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No Agreste Central, Paulo Câmara autoriza obras de
pavimentação da PE-103
Com recursos do Plano Retomada, governador também contemplou as áreas de saúde, desenvolvimento urbano e
habitação, assistência social e educação nos municípios de Sairé e Camocim de São Félix

O

governador Paulo
Câmara iniciou as
ações do Plano
Retomada, nesta sexta-feira
(17.06), no Agreste Central,
com visitas aos municípios
de Sairé e Camocim de São
Félix. No primeiro, ele
assinou ordem de serviço
para obras de implantação e
pavimentação da PE-103, no
trecho variante da barragem
da Usina de Serro Azul. Com
extensão total de 29,50
quilômetros, os serviços
serão executados pelo
Departamento de Estradas
de Rodagem (DER) em três
etapas, com um aporte de R$
34 milhões.
“ E s t a m o s
recuperando a PE-103 e
esperamos entregar a via
pronta até o final do ano,
garantindo o ir e vir da
população com segurança.
São ações para movimentar
a cidade economicamente,
gerando emprego e renda e
melhorando a qualidade de
vida do povo. Estamos muito
satisfeitos de poder fazer
essas parcerias com o povo
de Sairé”, destacou Paulo
Câmara.
O governador
autorizou ainda a licitação do
projeto e obra de
implantação do Sistema de

Abastecimento de Água Cruzeiro do Oeste
e Jabuticaba. O investimento, de mais de
R$ 3 milhões, beneficiará 1,8 mil
habitantes. Para reforçar a assistência
social, ele liberou R$ 60 mil para
manutenção do Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) e R$ 30 mil para o
Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas). Na mesma
área, repassou verbas para pagamento do
Benefício Eventual e para instalação de
uma cozinha comunitária, além de fazer a
entrega de kits do Pernambuco que
Alimenta, programa que garante o
fornecimento de alimentos produzidos por
agricultores familiares à população mais
vulnerável.
Sairé também recebeu
investimentos na área de desenvolvimento
urbano, com a formalização de convênio
para pavimentação em paralelepípedo e
em asfalto em diversas ruas do município,

autorização de serviços de limpeza de
barreiros e açudes, e de perfuração e
instalação de 25 poços para a
localidade. As ações contam com
investimentos de R$ 3,6 milhões.
Encerrando a visita, ele
autorizou a implantação da Central de
Oportunidades de Pernambuco
(COPE) no município; assinou
documento de licitação para
construção de quadra coberta da
EREM João Pessoa Souto Maior; e
repassou mais de R$ 249 mil para o
fortalecimento da rede municipal de
saúde.
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX —
Em seguida, Paulo Câmara esteve em
Camocim de São Félix, onde assinou
ordem de serviço para implantação da
segunda etapa da Rodovia VPE-119,
no trecho com extensão de oito
quilômetros, entre a PE-103 e a BR232, em Sapucarana, orçada em R$
13,3 milhões. O governador também
autorizou o lançamento do edital para
escolha da empresa responsável pela
obra de restauração da PE-112, na
extensão de 25,1 km entre a PE-103 e
a PE-109, em Camocim de São Félix.
A licitação deve ser publicada em
julho, e o valor estimado das obras é
de R$ 37,6 milhões.
No âmbito da assistência
social, foram liberados repasses para
manutenção do Cras e Creas,
pagamento de Benefício Eventual e
instalação de uma cozinha
comunitária. Para a saúde, o
governador assegurou mais de R$

808 mil, formalizou convênio para
recapeamento asfáltico de diversas
ruas do município, no valor de R$ 2
milhões, e também autorizou
serviços de limpeza de barreiros e
açudes.
Por fim, foi anunciada a
licitação para obras de adequação e
melhorias do sistema de
abastecimento de água do
município. Será implantada uma
adutora de água bruta, a partir de
uma derivação do novo Sistema
Adutor de Serro Azul, que
contemplará cerca de 15 mil
pessoas com o transporte de 50
litros de água por segindo. Além do
reforço na vazão, o projeto
englobará também melhorias na
unidade de tratamento já existente.
A iniciativa contará com um aporte
de R$ 3 milhões e dará mais
segurança hídrica para Camocim de
São Félix.
Acompanharam a comitiva
do governador os secretários
estaduais Edilázio Wanderley
(Desenvolvimento Social, Criança e
J u v e n t u d e ) , To m é F r a n c a
(Desenvolvimento Urbano e
Habitação), Alberes Lopes
(Trabalho, Emprego e
Qualificação), Luís Eduardo
Cavalcanti (Desenvolvimento
Agrário) e Marcelo Barros
(Educação e Esportes); os
secretários executivos Eduardo
Figueiredo (Casa Civil) e Rodrigo

