve por obras de
requalificação. O
primeiro passo para
viabilizar a intervenção
foi dado hoje (14.04)
com a publicação, no
Diário Oficial, do edital
para contratação de
projetos básico e
executivo. As obras
contemplarão também
a orla da comunidade
de Brasília Teimosa. A
licitação para a
contratação dos
projetos está orçada
em R$ 3.144.611,86 e
sob a coordenação
técnica do Gabinete de
Projetos Especiais da
Prefeitura do Recife.
O prazo para a
entrega dos projetos
será de 12 meses após
a conclusão do
processo de licitação,
que deve levar em
torno de 90 dias
obedecendo os
trâmites e prazo
estabelecidos na Lei nº
8.666. “A orla do Recife
precisa e merece esse
cuidado. Estamos
falando de uma
extensão de 9,5
quilômetros, de um dos
cartões postais da
capital, destino
turístico e de lazer
procurado por
moradores e visitantes
vindos de todas as
partes. A gestão está
e m p e n h a d a e
comprometida em

aproximadamente um
ano, com obras
a c o n t e c e n d o
simultaneamente em
seis quiosques por
vez. Assim, os seis
primeiros isolados
para início das obras
são os que estão em
e s t a d o
d e
conservação mais
precário, seguindo a
d i r e ç ã o B o a
Vi a g e m / C e n t r o d o
Recife.
Quadras da
orla de Boa Viagem No final do mês de
março a Prefeitura do
Recife licitou a
requalificação dos três
campos de futebol,
uma quadra de
basquete, duas
quadras de voleibol e
quatro quadras
poliesportivas da orla
de Boa Viagem. O
valor do investimento
é estimado em R$
1.490.861,31. O
contrato com a
empresa vencedora
contemplará a
implantação e
recuperação de pisos;
bancos; alambrados;
implantação de
r a m p a s
d e
acessibilidade, pintura
entre outros itens. A
licitação foi lançada
pela Autarquia de
Manutenção e
Limpeza Urbana
(Emlurb).

promover mudanças que confiram ao Recife
qualidade urbanística para todos e todas”, explica
Cinthia Melo, chefe do Gabinete de Projetos
Especiais.
Assim, serão contratados nos projetos
especificidades sobre estudos técnicos de toda a
orla; projetos de arquitetura e urbanismo,
contemplando acessibilidade; paisagismo;
sinalização horizontal e vertical de trânsito e
orientação; drenagem de águas da chuva,
impermeabilização, entre outros itens.
Quiosques da orla do Pina e Boa Viagem - No
início março, o Gabinete de Projetos Especiais deu
início às obras dos novos quiosques da orla do Pina e
Boa Viagem. Com um investimento de cerca de R$
8,6 milhões na construção das novas estruturas. A
orla conta com 60 espaços e o plano prevê a
intervenção em 10 etapas, ao longo de

Passaporte vacinal será exigido nos desfiles de carnaval do Rio
Anúncio foi feito pelo presidente da Riotur

