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Paulo Câmara anuncia
novos investimentos
para Fernando de
Noronha

O

governador Paulo Câmara
anunciou, nesta sexta-feira (22.04),
mais investimentos para distrito
estadual de Fernando de Noronha. Em
visita à ilha, ele autorizará obras na
infraestrutura e saneamento, a exemplo da
ampliação do sistema de esgotamento
sanitário e o fim do rodízio no
abastecimento, assegurando água todos os
dias para a população.
Paulo Câmara autorizará também
licitações para obras de recuperação e
pavimentação de diversas ruas, além de
anunciar a reforma e ampliação do Hospital
São Lucas – aumentando a capacidade de
atendimento em 40% - e intervenções na
pavimentação do aeroporto. Por fim, o
governador assinará termo de
compromisso para instalação de uma
Central de Oportunidades na ilha e
apresentará uma linha de financiamento
para aquisição de carros elétricos para
Noronha.

Diretoria:BEATRIZ GOUVEIA

Primeiro Emprego: A importância da geração de
oportunidade para a juventude

N

o dia 24 de abril é
comemorado o Dia
Internacional do
Jovem Trabalhador. A data
foi instituída para gerar
conscientização sobre a
importância da oferta de
trabalho seguro, qualificado
e agregador para a
juventude.
Segundo dados da
Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua),
divulgada em fevereiro pelo
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), a taxa de
desemprego no Brasil ter
caiu para 11,1% no quarto
trimestre de 2021. Apesar
disso, a população jovem
continua sendo a mais
afetada e, para mudar este
cenário, é fundamental que
os empregadores entendam
que a importância das vagas
voltadas para os
profissionais mais jovens.
“Considero que o
estágio e o primeiro
emprego como momentos
de grande importância no
p e r c u r s o
d e
desenvolvimento da carreira
profissional dos jovens e
estudantes”, destaca Fabio
Maia de Souza, Supervisor
Geral de Estágios dos
cursos de graduação da
Unyleya, uma Instituição de
Ensino Educacional 100%
Digital.
Contratar um jovem
inexperiente é fazer um
investimento para o futuro do

próprio negócio, visto que os estudantes chegam aos
locais de trabalho com uma mentalidade diversa,
ávidos por trabalhar e para se engajar com a equipe e
capazes de contribuir para oxigenar as ideias e
processos da organização.
Há estratégias que os jovens profissionais
podem usar para se colocar em um espaço de maior
visibilidade no mercado de trabalho, se destacar e
diferenciar entre outros candidatos e conquistar mais
oportunidades. Confira algumas dicas para quem está
em busca do primeiro emprego:
Desenvolvimento de rede de contatos
Na prática, fazer network consiste em criar uma
rede de contatos que possa oferecer ajuda mútua no
desenvolvimento de carreira. Isso é construído pelo
contato com pessoas conhecidas, colegas de trabalho
e do Ensino Superior, professores, entre várias outras
possibilidades.
Ter um bom networking é uma oportunidade de
descobrir novidades na área de atuação, receber e
fazer indicações, encontrar parcerias para montar um
negócio e, é claro, construir uma carreira mais sólida e
se posicionais no mercado de trabalho.
Fábio considera que o estágio e o primeiro emprego
como momentos de grande importância no percurso de
desenvolvimento da carreira profissional dos jovens e
estudantes. “É uma oportunidade única de inserção no

mundo do trabalho,
aprendizagem,
construção de
experiências e
vivência dos desafios
relacionados ao
campo de atuação
profissional”, avalia.
Para fortalecer
sua rede de contatos,
vale investir na
interação com
profissionais da área
de atuação de
interesse e criando
laços com professores
e colegas no Ensino
Superior. Outra opção
é visitar eventos do
segmento no mercado
e estar presente em
redes sociais mais
profissionais, como o
LinkedIn, seguindo
profissionais e
empresas que sejam
referências na sua
área.
Estudar as tendências
de mercado
Atualizar-se
sobre as mais
recentes informações
do mercado é
fundamental para
saber onde vale a
pena investir ou sobre
quais áreas de
atuação mais
interessam o
profissional. É
importante sempre
pesquisar e estar à
disposição para
aprender mais sobre o
que é valorizado no
mercado.