Redução do Custo Brasil e integração internacional
intensificam atração de investimentos no país

A

secretária de
Produtividade e
Competitividade
do Ministério da
Economia, Daniella
Marques, destacou o
trabalho do governo
brasileiro com foco no
binômio econômico
consolidação fiscal e
reformas pró-mercado,
durante painel sobre a
competitividade
brasileira no evento
Brasil Investment Fórum
2022 (BIF 2022),
realizado nesta quartafeira (15/6), em São
Paulo.
Daniella Marques citou
um conjunto de micro e
macro reformas
realizadas para reduzir o
Custo Brasil, entre elas,
a reforma da previdência
e as de falências e da
liberdade econômica. “O
grande avanço

institucional que o
Brasil fez foi uma
série de marcos
regulatórios que dão
segurança jurídica
para investimento”,
afirmou.
Segundo a secretária,
foram mais de 10
marcos regulatórios
aprovados e, hoje, só
através do programa
de concessão, o
governo federal soma
mais de R$ 800

bilhões contratados em
investimentos para os
próximos 10 anos. “Esse
arcabouço deixa o país em
posição muito competitiva no
mundo porque, além disso,
estamos falando de um regime
político aberto e de uma
democracia sólida para
promover e atrair
investimentos”, completou.
Cadeias globais
Para o secretário de
Comércio Exterior, Lucas
Ferraz, três eixos de atuação
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do governo brasileiro no âmbito
internacional merecem
destaque: a integração
nacional, com a intensificação
dos acordos comerciais; as
reformas do Mercosul e a
redução das barreiras não
tarifárias. Ele ressaltou o início
do processo de adesão ao
chamado Acordo Anticorrupção
de Compras Públicas, da
Organização Mundial do
Comércio (OMC).
“O Brasil será o primeiro
país da América Latina a aderir
a esse acordo que abrirá o
mercado na ordem de US$ 1,7
trilhão para as exportações de
bens e serviços da economia
brasileira”, afirmou Ferraz. “O
mais importante, ele
aumentará a competição em
compras públicas no país e
será uma ferramenta
importante para o combate à
corrupção”.
Na avalição do
secretário, o mundo está
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passando por um momento de
mudanças, e o Brasil está muito
bem posicionado para a
atração de investimentos e a
inserção da sua economia nas
chamadas cadeias globais e
regionais de valor. “Somos um
país com uma rede ampla de
acordos comerciais
internacionais, iniciativas
voltadas para facilitação de
comércio e desburocratização,
que propiciam um ecossistema
muito interessante para
posicionar o Brasil de forma
muito favorável nesse novo
contexto da globalização”,
concluiu.
Também participaram
do painel o presidente da
Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, Floriano Peixoto;
o presidente de Unilever Brasil
Industrial, João Francisco
Ribeiro; e o presidente da
Ve s t a s A m é r i c a L a t i n a ,
Eduardo Ricotta.
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TRAMONTINA DELTA S. A.
Recife – PE - CNPJ nº 02.508.145/0001-23 - NIRE: 26300012847 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 25 de abril de 2022, às 17h00min (dezessete horas), na sede social da Companhia sita na Av. Barão do
Bonito, nº 1.110, Bairro da Várzea, em Recife, PE. 2. PARTICIPANTES: Compareceram acionistas, representando a totalidade do Capital
social, conforme Livro de Presença de Acionistas. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Eduardo Scomazzon; e, Secretário, Sr.
Ildo Paludo. 4. PUBLICAÇÕES LEGAIS: Feitas no Jornal Diário da Manhã nas edições Impressa e Digital com link de acesso
https://www.diariodamanha-pe.com.br/edicoespublicpart/ a) Edital de Aviso aos Acionistas, publicado nas edições de 24, 25 e
26/02/2022; b) Edital de Convocação aos Acionistas, publicado nas edições de 06, 07 e 08/04/2022; e, c) Demonstrações Contábeis
do Exercício de 2021, publicadas na edição de 24/03/2022. 5. ORDEM DO DIA: I- EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Tomar as
contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021; 2. Destinar o resultado desse exercício social; 3. Fixar os honorários da Diretoria, e do Conselho de Administração; e 4.
Eleição do Conselho de Administração. II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: 1. Atualização do objeto social da Companhia,
com a inclusão de novas atividades; 2. Proposta da Diretoria para aumento do Capital Social em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais),
mediante subscrição particular pelos acionistas; e 3. Sua consequente alteração estatutária. 6. DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES: A
Assembleia, deliberando por unanimidade dos acionistas presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, no que coube, aprovou:
I- EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 6.1) As contas dos administradores e todos os atos administrativos, rela¬tivos ao exercício
encerrado em 31/12/2021; 6.2) O Prejuízo do Exercício no valor de R$ 10.435.522,32 que será absorvido nos próximos exercícios, de
acordo com o Art. 189 § único da Lei 6404/76; 6.3) Estando presentes todos os Conselheiros de Administração, na condição de acionistas
ou como convidados especiais, os mesmos declararam abdicar do recebimento de seus honorários, e ato contínuo, a assembleia aprovou
os honorários da Diretoria Executiva na importância global de até R$ 305.000,00 mensais, que serão individuados em reunião do mesmo
Conselho; 6.4) Aceitar, em atendimento à sua solicitação, a saída da Presidência e do próprio Conselho de Administração para o qual fora
eleito pela Assembleia Geral Ordinária de 20 de abril de 2021, e a contar de 30 de abril de 2022, do Sr. Clovis Tramontina, brasileiro,
casado pelo regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da CI-RG nº 7015430296, da SSP/RS e CPF nº 249.408.360-53,
residente e domiciliado na Rua Elisa Tramontina, nº 492, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000. Os demais Conselheiros eleitos na data
de 15 de abril de 2020 também encerram, excepcionalmente, o seu mandato em 30 de abril de 2022. Ato contínuo, eleger ou reeleger os
novos Conselheiros para o mandato estatutário do triênio a iniciar em 01 de maio de 2022 e a findar 30 de abril de 2025, constatando-se
terem sido eleitos ou reeleitos os seguintes novos Membros: Presidente: Sr. Eduardo Scomazzon, brasileiro, separado judicialmente,
engenheiro, portador da CI-RG nº 2020806291da SSP/RS e CPF nº 285.601.750-91, residente e domiciliado na Rua Almirante Abreu, nº
299, apto. 1301, em Porto Alegre, RS, CEP 90420-010; Vice-Presidente: Sr. Marcos Tramontina, brasileiro, casado pelo regime de
separação total de bens, administrador, portador da CI-RG nº 3060615782, da SJS/RS e do CPF nº 007.579.050-56, residente e
domiciliado na Rua Carlos Fetter, nº 600, apto. 902, em Farroupilha, RS, CEP 95170-464; e, demais componentes: Sr. Joselito Gusso,
brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI-RG nº 1022996142, da SSP-RS e CPF nº
418.620.900-68, residente e domiciliado na Rua Eng. Teixeira Soares, nº 200, apto. 1502, Bl. A, em Porto Alegre, RS, CEP 90440-140; Sr.
Ildo Paludo, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI-RG nº 1001291846, da SSP/DI-RS e
CPF nº 173.018.580-00, residente e domiciliado na Rua Cecília Meireles, nº 678, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000; e, o Sr. Inácio
Chies, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador da CI-RG nº 8012249481, da SSP/RS e CPF
nº 313.626.130-53, residente e domiciliado na Rua Antônio A. Guerra, nº 155, apto. 42, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000. II- EM
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 6.5) O aumento do capital social, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais),
mediante subscrição particular, verificando-se que a totalidade desse aumento, proposto pela Diretoria, foi subscrito e integralizado nesta
data pelos acionistas constantes no Boletim de Subscrição abaixo transcrito, totalmente em moeda corrente nacional, sendo parte