O

s foliões que quiserem prestigiar os principais desfiles de carnaval no Rio de Janeiro terão de apresentar o passaporte vacinal. O comprovante será
exigido tanto na Marquês de Sapucaí quanto na Avenida Intendente Magalhães e no Terreirão do Samba. A medida foi anunciada nesta quinta-feira
(14) pelo presidente da Empresa de Turismo do Município do Rio (Riotur), André Duarte.
“A prefeitura do Rio teve todo cuidado em relação a esta questão da pandemia. Podem ficar tranquilos, porque tanto na Intendente Magalhães,
quando no Terreirão do Samba e na Sapucaí, nós vamos exigir o certificado de vacinação para que as pessoas possa ter acesso aos eventos”, disse Duarte.
O presidente da Riotur disse que o índice de ocupação da rede hoteleira da cidade para o carnaval fora de época deverá chegar a 85%, segundo
dados creditados à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Rio de Janeiro (Abih-RJ). Também os turistas, de acordo com Duarte, deverão apresentar
passaporte vacinal para se hospedarem nos hotéis da cidade.
Os desfiles oficiais na Marquês de Sapucaí começam na quarta-feira (20) e quinta-feira (21), com a Série Ouro, antigo Grupo de Acesso,
prosseguem sexta-feira (22) e sábado (23), com as escolas do Grupo Especial, fechando no domingo (24), com o desfile das crianças. O desfile das
campeãs será no outro sábado (30). Já os desfiles na Avenida Intendente Magalhães começam na quarta-feira (20), com a Federação dos Blocos,
prosseguem na quinta-feira (21), com o Grupo de Avaliação, e com a Série Bronze na sexta-feira (22). Na semana seguinte, será a vez da Série Prata, na
sexta-feira (29) e sábado (30). No domingo, dia 1º de maio, será a vez dos Grupos B e C. Os desfiles da Intendente Magalhães são gratuitos.
Blocos de rua
Embora os grupos maiores, que normalmente arrastam dezenas de milhares de foliões, já tenham dito à prefeitura que não vão desfilar este ano, os
blocos menores, organizados por amigos ou moradores dos bairros, possivelmente vão sair às ruas.
O secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale, não deixou claro se haverá repressão das autoridades a esses pequenos blocos, mas
indicou que as pessoas são livres para frequentarem a cidade.
“As pessoas não têm nenhuma proibição para estarem nas ruas, para estarem frequentando a cidade. As pessoas não estão proibidas de saírem às
ruas. A vacina permitiu que a gente fizesse um desfile, que tivéssemos uma cidade o mais próximo do normal possível. A gente tem uma cidade monitorada
pela ordem pública, pela Guarda Municipal, e as pessoas que estiverem nas ruas têm a total liberdade de estarem ali. Os blocos tradicionais não vão
desfilar, já se comprometeram neste sentido, entenderam o pouco tempo que tínhamos para organizar, junto com eles, os desfiles nas ruas”, disse
Carnevale.
por Agência Bradil Edição: Fernando Fraga
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União Brasil indica Luciano Bivar como pré-candidato à
presidência

O

partido União
Brasil, criado a
partir da fusão do
PSL e do DEM, oficializou
nesta quinta-feira (14) o
nome do deputado
federal Luciano Bivar
como pré-candidato à
Presidência da
República. A decisão foi
anunciada após reunião
virtual da direção
nacional da legenda.
"A partir de agora,
conforme combinado
previamente, o União
Brasil se reunirá com os
demais partidos que
compartilham os mesmos
ideais e projetos em
busca de um nome de
consenso", informou o
partido, em nota oficial.
O União Brasil tem
dialogado com um grupo
que partidos, formado
pelo MDB, PSDB e
Cidadania, na chamada
terceira via, para a
consolidação de uma
aliança eleitoral para o

pleito de outubro. Em
reunião na semana
passada, os presidentes
desses quatro partidos
anunciaram que vão
definir um nome de
consenso para disputar a
chapa presidencial.

Com a indicação
oficial, Bivar se torna uma
das opções desse grupo
de partidos para ser o
candidato a presidente ou
vice na chapa. Além dele,
o ex-governador de São
Paulo João Doria foi

indicado pelo PSDB como
pré-candidato. Pelo MDB,
o nome indicado é o da
senadora Simone Tebet.
"
Para facilitar esse
diálogo, na condição de
pré-candidato, Bivar se

afastará da mesa de
negociações e deixará essa
tarefa a cargo do vicepresidente nacional do União,
Antônio de Rueda, do líder do
partido na Câmara, Elmar
Nascimento, e do líder do
partido no Senado, [Davi]
Alcolumbre", conclui a nota
oficial do partido, ao
mencionar as negociações.
O União Brasil é o
partido para o qual se filiou o
ex-juiz Sergio Moro, outro
nome que também pleiteava
uma candidatura presidencial.
Com a indicação de Bivar pelo
partido, Moro agora só deve
ter espaço para uma
candidatura ao Senado ou à
Câmara dos Deputados pelo
estado de São Paulo, para
onde transferiu seu domicílio
eleitoral.
Edição: Fábio Massalli
por Agência Brasil

Presidente participa de entrega de títulos de regularização
fundiária
Evento ocorreu no município de João Pinheiro em Minas Gerais

