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MCom conclui Consulta Pública sobre Concessão do
Serviço Postal

Governo Federal
autoriza aumento de
R$ 367 milhões no
capital social da
Telebras

G

Diretoria:BEATRIZ GOUVEIA

Mais de 1.100 contribuições da sociedade foram recebidas para o projeto de concessão

O

overno Federal autorizou o aumento
d e c a p i t a l s o c i a l d a
Telecomunicações Brasileiras S.A.
(Telebras), entidade vinculada ao Ministério
da Comunicações (MCom), no valor de R$
367,1 milhões.
Os valores visam ampliar e garantir
conectividade a milhões de brasileiros e se
referem a adiantamentos transferidos pela
União nos anos de 2018 e 2019 (R$ 352,2
milhões); da incorporação de saldo residual
de capitalizações anteriores (R$ 14,3
milhões); além da emissão de novas ações
ordinárias e preferenciais (R$ 580 mil).
Ainda existe montante proveniente da
atualização de recursos pela taxa
referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic).
O Decreto também estabelece que,
após reunião da assembleia geral de
acionistas da Telebras, a União terá
prioridade na aquisição de ações por meio
de créditos relativos aos seus investimentos
na empresa. O Governo Federal também
pode adquirir os papéis caso os acionistas
minoritários não exerçam sua preferência,
nos termos da Lei 6404/76.

Ministério das
Comunicações
(MCom) concluiu na
última segunda-feira,
(11/04), a Consulta Pública
sobre a minuta do Contrato
da Concessão do Serviço
Postal Universal. A
Consulta promoveu
durante 45 dias um canal
para manifestações da
sociedade sobre o
processo. Durante o
período, o Governo ainda
realizou uma Audiência
Pública, no dia 24 de
março, de modo a
promover maior
transparência sobre todo o
processo e criar um canal
para o esclarecimento de
dúvidas.
Durante a Consulta,
foram recebidas mais de
1.130 manifestações da
sociedade por meio da
plataforma Participa +
Brasil, ferramenta na qual
os manifestantes puderam
colocar suas opiniões,
dúvidas e sugestões sobre
o processo. Os temas
abordados com maior
recorrência foram relativos
à universalização dos
serviços, ao risco de
aumento dos preços e ao
risco de queda da
qualidade dos serviços e
de interrupção dos
serviços de interesse
social com a concessão do
serviço postal. Também
foram apresentados

diversos pontos sobre o processo mais amplo de
desestatização da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT), enaltecendo a performance da
empresa e do corpo funcional.
Com o término da Consulta Pública, todas as
manifestações estão sendo analisadas e tratadas pela
equipe interministerial, responsável pela supervisão
dos estudos de desestatização, de modo a garantir o
melhor aproveitamento das contribuições da
sociedade sobre o processo. O encaminhamento dado
às contribuições, como o esclarecimento de dúvidas e
eventuais aprimoramentos a serem incorporados à
minuta do contrato, serão apresentados no relatório
final.
AUDIÊNCIA PÚBLICA – A Audiência Pública
sobre o Contrato de Concessão do Serviço Postal
Universal, realizada pelo Ministério das Comunicações
(MCom) no dia 24 de março, teve por objetivo prestar
informações ao público, garantindo o compromisso de
transparência que é premissa desde o início dos
estudos de desestatização, bem como receber

s u g e s t õ e s e
contribuições ao
referido processo.
A Audiência
contou com diversas
manifestações orais e
por escrito, as quais
foram abordadas ao
final do evento pela
mesa diretora em 10
principais blocos: (i)
motivação para a
desestatização, (ii)
risco de aumento dos
preços, (iii) garantia
da universalização,
(iv) arcabouço
regulatório e
legalidade da
Consulta, (v)
empregados e
aposentados, (vi)
lucratividade da
empresa, (vii)
regulamentação de
transportes terrestres,
(viii) projeto de lei, (ix)
exclusividade dos
serviços e (x)
continuidade dos
serviços.
A gravação da
transmissão,
apresentação
realizada, bem como o
relatório final da
Audiência Pública
p o d e m
s e r
consultados na
p á g i n a :
https://www.gov.br/mc
o m / p t br/assuntos/servicopostal-2/servicopostal.