mediante a utilização de créditos contábeis oriundos de valores previamente adiantados para essa finalidade. Com o presente aumento,
serão emitidas novas 20.000.000 (vinte milhões) ações ordinárias, nominativas, ao valor nominal de R$ 1,00 cada uma e ao preço de
emissão de R$ 1,00 cada uma, registrando-se que o preço de emissão dessas ações foi fixado tendo em vista a perspectiva de
rentabilidade e o valor do patrimônio líquido desta Companhia. A Assembleia, por unanimidade dos presentes, aprovou o aumento do
capital que foi subscrito e integralizado unicamente pelos acionistas a seguir citados, conforme o seguinte: BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
(Aumento do Capital Social Autorizado pela AGE de 25 de abril de 2022- 1) Nome e identificação do subscritor. – 2) Quantidade de
Ações Subscritas (todas ordinárias, nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 e ao preço de emissão de R$ 1,00, cada uma). – 3) Valor Total
da Subscrição - R$. – 4) Valor integralizado no ato mediante aproveitamento de créditos contábeis - R$. – 5) Valor integralizado em
moeda corrente nacional, nesta data - R$; 6) Assinatura do acionista subscritor. 1) CRPAR PARTICIPAÇÕES LTDA., estabelecida na Av.
25 de Setembro, nº 1024, Bairro Triângulo, em Carlos Barbosa, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 90.876.541/0001-70, registrada na JucisRS
sob o nº 43205284359, em 15/04/2004, representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Ildo Paludo. – 2) 8.434.000 – 3) 8.434.000,00 – 4)
8.434.000,00 – 5) 0,00. 2) BEMPAR PARTICIPAÇÕES LTDA., estabelecida na Av. 25 de Setembro, nº 1024, Bairro Triângulo, em Carlos
Barbosa, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 90.876.558/0001-28, registrada na JucisRS sob o nº 43205283701, em 15/04/2004, representada
por seu Diretor-Presidente, Sr. Eduardo Scomazzon. – 2) 10.528.000 – 3) 10.528.000,00 – 4) 10.528.000,00 – 5) 0,00. 3) RENATO
TRAMONTINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., estabelecida na Av. Presidente Kennedy, nº 444, em Carlos Barbosa,
RS, inscrita no CNPJ sob o nº 05.704.827/0001-08 e registrada na JucisRS sob o nº 43205371090, em 08/09/2004, representada por seu
Diretor-Presidente, Sr. Renato Tramontina. – 2) 1.038.000 – 3) 1.038.000,00 – 4) 0,00 – 5) 1.038.000,00. TOTAL: 2) 20.000.000 – 3)
20.000.000,00 – 4) 18.962.000,00 – 5) 1.038.000,00. Recife, PE, em 25 de abril de 2022. Rui José Baldasso – Diretor. Igor Bocchese
Arregui – Diretor. 6.6) Verificado o aumento do capital na forma do item anterior, dá-se a seguinte nova redação ao Art. 5º do Estatuto Social
da Companhia: Artigo 5º – O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 249.500.000,00 (duzentos e quarenta e nove
milhões e quinhentos mil reais), dividido em 249.500.000 (duzentas e quarenta e nove milhões e quinhentas mil) ações ordinárias,
nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma. 6.7) Decidiu não incluir novas atividades no objeto social, por não haver
necessidade; 7.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e la¬vrada a presente ata que é assinada por
todos os presentes à Assembleia. Eduardo Scomazzon – Presidente; Ildo Paludo – Secre¬tá¬rio; p/CRPAR Participações Ltda., Ildo
Paludo p/BEMPAR Participações Ltda., Eduardo Scomazzon; e, por Renato Tramontina Empreendimentos e Participações Ltda, Renato
Tramontina. 8. AUTENTICAÇÃO: A presente ata é cópia fiel da transcrita do livro próprio, pág. 48 e são autênticas as assinaturas nele
apostas. Recife, PE, 25 de abril de 2022. Eduardo Scomazzon – Presidente Ildo. Paludo - Secretário. Certifico o Registro em 06/06/2022
Arquivamento 20229134785 de 06/06/2022 Protocolo 229134785 de 25/05/2022. Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx Chancela 58457774169600
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Governo Federal realiza
entrega de internet para
estudantes e documentos de
propriedade de terra em Natal
(RN)
O Presidente Jair Bolsonaro participou do evento que contou
ainda com outras entregas para beneficiar a população local

