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Mais 503 policiais militares estão aptos a reforçar
segurança pública no Estado
Governador Paulo Câmara comandou a cerimônia de conclusão do Curso de Formação e Habilitação de Praças, nesta
terça-feira

O

governador
Paulo Câmara
comandou, na
tarde desta terça-feira
(21.06) a formatura de
503 concluintes do
Curso de Formação e
Habilitação de Praças
(CFHP) da Polícia Militar
de Pernambuco,
realizada no bairro da
Imbiribeira, Recife. Com
o novo efetivo, o Estado
alcança a marca de
8.490 profissionais
incorporados às forças
de segurança pública
desde 2015. Desses,
6.056 ingressaram na
PMPE e os demais
foram para as polícias
Civil, Científica e Corpo
de Bombeiros.
Paulo Câmara
destacou o histórico da
PMPE, que atua há
quase 200 anos em favor
da população. “A Polícia
Militar é uma instituição

secular, que agora conta com mais
um reforço de novos profissionais. A
responsabilidade é de continuar
trabalhando em favor do cidadão, em
favor de um futuro de paz para o
nosso Estado”, pontuou.
Os novos praças cumpriram
1.074 horas-aula em 46 disciplinas
curriculares. Os primeiros
colocados foram os soldados Maria
Iara de Morais Rosendo, Érica

Priscila Carneiro Ouriques
Vasconcelos e João Rodrigo
Farias. A partir de agora, eles
passarão pelo estágio prático e,
em seguida, serão distribuídos
às suas respectivas unidades
operacionais.
O secretário estadual de
Defesa Social, Humberto Freire,
afirmou que com a chegada dos
soldados será possível colocar
em prática novas ações prevista
no Programa Pacto pela Vida.
“Com esse reforço, estaremos
incrementando batalhões de
área e unidades especializadas
da PMPE do Litoral ao Sertão, e
lançando a Operação Impacto.
Vamos ampliar o policiamento a
pé e motorizado, com o objetivo
de prevenir e reprimir os crimes
patrimoniais e contra a vida,
além de proporcionar maior
tranquilidade e paz social à
população das 26 Áreas
Integradas de Segurança de
Pernambuco”, disse.
Estiveram presentes à
solenidade os comandantes-

gerais da Polícia Militar de
Pernambuco e do Corpo de
Bombeiros Militar, coronel
Roberto Santana e coronel
Rogério Coutinho,
respectivamente; o chefe da
Casa Militar, coronel Carlos
José; o defensor público-geral
do Estado, Henrique Seixas; o
presidente da Assembleia

Preço da gasolina chega a R$ 7,95 no Amazonas

O

aumento no
preço dos
combustíveis
já virou parte da
rotina dos brasileiros
nos últimos anos.
Nesta terça-feira
(21/06), a Agência
Nacional do Petróleo,
Gás Natural e
Biocombustíveis
(ANP) divulgou uma
pesquisa, feita entre
os dias 12 e 18 de
junho, onde o preço
do combustível
chega a R$ 7,95 na
capital amazonense,
sendo a 15ª capital
mais cara segundo a
pesquisa.
De acordo com
o presidente do
Conselho Regional
de Economia do
Amazonas (CoreconAM), Marcus
Evangelista, o
problema do
a u m e n t o d e

combustível não é
só na questão de
abastecer o carro.
“Quando temos o
aumento no
diesel, isso afeta
diretamente no
valor do frete, ou
seja, da nossa
alimentação, pois
praticamente tudo
q u e
n ó s
consumimos no
Amazonas vem de
fora”, disse