Aumento na energia elétrica afeta recuperação do turismo e de diversos segmentos
no Nordeste

A

pós mais de dois anos impactados
pelas restrições impostas pela
pandemia, finalmente o setor de
turismo e hospitalidade conseguiu retomar
as atividades com mais vigor. Quando tudo
começa a voltar ao normal e o mercado dá
sinais de recuperação, recebemos uma
notícia que impactará de forma bastante
negativa não só o segmento, mas toda a
economia em alguns estados nordestinos.
A Aneel (Agência Nacional de Energia
Elétrica) anunciou um aumento
significativo nas contas de luz dos estados
do Ceará (24,85%), Bahia (21,13%), Rio
Grande do Norte (19,87%) e Sergipe
(16,46%).
No caso específico do Ceará, que
teve o maior reajuste, a tarifa aplicada na
conta de luz saltou 31 posições, saindo de
R$ 588,80 por megawatts (MW) a cada
hora, para R$ 731,60. Antes do aumento
aprovado, o preço cobrado na energia
elétrica do estado representava o 39ª mais
caro do Brasil. Agora, ficará em 8º lugar. É
importante lembrar ainda que, atualmente,

mais de 40% do valor da conta de luz é composto por encargos e
tributos (16% e 28% respectivamente) e que uma revisão nesses
números poderia ajudar muito a diminuir o impacto do aumento.
Sobre o reajuste, a Aneel ainda tem muito a esclarecer. É
preciso dar maior transparência sobre a definição dos índices de
aumento, além de deixar claro uma contrapartida na melhoria da
qualidade dos serviços prestados, já que a empresa é alvo de
muitas reclamações no estado, principalmente com relação a
variação de consumo, erro de leitura e falta de energia elétrica.
Pelo contrário, o setor ainda precisa de apoio para avançar
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na sua recuperação. Necessitamos que as
autoridades responsáveis atuem para que
possamos rever esse aumento, pois caso
contrário isso tornará ainda mais difícil a
recuperação econômica do turismo nesses
estados. Além, é claro, de afetar vários
outros setores econômicos, como o
comércio, agronegócio, construção civil,
vestuário, metalúrgica, alimentícia, de
diversos outros segmentos industriais e da
população em geral, todos já tão sofridos.
Precisamos, portanto, ao contrário
de aumentar os custos para empresas, de
medidas que aliviem seus encargos para
que não só possam atravessar a crise
imposta pela pandemia, mas para que
também voltem a crescer e a gerar
empregos e divisas para toda a nossa
sociedade. Para isso, é necessário que a
sociedade civil e as autoridades
parlamentares sejam firmes e exijam da
Aneel uma revisão urgente desse
aumento.
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TECON SUAPE S.A - CNPJ (MF) nº 04.471.564/0001-63. Prezados Senhores:
Submetemos à apreciação dos senhores acionistas as demonstrações financeiras da Tecon Suape
S.A. referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
BALANÇO PATRIMONIAL 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Ativo
2021
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
110.660
Contas a receber de clientes
43.855
Estoques
17.096
Tributos a recuperar
6.178
Arrendamento pago antecipadamente
273
Despesas antecipadas
2.459
Partes relacionadas
5.004
Outros créditos
2.595
Total do ativo circulante
188.120

2020 Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
82.297
Obrig. trabalhistas e previdenciárias
44.538
Obrigações tributárias
16.673
Partes relacionadas
6.073
Arrendamento portuário a pagar
273
Dividendos a pagar
2.352
Outras contas a pagar
4.170
1.978 Total do passivo circulante
158.354

Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações em incentivos fiscais
24
4.365
Arrendamento pago antecipadamente 2.330
2.602
Imp. de renda e contrib. social diferidos 60.183
51.252
Depósitos judiciais
18.075
22.961
Outros créditos
638
1.769
Arrendamento portuário
884.436 977.534
Imobilizado
101.890
111.126
Intangível
1.747
3.902
Total do ativo não circulante
1.069.323 1.175.511
Total do ativo

Não circulante
Arrendamento portuário a pagar
Provisão para contingências
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Total do patrimônio líquido