O

presidente da República,
Jair Bolsonaro, participou
hoje (14) de uma
cerimônia para a entrega de
títulos regularização fundiária a
assentados no município de João
Pinheiro (MG). Segundo o
presidente do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), Geraldo Melo
Filho, de 2019 a 2022 foram
emitidos mais de 8 mil títulos de
propriedade rural em Minas
Gerais. Melo Filho disse ainda,
que na etapa atual devem ser
entregues cerca de 2 mil títulos
até o final do ano.
“Em Minas, temos de 1
milhão de hectares em
assentamentos e hoje iniciamos
um processo de entregas que
soma mais de 8 mil documentos
que estão espalhados não
apenas em João Pinheiro, mas

e m
2 8 8
assentamentos de
133 municípios
d i fe r e n te s ” , d i s s e
Melo Filho.
Durante a
cerimônia, Bolsonaro
disse que, com a
titulação, os

pequenos produtores
rurais poderão produzir
mais, pois terão a certeza
de que a terra vai ficar
para as futuras gerações.
“Não existe um
momento mais importante
do que este ver no
semblante de quem está
recebendo o título de
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propriedade mostrando
que aquela terra é dele,
dos seus filhos, dos
seus netos e isso não
tem preço”, disse.
“Quando a gente titulas
uma terra aquele
assentado ao ter a
garantia de que a
propriedade é sua, de

o Jornal digital tem o maior alcance
aferido pelo ICP-Brasil.

que as benfeitorias que ele fizer
ficarão para seus filhos e netos,
eles produzem mais para todos
nós”.
A entrega dos títulos faz
parte das ações do programa Titula
Brasil, uma parceria do Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento com estados e
municípios voltada para a titulação
de assentamentos e de áreas
públicas rurais da União.
Uma das assentadas, que
recebeu a titulação, Maria
Aparecida da Silva Rodrigues,
agradeceu e disse que valeu a
pena a espera. “Estou muito
agradecida, valeu a pena esperar
esses anos todos”, comemorou.
Edição: Fábio Massalli
Materia tirada da Agência Brasil
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Solicitação de isenção para Enem é até amanhã (15)
Página do Participante ficará aberta até as 23h59 desta sexta-feira para pedido de isenção no Enem 2022 e justificativa de
ausência na edição de 2021

O

participante que deseja
solicitar isenção da taxa
de inscrição para o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem)
2022 e justificar ausência na
edição de 2021 tem até as 23h59
(horário de Brasília) desta sextafeira, 15 de abril, para realizar os
procedimentos na Página do
Participante. O Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) divulgará o resultado dos
pedidos de isenção e da análise
das justificativas no dia 22 de
abril.
A justificativa de ausência
é direcionada ao participante que
adquiriu a isenção da taxa na
edição de 2021 do Enem, mas
faltou aos dois dias de aplicação e
deseja pedir isenção novamente,
em 2022. Para isso, é necessário
anexar ao sistema a
documentação que comprove os
motivos da ausência. Todos os
documentos deverão estar
datados e assinados, conforme o
anexo I do Edital n.º 14/2022, que
especifica os motivos que
justificam a ausência no exame e
lista a documentação

comprobatória exigida para cada um. O Inep não aceitará autodeclarações
redigidas pelo solicitante ou por seus pais e/ou responsáveis.
Isenção – A solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem
2022 pode ser realizada pelo participante que está cursando a última série
do ensino médio no ano de 2022, em qualquer modalidade de ensino, em
escola da rede pública declarada ao Censo Escolar. O benefício pode ser
pedido também por aquele que cursou todo o ensino médio em escola da
rede pública ou como bolsista integral na rede privada, que tenha renda per
capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Pode solicitar, ainda, a
isenção o participante que declara situação de vulnerabilidade
socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, inscrito no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico),
desde que informe o seu Número de Identificação Social (NIS) único e
válido, conforme previsto no edital do exame.
É importante destacar que a isenção da taxa não garante a
participação no exame. Os interessados em realizar o Enem 2022, isentos