Marcus.
Os postos de
gasolina de todo o país já
começam a repassar aos
consumidores o valor do
reajuste da gasolina e do
diesel, anunciados pela
Petrobras, na última sextafeira (17/06), podendo
causar grande impacto,
aumentando ainda mais a
inflação, que atualmente
está em 11,73.
Segundo a pesquisa
feita pela ANP, o preço
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médio do litro da gasolina
no país recuou de R$ 7,24
para R$ 7,23, uma queda
de 0,21%, o maior valor
encontrado foi de R$ 8,99.
O presidente do CoreconAM dá dicas de como a
população pode
economizar.
“Infelizmente nós
não temos um transporte
público de qualidade então
dificilmente a pessoa que
tem um carro vai deixar o
seu carro na garagem para
andar de ônibus. Meu
conselho é economizar o
máximo de carona
compartilhada, procurar
percursos mais curtos,
evitar aqueles horários de
“pico”, enfim, fazer
manobras para tentar
fazer o seu combustível
render ao máximo. É o
momento de fazer uma
revisão do carro, calibrar
os pneus que são técnicas
que as pessoas utilizam
para fazer o carro andar
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mais consumindo menos”,
aconselhou Marcus
Evangelista.
Ainda segundo o
presidente, o álcool ou
etanol nem sempre é uma
boa opção. “O etanol está
sempre mais barato sim,
p o r é m o m o t o r
funcionando com o etanol
ele rende 30% menos do
que a gasolina. Então,
querer abastecer com
etanol pode ser uma
economia ilusória”,
considera Marcus,
alertando ainda que o
consumidor pode fazer um
cálculo rápido, antes de
abastecer e escolher o que
é mais vantajoso. "O que
deve ser feito é tirar 70%
do valor da gasolina, se o
preço do etanol ficar
abaixo, abasteça com ele,
mas se ficar acima,
escolha a gasolina”,
explicou o presidente do
Corecon-AM.

Política
FARMFRUIT AGROINDUSTRIAL S/A
CNPJ nº 69.909.687/0001-89 - NIRE: 2.630.000.900,5 - Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem
em AGO-E no dia 29/06/2022, às 10 (dez) horas, na sede social no Km 93 da BR-428, Zona Rural,
Santa Maria da Boa Vista-PE, a fim de deliberarem osbre a seguinte ordem do dia: Em AGO - a)
Eleição da Diretoria e b) Outros assuntos de interesse social. Em AGE - a) Mudança nos objetivos
sociais; b) Reforma e Consolidação do Estatuto Soacli e c) Outros assuntos de interesse social.
Santa Maria da Boa Vista-PE, 20/06/2022. Jarbas Guimarães Júnior - Diretor Presidente.
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Previsão do Ipea é de estabilidade para
setor agropecuário em 2022
Instituto atualiza as projeções do PIB agropecuário para este ano