1.257.443 1.333.865 Total do passivo e patrimônio líquido

2021

2020

4.708
4.353
3.257
4.035
87.018
149
8.643
112.163

7.039
4.143
3.085
4.877
79.243
186
9.460
108.033

942.699 1.018.643
15.590
21.905
147
399
958.436 1.040.947

44.982
7.388
134.474
186.844

44.982
7.388
132.515
184.885

1.257.443 1.333.865

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Reserva
e capital
Reserva de lucros
Dividendos
Capital Incentivo Reserva Incentivo
adicionais
Lucros
Social
Fiscal
Legal
Fiscal
propostos acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2019
44.982
7.388
8.996
98.006
Lucro líquido do exercício
25.699
Destinação do lucro:
Constituição de reserva de lucros incentivos fiscais
7.070
(7.070)
Dividendos mínimos obrigatórios
(186)
Dividendos adicionais propostos
18.443
(18.443)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
44.982
7.388
8.996 105.076
18.443
Lucro líquido do exercício
20.551
Dividendos distribuídos
(18.443)
Destinação do lucro:
Constituição de reserva de lucros incentivos fiscais
5.559
(5.559)
Dividendos mínimos obrigatórios
(149)
Dividendos adicionais propostos
14.843
(14.843)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
44.982
7.388
8.996 110.635
14.843
-

Total
159.372
25.699

(186)
184.885
20.551
(18.443)

(149)
186.844

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais,
exceto lucro líquido por ação expresso em reais)
2021
2020
Receita operacional líquida
306.393 263.382
Custo dos serviços prestados
(156.541) (155.179)
Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras despesas operacionais, líquidas
Lucro antes das receitas e despesas financeiras
Despesas financeiras
Receitas financeiras

Lucro antes do imposto de renda
e contribuição social

Lucro líquido do exercício
Lucro por ação - Reais

(Acréscimo) decréscimo de ativos
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
149.852 108.203 Estoques
Despesas antecipadas
Partes relacionadas
(1.308) (1.287) Outros créditos
(35.068) (32.154)
(3.230)
(741) Acréscimo (decréscimo) de passivos
Fornecedores
110.246 74.021 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(89.071) (77.304) Obrigações tributárias
3.920
3.848 Partes relacionadas
(85.151) (73.456) Outras contas a pagar

25.095

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferidos

Constituição de provisão para contingências
Constituição de provisão para obsolescência
Imposto de renda e contribuição social diferidos

(13.476)
8.932
(4.544)
20.551
0,46

Caixa gerado pelas atividades operacionais
565 Amortização de juros do arrendamento portuário CPC 06 (R2)
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa
líquido gerado pelas atividades operacionais
(10.730)
35.864
25.134 Atividades de investimento
25.699 Aumento do imobilizado
Aumento do intangível
0,57 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
2021
2020
Lucro líquido do exercício
20.551
25.699
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício
20.551
25.699
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1.281
982
318
1.200
(8.932) (35.864)
208.189 178.480
232 (4.878)
(105)
1.367
(741) (2.379)
(107)
(944)
(534)
(254)
10.253 (3.258)
8.998 (10.346)
(2.123)
(770)
210
(140)
13.435
10.312
(732)
1.838
(8.665)
(730)
2.125
10.510
219.312 178.644
(66.928) (70.301)
(13.263) (9.459)
139.121
98.884

(3.923)
(164)
(4.087)

(695)
(85)
(780)

Atividades de financiamento
Amortização de principal do arrendamento portuário CPC 06 (R2)
(88.042) (51.223)
Dividendos propostos e pagos
(18.629)
186
Caixa líquido aplicado nas ativ. de financiamento
(106.671) (51.037)
Acréscimo no caixa e equivalentes a caixa
28.363
47.067

Caixa e equivalentes de caixa
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Exercícios findos
No início do exercício
82.297
35.230
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
No final do exercício
110.660
82.297
2021
2020
Acréscimo no caixa e equivalentes de caixa
28.363
47.067
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
20.551
25.699
Senhores acionistas, as demonstrações finaceiras complet as,
Ajustes para reconciliar o lucro líquido
acompanhadas do relatório dos auditores independentes emitido pela
do exercício ao caixa:
Ernst & Young Auditores Independentes S/S, estão disponíveis na sede
Depreciação e amortização
15.021
16.661
da Companhia na Av Portuária, s/n, Suape, no munícipio de Ipojuca-PE.
Amortização do arrendamento portuário
93.098
93.098
DIRETORIA:
Amortização do arrendamento pago antecipadamente
273
273
JAVIER FRANCISCO MARIA RAMIREZ
Juros incorridos sobre arrendamento portuário Diretor Presidente
CPC 06 (R2)
66.599
70.058
CARLOS ROBERTO SILVA MIRANDA FILHO
Variações monetárias e cambiais, líquidas
19.432
5.586
Diretor Administrativo e Financeiro
Valor residual do ativo imobilizado baixado
97
15
Contador:
Const de prov. para redução ao valor recuperável
451
772
Adilson Francisco de Melo - CRC PE-021619/O-7