O

Presidente da
República, Jair
B o l s o n a r o ,
participou, nesta sexta-feira
(17/06), em Natal (RN), de
evento com um conjunto de
entregas do Governo
Federal, como ações do
Programa Internet Brasil,
ampliação de internet Wi-Fi
gratuita para praças,
concessão de documentos
de titulação de terra,
autorização para a
perfuração de poços
artesianos e instalação de
dessalinizadores.
No evento, foi feita a
entrega simbólica de chips
de celular com pacote de
dados para acesso à
internet banda larga gratuita
a estudantes de escola
pública de Mossoró (RN). A
iniciativa faz parte do
Programa Internet Brasil, do
M i n i s t é r i o
d a s
Comunicações. As
primeiras cidades
beneficiadas pelo programa
serão Caicó (RN), Mossoró
(RN), Caruaru (PE),
Petrolina (PE), Juazeiro
(BA) e Campina Grande
(PB). Depois, o programa
segue para todo o país.
"Ao estar com esta
criançada ao nosso lado, a
gente vê a nossa
responsabilidade com estes
que brevemente nos
sucederão. Devemos
trabalhar e nos empenhar
por eles", destacou o
Presidente Jair Bolsonaro
em seu discurso.
O Internet Brasil leva
acesso gratuito à internet
e m b a n d a l a r g a
móvel para alunos matricula
dos na educação básica da
rede pública de ensino que
integram famílias inscritas
no Cadastro Único para
P r o g r a m a s
Sociais (CadÚnico), do
Governo Federal.
O Internet Brasil vai
distribuir cerca de 700 mil
chips com pacote de 20
gigabites para estudantes
de baixa renda do 3° ano do
ensino fundamental até o
ensino médio, de escolas
públicas das redes
municipal e estadual, de
acordo com o Ministério das
Comunicações. Somente
neste ano, cerca de 10 mil
unidades serão entregues,
sendo 1,8 mil no Rio Grande
do Norte. O acesso à
internet será levado também
a estudantes de escolas e
comunidades indígenas e
quilombolas, além de
escolas especiais sem fins
lucrativos.

Ainda na área das comunicações, foi
anunciada a distribuição de 3.125 mil kits de
conversores digitais para famílias do Rio Grande
do Norte, do Ceará e do Maranhão. A iniciativa
integra o Programa Digitaliza Brasil, que leva o
sinal digital a televisores de todo o Brasil. Eles
permitem que as televisões antigas recebam o
sinal digital. Apenas no Rio Grande do Norte, 16,5
mil famílias dos municípios de Touros, São Bento
do Trairi, Barcelona e Guamaré poderão ser
beneficiadas.
O Governo Federal, por meio do Ministério
das Comunicações, também ampliou a conexão
gratuita via Wi-Fi para 48 praças públicas da
capital potiguar por meio da Infovia Potiguar –
infraestrutura de rede de fibra óptica que garante
internet de qualidade, de alta velocidade e
gratuita. Para a entrega, foi investido cerca de R$
1,4 milhão, de acordo com o ministério.
Propriedade de terra e acesso à água
Durante o evento, foi anunciada a entrega de
documentos titulatórios pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra). O
Presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Incra,
Geraldo Melo Filho, fizeram a entrega presencial
de títulos a três moradores de assentamentos do
Rio Grande do Norte. De 2021 até o momento, o
Incra entregou 2,7 mil títulos de terra, sendo 1,7
mil definitivos e mil provisórios.
O Presidente da República, Jair Bolsonaro,
afirmou que dos 360 mil títulos de terra entregues
de 1999 a 2022, mais de 300 mil estão na mão de
mulheres. Ele as parabenizou e afirmou que o
Governo confia nelas para administrar essas
propriedades.
E para garantir água de qualidade à
população, foi assinada ordem de serviço para a
perfuração 2 mil poços artesianos em 166
municípios do Rio Grande do Norte e a instalação
de 200 dessalinizadores no estado. A ação é do
Programa Força-Tarefa das Águas para facilitar o
acesso à água potável, contribuindo para o
desenvolvimento econômico e social do Rio
Grande do Norte. Cerca de 450 mil pessoas serão
beneficiadas com a iniciativa.
Segundo o Presidente Jair Bolsonaro, as
entregas feitas no país pelo Governo Federal são
uma obrigação já que todo o recurso vem da
população. Ele ainda afirmou que a água tem sido,
cada vez mais, uma realidade no Nordeste. O
Governo segue com esforços concentrados para
levar água de qualidade aos brasileiros que
moram em comunidades rurais desassistidas
pelas companhias de saneamento.
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Doenças cardiovasculares aumentam até 30% nos períodos mais
frios do ano
Ocorrência de Infarto Agudo do Miocárdio cresce entre 7% e 9% a cada 10°C de queda na temperatura