Enc Energy Nordeste Participações S.A.
CNPJ nº 30.534.672/0001-48 - NIRE 26300025345
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 21 de Junho de 2022
1. Data, Hora e Local: Em 21 de junho de 2022, às 09:00 horas, de modo exclusivamente digital, nos
termos do parágrafo único, artigo 1.080-A da Lei 10.406/2002 e da Instrução Normativa do DREI nº 81,
de 10 de junho de 2020 (“IN 81”). 2. Convocação e Presença: Dispensada convocação em virtude da
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa:
Presidente: Rodrigo Lopes Missel; Secretária: Carla de Castro Bernardes. 4.Ordem do Dia: Deliberar
sobre (i) em cumprimento do Artigo 19, item “g” e “l” do Estatuto Social da Companhia,a prestação de
alienação fiduciária sob condição suspensiva, pela Companhia, da totalidade das quotas de emissão
de sua titularidade das seguintes sociedades: (a) Valorgas Energia Igarassu I Aluguel de
Equipamentos para Sistema de Valorização Energética e Manutenção SPE Ltda., sociedade
limitada, com sede na Cidade de Igarassu, Estado de Pernambuco, na Rodovia BR-101 Norte, s/nº,
km 28,5, Lote 1, Área Rural, CEP 53659-899, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.698.744/0001-92, com
seus atos constitutivos registrados perante a JUCEPE sob o NIRE nº 26202434291 (“Valorgas Energia
Igarassu I”); (b) Valorgas Energia Igarassu II Aluguel de Equipamentos para Sistema de
Valorização Energética e Manutenção SPE Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de
Igarassu, Estado de Pernambuco, na Rodovia BR-101 Norte, s/nº, km 28,5, Lote 2, Área Rural, CEP
53659-899, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.817.971/0001-90, com seus atos constitutivos registrados
perante a JUCEPE sob o NIRE nº 26202436545 (“Valorgas Energia Igarassu II”); (c) Valorgas Energia
Igarassu III Aluguel de Equipamentos para Sistema de Valorização Energética e Manutenção
SPE Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de Igarassu, Estado de Pernambuco, na Rodovia
BR-101 Norte, s/nº, km 28,5, Lote 3, Área Rural, CEP 53659-899, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 30.710.171/0001-75, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCEPE sob o NIRE
nº 26202434593 (“Valorgas Energia Igarassu III”); (d) Valorgas Energia Igarassu IV Aluguel de
Equipamentos para Sistema de Valorização Energética e Manutenção SPE Ltda., sociedade
limitada, com sede na Cidade de Igarassu, Estado de Pernambuco, na Rodovia BR-101 Norte, s/nº,
km 28,5, Lote 4, Área Rural, CEP 53659-899, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.326.513/0001-43, com
seus atos constitutivos registrados perante a JUCEPE sob o NIRE nº 26202361201 (“Valorgas Energia
Igarassu IV”); (e) Valorgas Energia SPE São Luís Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade do
Rosário, Estado do Maranhão, na Fazenda Arapixi, s/nº, Zona Industrial Buenos Aires, CEP 65150-000,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.356.071/0001-92, com seus atos constitutivos registrados perante a
Junta Comercial do Estado do Maranhão (“JUCEMA”) sob o NIRE nº 21200997308 (“Valorgas São
Luís I”); (f) Valorgas Energia São Luís II SPE Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade do
Rosário, Estado do Maranhão, na Fazenda Arapixi, s/nº, Lote 2, Zona Industrial Buenos Aires, CEP
65150-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.387.486/0001-23, com seus atos constitutivos registrados
perante a JUCEMA sob o NIRE nº 21200997693 (“Valorgas São Luís II”); e (g) Valorgas Energia SPE
São Luís III Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade do Rosário, Estado do Maranhão, na
Fazenda Arapixi, s/nº, Lote 3, Zona Industrial Buenos Aires, CEP 65150-000, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 34.580.780/0001-08, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCEMA sob o NIRE
nº 21201041771 (“Valorgas São Luís III”), bem como quaisquer outras quotas representativas da
totalidade do capital social das referidas sociedades, conforme o caso, que venham a ser subscritas,
adquiridas ou de qualquer modo detidas pela Enc Energy Nordeste e pela Enc Power ou pelaValorgas
, Valorgas Energia
Energia Igarassu I, Valorgas Energia Igarassu ,II Valorgas Energia Igarassu III
Igarassu IV, Valorgas São Luís I, Valorgas São Luís II e Valorgas São Luís III, e demais bens e direitos
(“Alienação Fiduciária das Quotas Sob Condição Suspensiva”) de acordo com os termos e condições
do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas sob Condição Suspensiva
em Garantia e Outras Avenças (“Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas sob Condição
Suspensiva), de forma a garantir a totalidade das obrigações assumidas pela Emissora (conforme
abaixo definida) no âmbito da Escritura (conforme abaixo definida);(ii) em cumprimento do Artigo 19,
item “h” do Estatuto Social da Companhia, a outorga pela Companhia de garantia fidejussória na forma
de fiança (“Fiança”) em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento e cumprimento de todas e
quaisquer obrigações assumidas pela Enc Energy Brasil Participações S.A., sociedade anônima,
com sede na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Av. Nove de Julho, nº 3.405, parte,
Anhangabaú, CEP 13208-056, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.423.638/0001-17, com seus atos
constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE
35300512511 (“Emissora”) no âmbito do Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a ser Convolada em
Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória , em Série Única, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos da Emissora, no valor total de até R$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais)
(“Escritura”); (iii) em cumprimento do Artigo 19, item “h” do Estatuto Social da Companhia, autorizar as
suas subsidiárias Valorgas Energia Igarassu I, Valorgas Energia Igarassu II, Valorgas Energia Igarassu
III, Valorgas Energia Igarassu IV, Valorgas São Luís I, Valorgas São Luís II e Valorgas São Luís III
(“Fiadoras”) a outorgarem garantia fidejussória na forma de fiança, em garantia ao fiel, pontual e
integral pagamento e cumprimento de todas e quaisquer obrigações assumidas pela Emissora no
âmbito da Escritura; (iv) em cumprimento do Artigo 19, item “h” e “l” do Estatuto Social da Companhia,
autorizar as suas subsidiárias Valorgas Energia Igarassu I, Valorgas Energia Igarassu II, Valorgas
Energia Igarassu III, Valorgas Energia Igarassu IV, Valorgas São Luís I, Valorgas São Luís II e Valorgas
São Luís III (“Garantidoras da Cessão Fiduciária”), a outorgar cessão fiduciária da totalidade dos
direitos e créditos, detidos e a serem detidos pelas Garantidoras da Cessão Fiduciária oriundos de
determinados contratos e das contas vinculadas de titularidade das referidas sociedades, nas quais
serão depositados pelas contrapartes dos contratos identificados no Contrato de Cessão Fiduciária
Sob Condição Suspensiva (conforme abaixo definido) (“Cessão Fiduciária sob Condição Suspensiva”
e “Contas Vinculadas”, respectivamente) de acordo com os termos e condições do Instrumento
Particular de Cessão Fiduciária de Direitos e Créditos Sob Condição Suspensiva em Garantia e Outras
”); (v) aprovação de outorga de
Avenças (“Contrato de Cessão Fiduciária sob Condição Suspensiva
procuração irrevogável e irretratável pela Companhia com prazo vinculado ao cumprimento integral de
todas as obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da Escritura, da Alienação Fiduciária das
Quotas Sob Condição Suspensiva e da Cessão Fiduciária Sob Condição Suspensiva (“Procuração”)
em favor da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”),
representante dos titulares das Debêntures ENC (“Debenturistas”), com poderes para praticar
isoladamente os atos nela descritos em nome da Companhia;5. Deliberações: Pela unanimidade dos
conselheiros presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições, foram tomadas as seguintes
deliberações: 5.1. Registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do
parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das S.A.5.2. Aprovar a prestação, pela Companhia, da Alienação
Fiduciária das Quotas Sob Condição Suspensiva, sobre a totalidade das quotas detidas pela
Sociedade nas seguintes subsidiárias: Valorgas Energia Igarassu I, Valorgas Energia Igarassu II,
Valorgas Energia Igarassu III, Valorgas Energia Igarassu IV, Valorgas São Luís I, Valorgas São Luís II
e Valorgas São Luís III, bem como quaisquer outras quotas representativas da totalidade do capital
social das referidas sociedades, que venham a ser subscritas, adquiridas ou de qualquer modo detidas
pela Companhia, e demais bens e direitos nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas
sob Condição Suspensiva. 5.3. Aprovar a outorga da Fiança, pela Companhia, em garantia às
obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura.5.4. Autorizar as Fiadoras a outorgarem
garantia fidejussória na forma de Fiança, em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento e
cumprimento de todas e quaisquer obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura.
5.5. Autorizar as Garantidoras da Cessão Fiduciária a outorgarem a Cessão Fiduciária sob Condição
Suspensiva nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária sob Condição Suspensiva.5.6. Aprovar a
outorga da Procuração no âmbito da Escritura, com prazo vinculado ao cumprimento integral de todas
as obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da Emissão, Cessão Fiduciária sob Condição
Suspensiva e da Alienação Fiduciária das Quotas Sob Condição Suspensiva em favor do Agente
Fiduciário, com poderes para praticar isoladamente os atos nela descritos em nome da Companhia.
5.7. Declarar, em caráter irrevogável e irretratável, que o Acordo de Acionistas da Companhia não
altera os procedimentos que devem ser observados para a devida formalização das garantias previstas
nesta cláusula quinta, sendo certo que foram observadas todas as medidas e obtidas todas as
aprovações necessárias para a autorização das garantias a serem prestadas, inexistindo qualquer
outro documento em desacordo com a declaração aqui prestada. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes.7. Assinaturas:
Secretária: Carla de Castro Bernardes.
Conselheiros
Mesa: Presidente: Rodrigo Lopes Missel;
presente: Alexandre Oliveira Alvim, Carla de Castro Bernardes e Jorge André Dominguez de Matos.
Confere com o original lavrado em livro próprio. Autenticação da Mesa: Rodrigo Lopes Missel Presidente; Carla de Castro Bernardes - Secretária.