Legislativo quer dar palavra final sobre cassação de Lula defende
voto jovem para ajudar a mudar a história do Brasiparlamentares

E

m encontro hoje com jovens
de Heliópolis, em São Paulo,
o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva ressaltou a
importância da participação da
juventude no processo político e
disse que as eleições deste ano são
oportunidade para mudar o curso
da história e definir o Brasil que
queremos. Deputado constituinte
em 1988, quando da definição do
voto facultativo para quem tem mais
de 16 e menos de 18 anos, Lula
defendeu que todos nessa faixa
etária tirem o título para que
possam ajudar a mudar a história
do Brasil.
“Temos que mudar o curso
da história e essa eleição é uma
oportunidade de definir o Brasil que
a gente quer. Vamos dizer para
quem a gente conhece que tenha
mais de 16 anos e não tem o título:
não entre na do Bolsonaro. Você
não tem que comprar fuzil, não tem
que comprar pistola, não tem que
comprar bala, não tem que comprar
arma. Tire o título do eleitor e dê um
tiro nas coisas ruins para a gente
mudar a história desse país”, disse
Lula afirmou que, se a
juventude não participar da política,
fica difícil mudar e fazer com que
melhorias cheguem a comunidades
como a de Heliópolis, considerada
a maior favela de São Paulo, assim

como em toda a cidade. “Se a juventude não se mobilizar com 18 anos, não
tiver vontade, fica muito difícil mudar o país. Se você quer mudar a sua
cidade, você tem que participar, tirar o título de eleitor e participar da
democracia do país”, afirmou, acrescentando ser preciso que os jovens
prestem atenção nos parlamentares em que vão votar para que não elejam
raposas para cuidar do galinheiro.
“Se você não analisar o histórico das pessoas, a vida das pessoas, o
que que eles fizeram, você pode sempre estar colocando uma raposa para
tomar conta das galinhas, achando que a raposa vai criar as galinhas. Ela
não vai. Ela vai comer as galinhas”.
Oportunidades para todos
O ex-presidente defendeu que o Estado crie oportunidades e garanta
a todos o direito de estudar. Ele lembrou dos avanços que o Brasil teve
quando dos governos do PT, com grande processo de inclusão social e
redução das desigualdades. “Fizemos mais de 170 campi avançados pelo
país, fizemos faculdades de medicina em diversas cidades. As pessoas não
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o Jornal digital tem o maior alcance
aferido pelo ICP-Brasil.

permaneça em dia com a legislação por um
preço que cabe no seu orçamento

solicite seu orçamento: (81) 3224-6967 / (81) 3424-6967/ (81) 3424-6989 / (81) 99894-9401
(81) 98243-1429
e-mail: orcamento1927@gmail.com

podem ter seu acesso à educação
definido pelo berço em que
nasceram”, destacou.
A falta de consciência
política, segundo Lula, leva a
escolhas equivocadas como a das
últimas eleições presidenciais que
alçou ao poder um presidente sem
qualidade moral, que estimula o
ódio e a discórdia e consegue
enganar, com mentiras, muitas
pessoas bem-intencionadas.
“O Brasil nunca teve um
presidente tão desqualificado
moralmente. Um cara que não fala
em emprego, não fala em
educação, não fala em cultura, não
fala em ciência e tecnologia, não
fala em escola técnica, não fala em
educação dos jovens, não fala em
nada. Ele se alimenta do ódio que
ele e a família dele transmitem todo
dia pelas fake news”.
Educação como norte
No encontro organizados
pela União de Núcleos,
Associações dos Moradores de
Heliópolis e Região (Unas), que
está com a campanha “Bora votar,
quebrada”, representantes da
comunidade, a maioria jovens,
falaram sobre a realidade local e
sobre a importância das políticas
sociais dos governos Lula e Dilma
para a melhoria de vida e inclusão
social.
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Ministro da Educação participa de debate sobre crise educacional
No evento, o ministro apresentou ações do MEC para recuperação
das aprendizagens