Polícia prende suspeitos de esfaquear jornalista em Brasília
Segundo investigadores, crime foi um latrocínio

A

Polícia Civil do Distrito Federal
(PCDF) prendeu, na noite desta
sexta-feira (15), os dois suspeitos de
esfaquear o jornalista Gabriel Luiz, da TV
Globo, em Brasília. Um dos autores da
tentativa de latrocínio tem 19 anos, não
teve o nome revelado até o momento e
confessou o crime em depoimento.
Mais cedo, investigadores da 3ª
Delegacia de Polícia, no Cruzeiro, que
apura o caso, apreenderam um
adolescente de 17 anos que também
confessou participação no crime. O jovem
contou que segurou o repórter para o
comparsa esfaqueá-lo.
Gabriel Luiz, de 29 anos, foi
esfaqueado na noite de ontem (14), pouco
depois das 23h, perto de sua casa no
Sudoeste, um bairro da capital federal.
Após passar por cirurgias, no Hospital de
Base do DF, o jovem foi transferido para um
hospital particular, onde segue internado
em situação estável.
Segundo as
investigações, ele recebeu cerca de 10
golpes da faca, que atingiram regiões do
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abdômen, braços e pescoço.
Motivação
Em coletiva de imprensa, na noite desta sexta, os
delegados responsáveis pelo caso disseram que a motivação do
crime foi patrimonial, corroborada nos depoimentos dos
envolvidos e nas provas colhidas.
"Segundo eles relataram, em depoimento, um dos indivíduos deu
um mata leão na vítima, enquanto o outro desferiu diversas
facadas. Enquanto um estava dando as facadas, o outro
conseguiu subtrair a carteira e o celular. E ambos disseram que

efetivamente nem conheciam a vítima, foi
uma vítima escolhida a esmo", descreveu
Douglas Fernandes, delegado-chefe
adjunto da 3º Delegacia de Polícia.
O delegado Peter Raquetat,
responsável pelas principais diligências na
região onde ocorreu o crime, acrescentou
que os dois suspeitos levaram dinheiro que
estava com a vítima. "Houve a subtração
da carteira, que havia valores em reais,
muito provavelmente R$ 250,
descartando-se, com isso, as outras linhas
de investigação que também apareceram
ao longo do dia".
Além da carteira, os envolvidos na
tentativa de latrocínio também levaram o
celular da vítima. A carteira foi dispensada
com documentos e cartões, e o celular
também foi localizado nas proximidades do
apartamento onde um dos autores do
crime estava hospedado. O local seria a
casa de um amigo.
Ainda segundo os investigadores,
os dois suspeitos disseram, em
depoimento, que fizeram uso de drogas.
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Projeto de Lei de abertura de crédito especial é encaminhado ao
Congresso
Objetivo é viabilizar o cumprimento de decisão do Supremo Tribunal relativa a posse e domínio do “Campo de Marte”, em São
Paulo

P

residente da
R e p ú b l i c a
encaminhou ao
Congresso Nacional
Projeto de Lei que abre
crédito especial ao
Orçamento Fiscal da
União no valor de R$ 23,9
bilhões em favor de
Encargos Financeiros da
União com o objetivo
viabilizar o cumprimento
de decisão proferida pelo
Supremo Tribunal
Federal, no bojo do
Recurso Extraordinário nº
668.869/SP.
A d e c i s ã o ,
publicada no Diário de
Justiça Eletrônico - DJE
nº 59, em 28 de março de
2022, homologou o
T E R M O
D E
CONCILIAÇÃO Nº

02/2022/CCAF/CGU/AG
U-JRP-KSF, de 17 de
março de 2022, firmado
entre a União e o
Município de São Paulo,
no caso envolvendo a
posse e domínio do

“Campo de Marte”, em
São Paulo, aeroporto que
abrigou a aviação bélica
alinhada com os paulistas
n a R e v o l u ç ã o
Constitucionalista de
1932 e que, nesse

contexto, foi conquistado
pelas forças federais.
Consoante o Termo
de Conciliação referido no
parágrafo anterior, e em
breve síntese, haverá a
compensação recíproca

de débitos e créditos da União
e do Município de São Paulo,
n o v a l o r d e R $
23.912.137.413,53, nos
termos do § 21 do art. 100 da
Constituição Federal.
Saliente-se, por fim,
que o crédito especial será à
conta da incorporação de
superávit financeiro apurado
no balanço patrimonial do
exercício de 2021, referente a
Recursos Financeiros de Livre
Aplicação, observado o
disposto no art. 43, § 1º, inciso
I, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964, em
conformidade com as
prescrições do art. 167, inciso
V, da Constituição, sem
impacto na meta resultado
primário do corrente ano e
está de acordo com o novo
Regime Fiscal.