ou não, devem realizar a inscrição na
Página do Participante, tendo como
referência edital específico, ainda a ser
publicado pelo Inep.
Enem – O Exame Nacional do
Ensino Médio avalia o desempenho
escolar dos estudantes ao término da
educação básica. Ao longo de mais de
duas décadas de existência, tornou-se
uma das principais portas de entrada para
a educação superior no Brasil, por meio do
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de
iniciativas como o Programa Universidade
para Todos (ProUni).
Instituições de ensino públicas e
privadas utilizam o Enem para selecionar
estudantes. Os resultados são usados
como critério único ou complementar dos
processos seletivos, além de servirem de
parâmetros para acesso aos auxílios
governamentais, como o proporcionado
pelo Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies).
Os resultados individuais do Enem
também podem ser usados nos processos
seletivos de instituições portuguesas que
possuem convênio com o Inep para
aceitarem as notas do exame. Os acordos
garantem acesso facilitado às notas dos
estudantes brasileiros interessados em
cursar a educação superior em Portugal.

Inep inclui mais 104 docentes no banco de avaliadores
Profissionais serão responsáveis por fazer avaliações de instituições de educação superior e graduações. Inep pretende
realizar 7 mil avaliações em 2022

O

Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) homologou, nesta
quarta-feira, 13 de abril, a inclusão
de 104 docentes no Banco de
Avaliadores do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior
(BASis). Os profissionais poderão
atuar nas próximas avaliações
externas in loco (presencial e
virtual) dos cursos de graduação e
das instituições de educação
superior. A Portaria n.º 127/2022,
com os nomes dos novos
avaliadores, foi publicada no Diário
Oficial da União.
Os novos docentes do BASis
fizeram parte das turmas de
capacitação realizada no período de
7 de fevereiro a 14 de março, que
contemplou os inscritos no
processo seletivo aberto por meio
do Edital n.º 73/2020. Ao todo, foram
convocados 491 professores da
educação superior para a
capacitação.
O Inep realiza avaliações
externa in loco (presencial e virtual)
semanalmente. A previsão do
Instituto é realizar cerca de 7 mil
avaliações em 2022. No período de
janeiro a abril, já foram realizadas

743 avaliações virtuais. No mesmo
período, o Instituto efetuou 1447
avaliações presenciais, que
engloba apenas os cursos de
medicina, odontologia,
enfermagem e psicologia.
Ao todo, 2.657 avaliações
virtuais estão previstas para
acontecer nos próximos meses,
com previsão de serem concluídas
até junho de 2022. Na modalidade
presencial, esse número é de 466

avaliações iniciadas (dados
atualizados em 11 de abril de
2022).
Avaliação in loco – O Inep é
responsável pela avaliação
externa in loco de instituições de
educação superior e cursos de
graduação. O objetivo é garantir a
qualidade do ensino ofertado
nesse nível educacional, além de
ser um dos pilares avaliativos
constantes na Lei do Sistema
Nacional de Avaliação da

Educação Superior (Sinaes). O
processo se baseia nos referenciais
básicos para as regulações e as
supervisões da educação superior.
Em 26 de abril de 2021, o Inep
iniciou a avaliação externa virtual in
loco, utilizando a mesma metodologia
da avaliação presencial e mantendo o
mesmo rigor acadêmico, técnico e
metodológico das análises
institucionais e de cursos de
graduação. Os cursos de medicina,
odontologia, enfermagem e psicologia
permanecem com o modelo de
avaliação presencial.
As avaliações também servem
como subsídio para a informação, por
parte da sociedade, sobre a qualidade
do ensino superior ofertado no Brasil. A
avaliação institucional ocorre para que
as instituições possam ser
credenciadas, recredenciadas ou
tenham suas organizações acadêmicas
transformadas, conforme decisão do
Ministério da Educação (MEC). Do
mesmo modo, o processo avaliativo
dos cursos acontece para que as
graduações ofertadas possam ser
autorizadas, reconhecidas, assim como
ter renovação de reconhecimento
conferida.
Confira a Portaria n.º 127/2022
Saiba mais sobre o BASis
Saiba mais sobre a Avaliação in loco
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Sarampo: saiba quais são os principais sintomas e quem pode se
vacinar contra a doença
Campanha de Vacinação vai até o dia 3 de junho. Crianças e profissionais de saúde devem receber o imunizante tríplice viral