O

ministro da Educação,
Victor Godoy, participou,
nesta segunda-feira (18),
de um evento on-line: Diálogo de
Alto Nível sobre a Recuperação
do Impacto da Pandemia na
Educação na ALC ─ “Da Crise à
Ação: A Hora de Salvar a
Educação na América Latina é
Agora”, com o objetivo de
envolver os ministros das
finanças e da educação em uma
discussão sobre as implicações
que a crise educacional traz para
o crescimento econômico da
região e buscar apoio em torno de
uma agenda de ação. O evento
contou com a participação dos
ministros de Educação do
Equador, Panamá e Colômbia.
Segundo o Banco Mundial,
as recomendações que devem
ser adotadas pelos governos para
a r e c u p e r a ç ã o d a s
aprendizagens são: recadastrar
matrículas de todos na escola,
analisar os níveis de
a p re n d i za g e m, p ri o ri za r a s
competências fundamentais,
analisar os níveis de
aprendizagem, implementar
programas de nivelamento e
recuperação.
No evento, o ministro
apontou como exemplo um
conjunto de ações articuladas do
MEC que fazem parte de uma
estratégia de recuperação das
aprendizagens no contexto póspandemia. De maneira didática,
essas ações são organizadas
para:
O reengajamento dos
estudantes;
O diagnóstico das lacunas de
aprendizagem e ações de ensino
personalizados;
O cuidado socioemocional e o

envolvimento da sociedade e das famílias; e
A redução das desigualdades.
A busca ativa escolar é o primeiro passo para o reengajamento
dessas crianças no sistema educacional. No início deste mês, foi lançada a
campanha nacional em rádio, TV e mídias sociais ─ o Disque 100 Brasil na
escola, para que toda a sociedade se envolva na busca ativa por aquelas
crianças e adolescentes que, em virtude da pandemia, podem ter deixado
a escola. Uma vez que essa criança retorne à escola, o segundo desafio é
saber o que ela pode ter deixado de aprender e ajudar o professor em sala
de aula a identificar as lacunas de aprendizagem e também a montar uma
estratégia que vá ao encontro das necessidades de cada um deles.
Disponibilizada ainda no ano passado para todas as escolas
públicas e privadas do Brasil, a Plataforma de Avaliações Diagnósticas e
Formativas é uma tecnologia associada a um método para auxiliar no
diagnóstico e acompanhamento das aprendizagens dos estudantes.
Serão quatro ciclos de avaliações, permitindo o acompanhamento do
desempenho dos estudantes durante todo o ano letivo e uma melhor
organização do trabalho pedagógico das escolas com objetivo de
recuperar, efetivamente, as dificuldades de aprendizagem mapeadas.
O ministro destacou a questão da conectividade nas escolas, tendo
em vista que antes da pandemia o país contava com 35 mil escolas sem
acesso à internet e uma velocidade que fosse suficiente para suportar
aulas remotas. Este ano em parceria com o Exército Brasileiro, o MEC está
colaborando com o Programa Amazônia Conectada, que proverá mais de
3 mil km de fibra óptica subfluviais nos leitos dos rios, que possibilitará a
expansão do ensino na região norte.
Com o Ministério da Comunicações (MCOM) e a Telebras, o MEC

PUBLIQUE SEU
BALANÇO
PATRIMONIAL
COM O DIÁRIO DA MANHÃ

disponibilizou o serviço de internet via
satélite, por meio do Programa Wi-Fi
Brasil, que atende cerca de 7.500 escolas
rurais com banda larga. Além disso, no
projeto-piloto “Internet Brasil”, serão
investidos cerca de R$ 140 milhões para
levar acesso gratuito à internet em banda
larga móvel para os estudantes e famílias
mais vulneráveis.
No que diz respeito à formação de
professores e recursos digitais, o Brasil
vem investindo acentuadamente em seu
ambiente virtual de aprendizagem, o
Avamec. Já são mais de 160 formações
que podem ser bem aproveitadas em
conjunto com o portfólio de recursos
pedagógicos digitais disponíveis na
plataforma. Esse esforço de qualificação
também se dá por meio de laboratórios de
inovação, os LabCrie, que estão sendo
implementados em todos os estados e,
em conjunto com a ampliação da
infraestrutura e capacidade de produção e
compartilhamento de conteúdo. Está
sendo analisada a possibilidade de criar
uma rede de educação híbrida no Brasil.
“A tecnologia se tornou uma aliada
da educação e o esforço conjunto de
diversos órgãos de governo tem
contribuído para que nossa estratégia de
recuperação das aprendizagens atinja de
modo mais robusto e eficaz seu objetivo
de oferecer educação de qualidade a
todos os brasileiros.”, ressaltou o ministro.
Ainda durante o debate, os
ministros presentes entenderam que é
importante a reabertura das escolas para
que as crianças e os adolescentes não
percam nem mais um dia de aula: “As
ações do MEC para a recuperação das
aprendizagens e as parcerias que
estamos estabelecendo reforçam nosso
compromisso de não deixarmos nenhuma
criança para trás e avançarmos
determinados na direção da garantia do
direito à educação a todos.”, enfatizou o
ministro Victor Godoy.