Presidente Bolsonaro participa de motociata em São Paulo
Grupo saiu do Sambódromo do Anhembi e seguiu para Americana

O

presidente Jair Bolsonaro
participa hoje (15) de uma
manifestação com
motociclistas em São Paulo. O
grupo saiu por volta das 10h30 da
região do Sambódromo do
Anhembi, na zona norte da capital
paulista, e seguiu em direção a
Americana, no interior do estado,
em um percurso de cerca de 120
quilômetros.
A AutoBan, concessionária
que administra o Sistema
Anhanguera-Bandeirantes,
informou que a Rodovia dos
Bandeirantes foi interditada entre
os quilômetros 13 e 138 para o
tráfego dos motociclistas. Os
motoristas que saem da capital
paulista rumo ao interior devem
utilizar a Via Anhanguera.
A Secretaria de Estado da

Segurança Pública de São Paulo informou que faz a segurança do evento com aeronaves,
drones e viaturas, envolvendo um total de 1,9 mil policiais. O custo do esquema é, segundo a
pasta, de R$ 1 milhão.
Edição: Valéria Aguiar
fonte: Agência Brasil
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Termina hoje prazo para pedido de isenção de taxa do Enem
Solicitação deve ser feita pela Página do Participante

T

ermina às 23h59 de hoje
(15) o prazo para
estudantes pedirem
isenção da taxa de inscrição no
Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2022. O pedido deve ser
feito na Página do Participante.
Pelas regras do Enem, têm direito
à gratuidade os participantes que
se enquadram nas seguintes
situações:
- estar na última série do
ensino médio neste ano, em
escolas públicas;
- ter cursado todo o ensino médio
em escola pública ou ser bolsista
integral em escola privada. Ter
renda familiar igual ou inferior a
um salário mínimo (R$ 1.818) por
pessoa;
aluno em situação de
vulnerabilidade socioeconômica,
por ser membro de família de
baixa renda, e que esteja inscrito
no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico).
Documentação
Entre os documentos
exigidos para a dispensa da taxa
de inscrição estão a cédula de
identidade do participante e dos

solicitação de isenção da taxa de inscrição
para o Enem 2022, serão divulgados em
22 de abril, na Página do Participante.
Quem tiver o pedido negado poderá
recorrer entre 25 e 29 de abril. O resultado
dos recursos será divulgado em 6 de maio.
Além de fazer o pedido de isenção,
para participar do Enem 2022 é preciso se
inscrever no exame. O edital com as datas
das inscrições e das provas ainda não foi
publicado pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep).
Notas
As notas do Enem podem ser
usadas para ingressar no ensino superior,
em universidades públicas e privadas, e
para participar de programas federais
como o Sistema de Seleção Unificada
(Sisu), o Programa Universidade para
To d o s ( P r o U n i ) e o F u n d o d e
Financiamento Estudantil (Fies).

demais membros que compõem o núcleo familiar; a cópia do cartão com o
NIS válido, no qual está a inscrição no CadÚnico; uma declaração que
comprove a realização de todo o ensino médio em escola pública ou
histórico escolar do ensino médio, com assinatura e carimbo da escola. No
caso de participante bolsista, acrescentar a declaração da escola que
comprove a condição de bolsista integral em todo o ensino médio.
Faltosos
Outra situação em que a taxa de inscrição pode ser dispensada é a
de estudantes isentos no Enem 2021 que, por algum motivo, faltaram no
dia da exame e desejam fazer o Enem 2022 gratuitamente. Os candidatos
devem também enviar documentos que justifiquem a ausência, como
atestado médico e boletim de ocorrência. Somente serão aceitos
^Fonte:Agência Brasil
documentos nos formatos PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2
MB.
Resultado
Os resultados, tanto da justificativa de ausência quanto da

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
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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.
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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

JDM JORNAL DIARIO DA
MANHA EDICAO E IMPRESSAO
DE:00797228000154

Assinado de forma digital por JDM
JORNAL DIARIO DA MANHA EDICAO
E IMPRESSAO DE:00797228000154
Dados: 2022.04.15 07:05:54 -03'00'

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.