F

ebre e manchas vermelhas pelo
corpo. Tosse, irritação nos olhos e
nariz escorrendo ou entupido. Esses
sintomas podem ser confundidos com os
de uma gripe comum, por exemplo, mas
também podem indicar uma doença
perigosa que pode deixar sequelas por
toda a vida: o sarampo. Para conter a
infecção, o Governo Federal realiza até o
dia 3 de junho a Campanha de Vacinação
contra o Sarampo.
Crianças entre 6 meses e menores que 5
anos e trabalhadores de saúde são o
público-alvo da mobilização nacional do
Ministério da Saúde. Cerca de 50 mil
postos de vacinação seguem abertos para
receber o público e imunizar, em duas
etapas, a população contra o Sarampo e
também contra a Influenza.
As crianças serão imunizadas de
forma indiscriminada entre os dias 2 de
maio e 3 de junho, mesmo que já tenham
recebido o imunizante. Já no caso dos
trabalhadores de saúde, esses deverão
atualizar a caderneta de vacinação até o
dia 30 de abril.
Saiba como identificar os principais
sintomas da doença, os riscos e as
orientações importantes sobre o sarampo.
Transmissão
O sarampo é causado por um vírus
altamente transmissível. A contaminação
ocorre quando a pessoa doente tosse, fala,
espirra ou respira próximo de outras
pessoas.
Sintomas
Outros sintomas da doença podem
aparecer em torno de 3 a 5 dias, como
manchas vermelhas no rosto e atrás das
orelhas, que em seguida se espalham pelo
corpo. Após o aparecimento das manchas,
a persistência da febre é um sinal de alerta
e pode indicar gravidade, principalmente

em crianças menores de 5 anos de idade.
Complicações
Alguns grupos são mais vulneráveis aos sintomas
mais graves e sequelas causadas pelo sarampo. No caso das
crianças, elas podem desenvolver pneumonia, infecções de
ouvido e encefalite. A pneumonia em decorrência do sarampo
também é comum em adultos.
Já para as gestantes, o sarampo pode causar o parto
prematuro e o bebê pode nascer com baixo peso. É
importante que a mulher se vacine antes de engravidar, já
que a dose é contraindicada durante a gestação.
Tratamento
Não existe tratamento específico para o sarampo. Os
medicamentos são utilizados para reduzir o desconforto
ocasionado pelos sintomas da doença. É importante não
fazer uso de nenhum medicamento sem orientação médica e
procurar o serviço de saúde mais próximo, caso apresente os
sintomas.
Prevenção
O Ministério da Saúde reforça que a vacinação é a
forma mais eficaz de prevenção contra o sarampo. Os
critérios de indicação da vacina são revisados
periodicamente pela Pasta e levam em conta a idade, a
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ocorrência de surtos e os grupos mais
afetados nessas situações, além de outros
aspectos epidemiológicos.
No Sistema Único de Saúde (SUS), a
vacina que protege contra a doença é a
tríplice viral, que também previne contra a
caxumba e a rubéola. No Calendário
Nacional de Vacinação, a vacina está
disponível para pessoas de 12 meses a 59
anos de idade, sendo recomendadas duas
doses até 29 anos e uma dose de 30 a 50
anos, em pessoas não vacinadas.
Os trabalhadores da saúde têm
indicação de receberem duas doses da
vacina tríplice viral, independentemente da
idade.
Campanha de vacinação de 2022
A vacinação é a forma mais eficaz e
segura para prevenir a doença. Por isso,
desde 4 de abril o Ministério da Saúde realiza
a Campanha Nacional de Vacinação contra o
Sarampo e a Influenza, que acontece em
duas etapas. Os primeiros a serem
vacinados contra o sarampo são os
trabalhadores da saúde que ainda não
tomaram a tríplice viral.
A segunda etapa será realizada entre
2 de maio e 3 de junho, atendendo a crianças
com idade entre 6 meses e menores de 5
anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias).
Nesse caso, será administrada uma dose da
vacina contra o sarampo,
independentemente se a criança já tenha
tomado ou não o imunizante.
As crianças também farão parte do
público-alvo do Dia D de vacinação, marcado
para o dia 30 de abril. É importante reforçar
que a vacina tríplice viral está disponível em
todas as Unidades Básicas de Saúde
durante todo o ano.
Va l e l e m b r a r a i n d a q u e o s
imunizantes contra a Gripe e o Sarampo
podem ser administrados no mesmo dia,
sem necessidade de cumprir intervalo entre
as doses.