o Jornal digital tem o maior alcance
aferido pelo ICP-Brasil.
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Por que se vacinar contra gripe todo ano
Campanha foi iniciada este ano no dia 4 de abril

T

odo ano, as secretarias estaduais de
Saúde e o Ministério da Saúde
promovem campanhas de vacinação
contra a gripe. Mas por que esse esforço de
imunização contra o vírus Influenza é
necessário anualmente? As pessoas
devem se vacinar todos os anos? E quem
deve se vacinar?
Segundo a médica infectologista
Ana Helena Gremoglio, a realização de
campanhas anuais contra a gripe tem
basicamente dois motivos. Um deles é o
fato de o vírus Influenza ter muitas cepas
diferentes, assim como ocorre com o novo
coronavírus.
Neste ano, por exemplo, a
campanha de vacinação contra a gripe
oferece imunizantes que protegem contra
três tipos do vírus: H1N1, H3N2 e Influenza
B. A iniciativa foi lançada no dia 4 de abril. O
dia D de mobilização está marcado para 30
de abril.
“A vacina contra influenza é anual
porque os vírus que circulam são
diferentes, e ela precisa ser redesenhada
para que pessoa crie imunidade. É
diferente de outras vacinas em que os vírus
não mudam tanto, como tríplice viral e
hepatite”, explica a médica.
Pela presença das variantes, a cada
ano as vacinas são adaptadas para
proteger as pessoas contra as cepas mais
comuns. Hospitais sentinela coletam
amostras de pessoas utilizando o
instrumento swab (que coleta amostras de
materiais). Esses materiais são analisados
por laboratórios centrais e, com isso,
identificadas as principais cepas em
circulação. Esse mapeamento subsidia a

gripe atingiu 72,1% do público-alvo, quando a
meta era aplicar as doses em 90% dos
segmentos.
“As campanhas de vacinação
existem, mas de forma muito aquém do que
deveriam acontecer. Elas deveriam ser
diuturnas, reforçando a importância,
segurança e eficácia das vacinas. Desde
2014 que as campanhas de prevenção vêm
sendo deixadas de lado. Às vezes, as
pessoas acham que é melhor investir no
atendimento do que na prevenção, mas em
prevenção é mais barato e eficiente”, diz a
médica.
Edição: Graça Adjuto
Fonte: Agência Brasil

PARA
ANUNCIAR
produção das vacinas para o ano seguinte.
Outro motivo para as campanhas anuais é o fato de as
vacinas contra a gripe não manterem sua eficácia por mais de
seis meses. Como o momento de maior circulação do vírus é
durante o inverno, em geral as campanhas são lançadas no
início do segundo trimestre do ano, em abril.
“A imunidade para influenza demora seis meses. É na
época de maior transmissão viral que temos que estar com
mais anticorpos. Ela é desenhada numa plataforma de modo
que a imunidade máxima seja alcançada na mesma época de
maior circulação viral e das temperaturas mais frias, quando
pessoas tendem a ficar mais aglomeradas”, comenta a
infectologista.
Queda
Ana Helena Gremoglio pondera que as campanhas de
vacinação contra a gripe devem ser ampliadas diante da
queda das taxas de imunização desde 2014. No ano
passado, por exemplo, a campanha de vacinação contra a
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Fim da ESPIN: Ministério da Saúde explica quais critérios levaram
o Governo Federal a tomar decisão
Entre os critérios estão a melhora do cenário epidemiológico e a alta cobertura vacinal contra a Covid-19