O

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou hoje (21) a revisão da
projeção do valor adicionado (VA) do setor agropecuário de 2022, que passou de
crescimento de 1% em março para estabilidade, ou seja, crescimento nulo no

ano.

Segundo o Ipea, a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) do setor foi motivada
pela piora na projeção da colheita de soja feita pelo Levantamento Sistemático da
Produção Agrícola, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de queda de
12,1%, ante recuo de 8,8% anteriormente divulgado.
No caso do valor adicionado da produção vegetal, um dos componentes do setor,
a revisão foi de alta de 0,3% para redução de 0,9%; e na produção animal, a estimativa
era de crescimento de 2,9%, ante previsão de alta anterior de 3%.
Soja
A redução da produção de soja é parcialmente contrabalançada pelo bom
desempenho esperado para outras culturas como milho e café. O milho deve apresentar
crescimento de 27,6% em sua produção. A segunda safra de milho, que começa a ser
colhida neste trimestre, tem previsão de crescimento de 38,9%. Caso mantenha o
desempenho, o grão deve ser o principal responsável por compensar a queda no valor
adicionado da soja.
Bovinos
Na produção animal, apesar da melhora na projeção para o setor de bovinos, o
resultado foi motivado por uma estimativa menor para a produção de leite, o segmento
com a maior contribuição negativa do componente, cuja revisão foi de alta de 0,2% para
queda de 3,8%, devido ao desempenho negativo no primeiro trimestre (queda de 10,3%
na aquisição de leite no primeiro trimestre em relação a igual período do ano anterior), de
acordo com dados do IBGE.
Ovos
A produção de ovos também teve resultado negativo no primeiro trimestre. “Para
os demais segmentos, o primeiro trimestre foi positivo, com destaque para a produção de
bovinos, cuja estimativa de crescimento foi revista de 3,8% para 4,6%. No caso dos
suínos, a previsão é de crescimento de 4,5% para alta de 4,7%. Para a produção de aves,
o resultado do primeiro trimestre veio abaixo do que esperavam e, por isso a previsão
para o ano foi revista de crescimento de 3% para alta de 1,9%”, diz o Ipea.
Fonte: Agência Brasil
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Asma: Ministério da Saúde esclarece as dúvidas mais frequentes
A doença é comum e crônica, mas tem tratamento

A

asma é uma condição
definida como doença
crônica não transmissível
inflamatória das vias aéreas ou
brônquios. Segundo dados da
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)
de 2019, 5,3% dos entrevistados
referiram diagnóstico de asma,
representando 8,4 milhões de
brasileiros. Além disso, dados da
Pesquisa Nacional de Saúde do
Escolar (PeNSE) estimam que
23,2% dos adolescentes do 9º ano
de escolas públicas e privadas da
população brasileira possuem
algum tipo de sintoma relacionado à
asma, com a incidência de
sintomas variando de 19,8% a
24,9% entre as regiões do País.
Mas o problema,
caracterizado por um processo
complexo que, de modo geral, afeta
todo o organismo, ainda traz muitos
questionamentos. Neste 21 de
junho, Dia Nacional de Controle da
Asma, o Ministério da Saúde
esclarece algumas dessas dúvidas.
A asma tem cura?
Não. A asma é caracterizada
como uma doença crônica e a
ocorrência de crises e sintomas
pode variar ao longo do tempo. Ou
seja, a pessoa pode passar um
longo período sem sintomas, mas
fatores desencadeantes podem