O

inverno é conhecido como a
estação onde há aumento
nos casos de doenças
respiratórias, mas não é só esse o
ponto de atenção com a saúde
durante a época do frio. Dados do
Instituto Nacional de Cardiologia
apontam que a ocorrência de
Infarto Agudo do Miocárdio pode
aumentar entre 7% e 9% a cada
10°C de queda na temperatura,
especialmente em temperaturas
abaixo de 14°C. Nesse período do
ano, a incidência casos de IAM
pode crescer 30% e até 20% entre
os casos de Acidente Vascular
Cerebral.
Em 2021, houve aumento no
registro de casos de doenças do
coração entre os meses de junho e
setembro, representando 36,8% do
total de internados no ano, segundo
o Sistema de Informações
Hospitalares do Sistema Único de
Saúde (SIH/SUS).
Mas por que isso acontece?
Quando há grande queda da
temperatura, o corpo humano
passa por uma termorregulação,
um mecanismo para regular a
temperatura corporal para mantê-la
em equilíbrio. A vasoconstrição,
que faz parte desse processo,
provoca a contração dos vasos

sanguíneos e, consequentemente, o aumento da pressão sanguínea, evitando a perda excessiva de calor. Com a
queda brusca da temperatura ambiente, a vasoconstrição nos vasos do coração pode resultar em infarto, angina
(dor no peito) e até mesmo na morte súbita.
Por isso, no inverno, é importante estar bem agasalhado, manter a prática regular de atividade física e
hábitos alimentares saudáveis, evitar o tabagismo e reduzir o consumo de álcool. Estas orientações valem
principalmente para aquelas pessoas que já possuem fatores de risco para doenças cardiovasculares, como
hipertensão arterial e diabetes.
É importante, ainda, manter o acompanhamento dessas condições crônicas, procurando uma Unidade
Básica de Saúde mais próxima, para o adequado controle dos níveis pressóricos e glicêmicos. As doenças
cardiovasculares podem ocorrer em qualquer estação do ano e todos os cuidados devem ser contínuos.

Ministério da Saúde alerta para acidentes que causam
queimaduras em festas juninas
Queimaduras podem desencadear consequências temporárias ou permanentes; acidentes são mais frequentes em períodos
festivos

A

s tradicionais comemorações
do meio do ano, como festas
juninas, geralmente são
marcadas por danças e comidas
típicas, mas o Ministério da Saúde
alerta para os ambientes que podem
ser propícios a queimaduras por
líquidos quentes, chamas de
fogueira e fogos de artifício. Entre
janeiro e abril deste ano, já foram
permaneça
em dia com a legislação por um
registrados
3.540 procedimentos
preço que cabe no seu orçamento
hospitalares e 32.631 procedimentos
ambulatoriais em decorrência de
queimaduras no Brasil. Nessa época
de junho, é comum haver aumento
de casos.
A queimadura é uma lesão na
pele ou outro tecido orgânico,
causada principalmente pelo calor
ou pela radiação, radioatividade, prolongada, desfiguração e incapacidade, muitas vezes resultando em
eletricidade, fricção ou contato com cicatrizes e rejeição.
produtos químicos. As queimaduras
Assistência pelo SUS
térmicas - por calor - ocorrem por
O Sistema Único de Saúde oferece tratamento integral e gratuito
m e i o d e l í q u i d o s q u e n t e s para queimados em todo o Brasil. São 48 estabelecimentos habilitados
(escaldaduras), objetos sólidos como Centros de Referência na Assistência a Queimados, além da oferta
quentes (queimaduras de contato) de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses, materiais especiais e
o u c h a m a s ( q u e i m a d u r a s d e exames necessários para atender às vítimas.
chamas). A maior prevalência é
Primeiros socorros
atribuída a queimaduras de segundo
De imediato, o paciente deve colocar a parte queimada debaixo da
grau, com destaque para as lesões água corrente fria, com jato suave, por aproximadamente dez minutos.
dos membros superiores, ou seja, Compressas úmidas e frias também são indicadas. Se houver poeira ou
mãos, braços, tronco e cabeça.
insetos no local, mantenha a queimadura coberta com pano limpo e úmido.
Segundo a Organização No caso de queimaduras em grandes extensões do corpo, por substâncias
Mundial de Saúde (OMS), cerca de químicas ou eletricidade, a vítima necessita de cuidados médicos urgentes.
180 mil pessoas morrem por ano Recomendações importantes
devido a queimadura, considerada a - nunca toque a queimadura com as mãos;
quinta causa mais comum de lesões - nunca fure bolhas;
n ã o f a t a i s n a i n f â n c i a . A s - nunca tente descolar tecidos grudados na pele queimada;
queimaduras não fatais podem - nunca retire corpos estranhos ou graxa do local queimado;
causar morbidade, hospitalização - nunca coloque manteiga, pó de café, creme dental ou qualquer outra