E

m entrevista coletiva concedida na
manhã desta segunda-feira (18), o
ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, anunciou que o Brasil possui as
condições necessárias para decretar o fim
da Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional (Espin) por conta da
Covid-19. Dentre os fundamentos
apresentados estão a melhora do cenário
epidemiológico, a alta cobertura vacinal e a
capacidade de resposta e assistência do
Sistema único de Saúde (SUS).
"O Ministério da Saúde entende,
com base nos pareceres das áreas
técnicas, que nós não vivemos mais uma
permaneça
em
dia com
a legislação por um
emergência de
saúde pública
nacional.
Por
que cabe no seu orçamento
isso, vamos preço
editar um
ato normativo que
trará todos os fundamentos que
embasaram a nossa decisão. Esse ato óbitos segue em tendência de recuo, com queda de 85% desde o
reconhece o que nós já vivemos no Brasil pico da Ômicron.
atualmente. Nós temos um cenário
"Foi criado um ordenamento jurídico próprio em função do
epidemiológico equilibrado e a norma decreto de Emergência Sanitária de Importância Nacional.
precisa ser revisada", disse o ministro.
Algumas dessas leis são federais e se expirariam com o
Decretada em fevereiro de 2020, reconhecimento do fim da ESPIN, perderiam o efeito. Por isso, é
pela portaria nº 188, a ESPIN foi um ato necessário que haja uma transição para que não tenhamos
normativo com uma série de medidas de prejuízos da assistência à saúde. Quero frisar que nenhuma
prevenção, controle e contenção adotadas política pública de saúde será interrompida", disse.
para o enfrentamento da doença. Queiroga
Durante a coletiva, o secretário de Vigilância em Saúde,
frisou, no entanto, que nenhuma política Arnaldo Medeiros, destacou que a circulação do vírus vem
pública de saúde será interrompida mesmo baixando de maneira significativa. “Na média do país, a
d i a n t e d o c e n á r i o e p i d e m i o l ó g i c o positividade [de resultado de testes] ficou abaixo de 10%, o que
arrefecido. Atualmente, a média móvel de mostra que, efetivamente, a circulação do vírus tem caído de

forma consistente”, explanou.
Segundo o Ministério da Saúde, o
arrefecimento da pandemia se deve
especialmente à ampla Campanha de
Vacinação. Até o momento, o Ministério da
Saúde distribuiu aos estados cerca de 477
milhões de vacinas contra a Covid-19.
Dessas, 409 milhões foram aplicadas. A
cobertura vacinal com as duas doses ou
dose única ultrapassa 73% da população
total. Os dados estão no LocacalizaSUS.
Propostas de mudança
O secretário-executivo do Ministério
da Saúde, Rodrigo Cruz, apresentou ações
já feitas pela Pasta para flexibilização de
medidas diante da nova realidade do
cenário epidemiológico e apresentou
propostas enviadas à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
São elas:
Manutenção de Autorização de Uso
Emergencial de Insumos utilizados no
Enfrentamento a COVID-19;
Priorização na análise de solicitações de
registro de Insumos utilizados no
Enfrentamento a Pandemia;
Manutenção de testagem rápidas nas
farmácias.
Saiba mais
SUS mais forte: as ações do Governo
Federal em dois anos de combate à
pandemia da Covid-19

o Jornal digital tem o maior alcance
aferido pelo ICP-Brasil.
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Festival Varilux de Cinema Francês abre inscrições para seu
5°Laboratório Franco-Brasileiro de Roteiros
COM COORDENAÇÃO DE FRANÇOIS SAUVAGNARGUES, LAB INSCREVE ATÉ 1º DE JUNHO

A

tividade integrante do
Festival Varilux de Cinema
Francês, o 5º Laboratório
Franco-Brasileiro de Roteiros está
com inscrições abertas até dia 1º de
junho. Destinado a roteiristas,
diretores e realizadores, a atividade
propicia o desenvolvimento da
escrita de projetos de roteiros de
longa-metragem e de séries de TV. A
formação será presencial entre os
dias 20 e 24 de junho e, para se
i n s c r e v e r, b a s t a a c e s s a r
https://variluxcinefrances.com onde
está o regulamento, formulário de
inscrição e outras informações.
Coordenado por François
Sauvagnargues, especialista de
ficção e ex-diretor geral do FIPA,
Festival Internacional de
Programação Audiovisual (Biarritz,
França), o Laboratório terá como
professores os roteiristas Corinne
Klomp, Pascale Rey, Jean-Marie
Chavent e Nicolas Clément, todos
integrantes do Conservatório
Europeu de Escrita Audiovisual
(CEEA). Os 16 participantes
selecionados serão divididos em
quatro grupos que trabalharão
durante cinco dias.
O LAB terá duas modalidades
de roteiro de longa-metragem de

ficção, original ou adaptado, e
roteiro de série de ficção para
televisão. O objetivo é explorar os
fundamentos e a metodologia da
construção dramática,
acompanhar a escrita, explorar
abordagens que facilitem a
construção da história, orientar os
autores ajudando-os a
e n c o n t r a r e m s u a s
particularidades e a construir uma
narração. Já passaram pelo