iniciar crises. Embora não exista cura para a asma, é possível
controlá-la com o tratamento adequado e prevenção de fatores
desencadeantes.
Quem tem diagnóstico de asma deve manter o tratamento,
mesmo no contexto da Covid-19?
Sim. O controle da asma é de suma importância, especialmente no
contexto da Covid-19. A adesão ao tratamento evita o agravamento
da condição e complicações podem ser evitadas.
A asma e o cigarro possuem relação?
Sim. Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a
fumaça do cigarro é prejudicial mesmo quando a pessoa não faz uso
direto do tabaco, mas convive com pessoas fumantes. É o caso dos
fumantes passivos, que podem ter aumento na inflamação dos
brônquios por conta dessas situações. Além disso, o tabaco
prejudica a saúde pulmonar de forma geral e pode desenvolver ou
agravar outras doenças.
As bombinhas utilizadas para tratamento da asma viciam?
Não. Os medicamentos de via inalatória utilizados para o tratamento

da asma (conhecidos como “bombinhas”)
não viciam. Porém, com a progressão do
quadro inflamatório da asma, eles podem
se tornar insuficientes para fornecer a
resposta terapêutica desejada,
necessitando ajuste da dose ou troca.
O tratamento da asma envolve apenas
medicamentos?
Não. Os medicamentos são importantes
no controle da asma, no entanto, é
fundamental a adesão de outras medidas
que contribuem para o controle da
doença, como evitar o contato com
substâncias que desencadeiam crises
(ex. alérgenos, fumaça de cigarro).
Quem tem asma não pode praticar
atividade física?
Não. A prática de atividades físicas é
recomendável no tratamento da asma, no
entanto, deve ser feita após avaliação
médica e com orientação adequada para
a execução de forma segura,
considerando a capacidade respiratória
do paciente acometido.
Só devo procurar o serviço de
saúde quando tenho sintomas
respiratórios graves?
Não. O acompanhamento da pessoa com
asma, mesmo com sintomas leves, é
fundamental para o adequado tratamento
e a prevenção de crises. Nas Unidades
Básicas de Saúde são ofertadas ações de
prevenção dos fatores de risco que
agravam os casos de asma, além da
assistência para o diagnóstico e
tratamento.

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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Vinhos brasileiros conquistam medalhas em uma das maiores
premiações do mundo
País recebeu 70 medalhas na 19ª edição do Decanter World Wine

O

s sabores do Brasil
transpassaram
fronteiras e caíram no
gosto de outros países. Isso
porque a produção brasileira
de vinho recebeu medalhas em
uma das maiores premiações
do mundo: a Decanter World
Wine Awards. Promovido pela
revista inglesa Decanter, o
concurso chegou a sua 19 ª
edição em 2022, trazendo para
o Brasil 70 medalhas para
vinhos e espumantes. Os
vinhos receberam 16 medalhas
de prata e 54 de bronze. Já os
espumantes foram premiados
com 10 medalhas de prata e 26
de bronze.
Sendo uma das mais
buscadas pelos turistas
amantes da bebida,
especialmente durante a
Vindima, época de colheita da
uva, que acontece entre janeiro
e março, a Serra Gaúcha foi a
região brasileira mais
premiada, liderando o ranking
nacional com 38 medalhas.
Além dela, também foram
premiados as Serra do
Sudeste, da Mantiqueira, o
Planalto Catarinense, a Região
da Campanha e os Campos de
Cima da Serra. Entre os
sabores de vinhos que

receberam as medalhas
estão o branco, o tinto e o
rosé.
“A competição é uma
oportunidade para os
amantes do vinho
descobrirem novos estilos e
sabores. Perceber que o
vinho brasileiro está entre os
melhores do mundo é um
orgulho imenso, ainda mais
porque essa conquista
favorece a visitas aos locais

que produzem a bebida,
ampliando o enoturismo e
gerando renda para as regiões”,
ressalta o ministro do Turismo,
Carlos Brito.
Os premiados foram
classificados nas categorias
Best in Show e com medalhas de
platina, ouro, prata e bronze.
Nesta edição, a competição
contou com 18.244 vinhos
julgados de 54 países. Quase