substância sobre a queimadura;
somente o profissional de saúde
sabe o que deve ser aplicado sobre
o local afetado.
Prevenção
Atenção ao manipular
bebidas e alimentos com altas
temperaturas. Evite brincadeiras
perto de fogueiras para prevenir
queimaduras por chamas e
problemas nas vias aéreas, pela
inalação de fumaça. Cuidado com
produtos inflamáveis, a exemplo do
álcool 70% (na forma líquida ou em
gel), não o manipulando próximo ao
fogo; mantenha longe do alcance
das crianças. Além disso:
- evite fumar dentro de casa,
principalmente deitado;
- no caso de queimaduras elétricas,
retire o fio da tomada ou desligue a
energia geral;
- investigue com frequência
vazamentos de gás;
- mantenha as crianças longe da
cozinha durante o preparo dos
alimentos e sempre direcione o
cabo das panelas para a área do
fogão;
- mantenha cabos e alças de
panelas de cozinha em bom estado;
- teste a água do banho com o dorso
da mão antes de molhar a criança;
- mantenha produtos de limpeza
fora do alcance das crianças;
- use protetor nas tomadas elétricas
da casa;
- ao acender fósforos, mantenha o
palito longe do rosto, para não
atingir cabelo ou sobrancelha;
- ao acender velas, observe se está
longe de produtos inflamáveis,
botijões de gás, solventes ou
tecidos.

o Jornal digital tem o maior alcance
aferido pelo ICP-Brasil.
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114 anos de Japão no Brasil
No dia da Imigração Japonesa, conheça as cidades brasileiras
que mantém as tradições do país nipônico

J

apão e Brasil têm, no dia 18 de
junho (sábado), motivos em
comum para celebrarem. A data
marca o Dia da Imigração Japonesa
no Brasil e se tornou um elo entre as
nações. Foi em 18 de junho de 1908
- há 114 anos - que o Brasil começou
a receber imigrantes japoneses para
trabalharem nas lavouras de café,
no estado de São Paulo.
De lá para cá, a comunidade
nipônica cresceu. Para se ter uma
ideia, dados da Embaixada do Japão
no Brasil estimam que
aproximadamente 2 milhões de
japoneses e descendentes, a maior
população de origem japonesa fora
do Japão, vivam no Brasil. Os
números também mostram a
quantidade de nativos japoneses no
país verde e amarelo: o Censo do
IBGE de 2010 aponta que quase 50
mil japoneses residiam no Brasil.
Este dado representava 11,4% do
total de estrangeiros que moravam
no país.
A influência da nação
nipônica em torno do país tropical se
perpetuou e está refletida ainda hoje
nas tradições, sabores e saberes do
Brasil. Das artes marciais a religião,
dos chás e sushis aos mangás (as
famosas histórias em quadrinhos
japonesas) o Brasil é marcado por
essa cultura que influencia vários
setores da economia, inclusive o
turismo.
“Estas cidades mantiveram
vivas as tradições de seu povo e, por
isso, nós temos nesses destinos

turísticos uma pulsante cultura
nipônica que conserva a histórica
relação entre os nossos povos e
atrai milhares de turistas
anualmente”, ressalta o ministro
do Turismo, Carlos Brito.
Exemplo disso é a cidade
de São Paulo (SP), que conta com
a maior comunidade japonesa do
Brasil. Basta adentrar o bairro da
Liberdade para se sentir no Japão,
pois, por lá, as fachadas são
escritas com ideogramas e a
arquitetura é tradicionalmente
oriental. O bairro é conhecido por
receber turistas de todo o mundo,

apaixonados pela cultura e tradição
orientais. A Feira da Liberdade reúne,
aos finais de semana, elementos
típicos da cultura japonesa, com
destaque para a gastronomia.
Outro local que mantém vivas
as tradições do Japão é a cidade de
Assaí, no Paraná. O município possui
a maior concentração, que começou
em 1930, de nipo-brasileiros do
estado. A população, miscigenada
entre brasileiros e japoneses, realiza
os eventos da cidade, como O Bon
Odori e o Tanabata, perpetuando a
cultura oriental existente no dia a dia.
O sistema de produção de frutas e o