o Jornal digital tem o maior alcance
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Mais de 1,3 milhão de pessoas deve viajar pelos principais
aeroportos do país nesta Páscoa
Retorno dos grandes eventos impulsiona o turismo nacional. Setor rodoviário também prevê alta para o período

A

Páscoa de 2022 promete ser
um dos feriados mais
movimentados do ano. Um
levantamento realizado pelo
Ministério do Turismo aponta que
mais de 1,3 milhão de passageiros
deve passar pelos principais
aeroportos do país entre os dias 14 e
18 de abril. O Aeroporto
Internacional de Guarulhos, no
estado de São Paulo, deve ter o fluxo
mais intenso, com 330 mil viajantes.
Para o ministro do Turismo,
Carlos Brito, o retorno dos grandes
eventos está sendo decisivo para
impulsionar o turismo no país. “A
retomada do turismo, com o retorno
dos grandes eventos, com certeza,
contribuiu para esta grande
movimentação. A Páscoa está
sendo o marco desta retomada, com
mais de 50 eventos previstos para
acontecer, segundo o Calendário
Nacional de Eventos do MTur, e
mais de 700 previstos para até o final
do ano”, destacou.
Os 18 aeroportos da Rede
Infraero devem receber 451 mil
passageiros entre os dias 14 e 18 de
abril. O número é 224% maior em
relação ao movimento do ano
passado, quando 139 mil pessoas
embarcaram e desembarcaram nos
terminais da empresa no feriado da
Páscoa. A expectativa é de que os
dias mais movimentados sejam a
quinta-feira (14/04), com 106 mil
passageiros, e a segunda-feira
(18/04), com 102 mil passageiros.
Entre os terminais da Rede,
Congonhas (SP) tem a expectativa
de receber mais de 225 mil

passageiros, número quase cinco
vezes maior do que o registrado
no mesmo feriado do ano
passado. O aeroporto de Santos
Dumont (RJ) também terá
aumento, com mais de 141 mil
passageiros, mais do que o dobro
do feriado de Semana Santa de
2021.
Já a Inframerica,
administradora do Aeroporto de
Brasília, estima que 154 mil
passageiros circulem pelo
terminal. A expectativa é de um
movimento 138% maior que 2021,
porém ainda 32% menor que
2019. Os dias com maior
concentração de voos serão nesta

quinta-feira (14.04) e na segunda-feira
(18.04), com a estimativa de
circulação de cerca de 32 mil
passageiros por dia. Os destinos
nacionais mais procurados partindo
de Brasília são: São Paulo, Rio de
Janeiro, Salvador, Recife e Belo
Horizonte.
O aeroporto de Fortaleza (CE),
por sua vez, espera 60 mil viajantes, o
Galeão (RJ) deve receber 77.583
passageiros, e o Aeroporto
Internacional de Viracopos (SP) o total
de 148,7 mil passageiros. Entre os
destinos mais procurados do terminal
paulista estão as capitais do Nordeste
e do Norte, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis,

Curitiba, Vitória e cidades do interior
de São Paulo.
Em Minas Gerais, a principal
porta de entrada da capital mineira,
o Aeroporto Internacional de Belo
Horizonte, deve contar com 130 mil
passageiros no feriado e, durante
todo o mês de abril, a previsão é que
cerca de 745 mil pessoas circulem
pelo terminal mineiro, 5% a mais em
relação a março deste ano.
Uma pesquisa realizada pela
MaxMilhas confirma a expectativa
positiva para o período. Os dados do
site de viagens apontam que o
número de passageiros que vão
viajar na Semana Santa cresceu
41% em relação a 2021. O número
pode ser ainda maior levando em
consideração aqueles que deixaram
para viajar de última hora.
VIA TERRESTRE – Por terra
o fluxo turístico também promete ser
intenso no Brasil. Um levantamento
da ClickBus revela que as buscas
por passagens rodoviárias entre os
dias 14 e 15 de abril estão 190%
superiores às registradas para o
mesmo período de 2021. Os
destinos mais procurados segundo
a plataforma são Rio de Janeiro,
São Paulo, Curitiba, Cabo Frio,
Paraty, Campinas, Florianópolis,
Salvador e Balneário Camboriú.
A Abrati (Associação
Brasileira das Empresas de
T r a n s p o r t e Te r r e s t r e d e
Passageiros), por sua vez, espera
expansão de 15% no movimento de
abril em relação a março.