Laboratório de Roteiro nomes como
os diretores Ana Rieper, Estevão
Ciavata, Angelo Defanti, João Miguel e
Wagner Assis.
Para outras informações sobre
o Lab é só escrever para
lab@bonfilm.com.br ou falar com
Nathalia Guinet no telefone (11)
941224180.
Para download de fotos, acesse: LAB
de Roteiros
O Festival Varilux de Cinema

Francês é realizado pela produtora
Bonfilm e tem como patrocinadores
principais a Essilor/Varilux e a
Pernod Ricard/Lillet, além do
Ministério do Turismo, Secretaria
Especial da Cultura e a Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro,
Secretaria Municipal de Cultura.
Outros parceiros importantes são as
unidades das Alianças Francesas
em todo Brasil, a Embaixada da
França no Brasil, as empresas Club
Med, Air France e Ingresso.com,
além das distribuidoras dos filmes e
os exibidores de cinema
independente/de arte e as grandes
redes de cinema comercial.
Sobre a Bonfilm
Além de distribuidora de
filmes, a Bonfilm é realizadora do
Festival Varilux de Cinema Francês
que, nos últimos 12 anos, promoveu
mais de 35 mil sessões nos cinemas
e somou um público de mais de um
1,1 mil espectadores. Desde 2015, a
Bonfilm organiza o festival Ópera na
Tela, evento que exibe filmes de
récitas líricas em uma tenda
montada ao ar livre no Rio de
Janeiro, e que já teve uma edição
em São Paulo, além de cinemas de
todo Brasil

Carla Prata estreia como madrinha de bateria da Vai-Vai e brilha
em ensaio na quadra da escola
Apresentadora esteve no último ensaio na quadra da tradicional escola do Bixiga na noite de domingo (17)

A

experiência do intercâmbio é
transformadora, acrescenta
tanto na sua vida pessoal
quanto na profissional, isso todos
nós já estamos cansados de ouvir.
Mas como vive-la da melhor
maneira possível? Não existe uma
fórmula perfeita. Arleth Bandera,
CEO da Eagle, primeira e única
agência de intercâmbio feita 100%
de brasileiros no Vale do Silício,
mostra 3 dicas de roteiro para você
aproveitar essa experiência ao
máximo!
“Essa experiência pode ser
uma das melhores que alguém pode
ter, conhecer um novo país, seus
costumes e sua cultura. O
aprendizado vai muito além do que
apenas o de um novo idioma. Lá,
aprendemos a lidar com a saudade
de casa, família e a gerenciar os
próprios gastos. Mas é bom ficar
alerta, para se ter uma imersão total
é interessante evitar algumas
coisas”, pontua a CEO da Eagle
Intercâmbio.
Segundo Arleth um dos
primeiros pontos que você precisa
levar em consideração é o tipo de
viagem que você está
programando. Será uma viagem de
lazer, estudos ou trabalho? A
intenção é passar alguns dias ou
alguns meses? Você vai sozinho,

com a família ou com os amigos?. Com essas respostas em mente, fica mais fácil analisar os prós e contras de cada
cidade que você pode visitar ao programar sua viagem para os Estados Unidos.
Viagem em família:
“O estado da Flórida, com os parques da Disney e as praias de Miami, é a escolha perfeita, segundo os
milhares de brasileiros que desembarcam por lá ao longo do ano.
Com invernos de temperaturas amenas e verões quentes e úmidos, aqui, você vai encontrar diversas opções
para todas as idades. Aliás, já tenha em mente que é humanamente impossível passar e aproveitar todas as atrações
e passeios de Orlando em uma única viagem de uma ou duas semanas. Imagine, então, fazer uma dobradinha e
esticar para Miami também. ”, comenta Arleth Bandera.
Ter ansiedade é normal, mas planejamento e prioridade são duas palavras-chaves para você ter sucesso com
esse roteiro de viagem para os Estados Unidos. Converse com todos os integrantes dessa aventura e #partiu fazer a
mala!
Viagem com os amigos:
“Muitas cidades ecléticas esperam por você e pela sua turma na Costa Oeste americana. A Califórnia é sempre uma
ótima opção, com Los Angeles, Long Beach e San Diego bem pertinho uma da outra.
Mas, hoje, nossa dica para a festa não parar é aterrissar em Las Vegas, no estado de Nevada. A Cidade do
Pecado, apelido carinhoso pelo qual é conhecida, é famosa pelos incríveis hotéis e cassinos, já que a aposta por aqui
é legalizada. Mesmo quem não gosta de jogar perde a noção do tempo se divertindo em meio a tantas atrações,
baladas, musicais temáticos e shows. ”, comenta a especialista em intercâmbio.
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