espaço agrícola também são
realizados com técnicas japonesas.
O município de Ivoti, no Rio
Grande do Sul, é um pedacinho do
Japão no Brasil. Em 1996, os
dirigentes da cidade destinaram
terras para serem ocupadas por 26
famílias de imigrantes, formando a
colônia japonesa produtora de uvas,
kiwi, hortaliças e flores. A colônia
cresceu e hoje é responsável por
realizar festas culturais, como a
Feira da Colônia Japonesa, a
gincana esportiva Undo Kai e o
evento Enguei Kai. O turista que
visita Ivoti tem a oportunidade de
conhecer o Memorial da Colônia
Japonesa, com relíquias e artefatos
que contam a história e conquistas
japonesas no estado.
Já no Norte de Brasil está
Tomé-Açu, no Pará. Os primeiros
imigrantes japoneses chegaram no
município em 1926, quando um
grupo de cientistas do país asiático
foram ao estado para localizar áreas
nas quais pudessem ser instaladas
colônias agrícolas e, a partir delas,
dinamizar a economia com práticas
modernas de cultivo. Em 1929, a
Companhia Nipônica de Plantação
do Brasil comprou terras paraenses
e 189 japoneses iniciaram uma nova
jornada naquela região. A cidade foi
presenteada com o trabalho dos
imigrantes e ganhou o título de
maior produtora brasileira de
pimenta-do-reino.

Maceió (AL) inicia São João com expectativa de movimentar R$
100 milhões
Capital alagoana é mais uma cidade a retomar grandes festas

A

alegria das festas juninas vai
tomar conta de mais uma
cidade nordestina. A partir
desta quarta-feira (15.06), Maceió
(AL) inicia o São João 'Massayó:
Sol... Mar e Forró', que alia uma
extensa programação cultural às
belezas naturais da capital
alagoana. Promovido pela
Prefeitura Municipal, o evento, que
reúne mais de três mil artistas locais
e nacionais, segue até 29.06 e tem
uma grande programação nos
bairros Benedito Bentes, Tabuleiro
do Martins e Jaraguá.
A lista engloba nomes como
Elba Ramalho, Bruno & Marrone e
Wesley Safadão, além de
apresentações de quadrilhas
juninas, Bumba-meu-boi e de Coco
de Roda, entre outras. Segundo
pesquisa do Instituto FecomércioAL, a estimativa é de que, durante
os festejos no município, mais de R$
100 milhões sejam injetados na
economia regional, beneficiando
9,4 mil empresas de 32 segmentos
e elevando a ocupação da rede
hoteleira.
O ministro do Turismo,
Carlos Brito, comemora a retomada
de grandes festas juninas no país e
ressalta benefícios dos eventos à

geração de divisas, emprego e renda nas comunidades que os sediam. “É uma grande satisfação acompanhar o
retorno de festas tão tradicionais, que valorizam a cultura regional e impactam positivamente as economias locais.
Este movimento ajuda a promover variados destinos nacionais, contribuindo com a retomada do turismo”, aponta
Brito.
O São João de Maceió se junta a outros importantes festejos juninos retomados no país após dois anos
suspensos devido à pandemia. No dia 04 de junho, teve início o São João de Caruaru (PE), com uma expectativa
de público de 3 milhões de pessoas e um impacto econômico previsto de R$ 250 milhões. Já em 10 de junho, foi a
vez de Campina Grande (PB) dar a largada no seu São João, que deve receber 3 milhões de frequentadores e
movimentar R$ 400 milhões.
Um levantamento do Ministério do Turismo junto a gestões municipais e estaduais indica que festas do
período devem inserir cerca de R$ 2 bilhões nos principais destinos do país. Ainda segundo o órgão, atrações
juninas representaram mais da metade das 151 festas registradas de norte a sul do Brasil em junho no Calendário
Nacional de Eventos. O sistema do MTur auxilia o visitante a escolher destinos e planejar viagens. (Acesse AQUI o
calendário)
WEBSÉRIE - Os festejos de São João de Campina Grande (PB) e Caruaru (PE) são algumas das estrelas
da websérie “Retomada dos Grandes Eventos”, lançada em maio deste ano pelo Ministério do Turismo. Os
vídeos, disponíveis no canal do MTur no YouTube, já retratam, também, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém,
em Pernambuco; uma prévia do Festival de Parintins, no Amazonas, e a Festa da Colônia, na cidade de Gramado
(RS). (Confira AQUI os vídeos)
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