Ministério do Turismo percorre trilha da “Semana Santa” no país
Conheça as principais celebrações referentes à morte e ressurreição de Jesus Cristo de norte a sul do Brasil

A

pós dois anos de paralisação
por conta da pandemia de
Covid-19, a celebração da
Paixão de Cristo tem marcado o seu
retorno em diversos pontos do país.
A tradicional encenação, que revive
a morte e ressurreição de Jesus, é o
ponto alto de uma das principais
festas do calendário religioso
cristão, e ainda reúne milhares de
turistas que vão professar a sua fé.
Para conhecer um pouco mais das
festas relacionadas à data de norte a
sul do Brasil, a Agência de Notícias
do Turismo preparou uma trilha com
informações de algumas das
principais celebrações. Segue o
passo!
Começando pelo CentroOeste do país, a cidade-satélite de
Planaltina (DF) realizará nesta
sexta-feira (15.04) a Paixão de
Cristo no Morro da Capelinha. A
celebração, aclamada na capital
federal e região, espera reunir um
público de 100 mil pessoas, e será
transmitida no canal do YouTube do
Grupo Via Sacra, idealizador do
projeto. Em Goiás, a Cidade de
Goiás promoverá nesta quarta-feira
(13.04) a Procissão do Fogaréu,
patrimônio imaterial do estado. A
apresentação, que simboliza a

prisão de Jesus Cristo, traz 40
homens que compõem os farricocos
encapuzados andando pelas ruas
com tochas acesas e cantos em
latim.
No Norte, o município de
Mucajaí, em Roraima, realiza desde
o último domingo (10.04) a sua
celebração. Neste ano, o evento traz
grandes nomes das artes cênicas e
da música nacional. De acordo com a
prefeitura da cidade, organizadora
do evento, a ideia é promover a
encenação da forma tradicional.
Sendo assim, os telespectadores
poderão assistir a cenas como a
entrada no templo, a grande ceia, a
passagem pelo Monte das Oliveiras,
a caminhada para crucificação e

ressurreição. A cerimônia contará com
protocolos de segurança como uso de
álcool gel e distanciamento entre as
pessoas na plateia.
Pernambuco é a sede de um dos
maiores eventos do Nordeste e do
Brasil: A Paixão de Cristo de Nova
Jerusalém. A peça teatral, que volta a
ser realizada após dois anos, conta a
vida de Jesus em nove palcos-plateia
em cidade cenográfica de 100 mil m².
Desde 1968, durante a Semana Santa,
o palco gigantesco recebe cerca de 60
mil pessoas neste que é considerado o
maior teatro ao ar livre do mundo. Ao
longo dos anos, o espetáculo Paixão de
Cristo já atraiu mais de 4 milhões de
expectadores, muitos deles turistas de
outros estados e do exterior.

O Sudeste, por sua vez, tem
em Aparecida (SP), o seu principal
destino para o período. No maior
santuário católico do Brasil – com
área total de 1,3 milhão de metros
quadrados e quase 143 mil metros
quadrados de área construída – a
programação da Semana Santa
começou no domingo de Ramos
(09.04) e segue até o domingo de
Páscoa (17.04). O momento mais
esperado pelos romeiros é a
encenação da Paixão de Cristo,
marcada para às 9h de sexta-feira
(15.04) que, neste ano, terá como
mote as reflexões sobre a paz
mundial.
Finalizando o nosso roteiro,
chegamos à cidade de São Mateus
do Sul, no Paraná. A cidade
celebrará entre os dias 14 e 15 de
abril o período no Parque Municipal
de Exposições. Segundo a
prefeitura local, a peça teatral
contará com um elenco de mais de
100 pessoas e investimentos em
cenário, luzes e figurinos que darão
mais emoção ao público presente. A
entrada estará condicionada a
doação de 1Kg de alimento que será
para uma grande ação de
distribuição para famílias em
vulnerabilidade social.
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