300 especialistas
internacionais em vinho se
reuniram em Londres, na
Inglaterra, para a primeira
rodada de julgamento. Os
vinhos foram degustados até
cinco vezes antes de
receberem as premiações.
VINHO NO TURISMO O vinho brasileiro é um
importante propulsor da
economia turística. O
enoturismo, segmento do
turismo gastronômico voltado
para conhecer e apreciar o
universo do vinho, é bastante
praticado, principalmente na
Região Sul do país. Além da
Serra Gaúcha, outras cidades
do país também são
conhecidas pela prática de
enoturismo. A revista Decanter
apontou, por exemplo, alguns
destinos como Rio de Janeiro
(RJ) e São Paulo (SP).
O vinho também foi uma
das cadeias produtivas
contempladas na primeira
edição do projeto Experiências
do Brasil Rural, parceria entre
os ministérios do Turismo e da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, com a
Universidade Federal
Fluminense (UFF), voltada ao
desenvolvimento do turismo
em áreas rurais.

Três dos melhores parques de diversões do mundo estão no
Brasil

O

Brasil reúne três dos
melhores parques de
diversões do mundo. É
o que apontou a premiação
"Travelers' Choice 2022 – Best
of the Best", desenvolvida com
base nas avaliações globais
de usuários do site
TripAdvisor. O parque temático
Beto Carrero World, localizado
na cidade de Penha (SC),
conquistou a 3ª colocação,
ficando atrás apenas do Siam
Park, na Espanha, e do Le Puy
Du Fou, na França.
"O Brasil tem um dos
maiores potenciais do mundo
no cenário pós-pandemia para
o setor de Turismo. Nosso
trabalho incansável é
justamente investir em
melhorias na infraestrutura,
em capacitação dos nossos
profissionais e na promoção
do nosso país no Brasil e,
também, para o mundo"
destacou o ministro do
Turismo, Carlos Brito. "Esta
premiação é mais um
reconhecimento de que temos
aqui cenários paradisíacos,
belezas únicas e atrativos
turísticos sem igual", concluiu.
Também foram destaque
do prêmio Travellers´ Choice
na categoria “Melhores

parques de diversões e aquáticos do mundo” os brasileiros Hot Park, em Rio Quente (GO), na 6ª
posição, e o Parque Terra Mágica Floribal, em Canela (RS), na 10ª colocação. A lista de melhores
parques do mundo engloba, ao todo, 25 parques. Veja AQUI a relação completa.
O Brasil também figurou em outras categorias do prêmio. Em relação aos principais
“Principais mergulhos com snorkel e esportes aquáticos do mundo”, o campeão foi o passeio de
rafting em Brotas (SP) – Rio Jacaré Pepira no Território Selvagem Canoar. O atrativo também
alcançou a 9ª posição na categoria “Principais experiências gerais”.
Já o Salto duplo de Paraquedas de Boituva, em São Paulo, conquistou o 8º lugar nas
categorias “Principais Experiências imperdíveis” e “Principais atividades na natureza e ao ar livre
do mundo”. Nesta última, também integrou a relação das 25 melhores opções, na 23ª colocação,
o Passeio pela Pedra do Telégrafo, no Rio de Janeiro (RJ). Vale lembrar que segundo o US News
& World Report, divulgado em abril, o Brasil é o principal destino de aventura do mundo entre 78
nações.
Também mereceu destaque, segundo as avaliações e classificações dos viajantes da
plataforma, na categoria “Principais excursões culturais e históricas do mundo”, o tour completo
no Rio de Janeiro pela Escadaria de Selarón, Centro, Cristo e Bondinho, que inclui ingressos e
almoço, no Rio de Janeiro (RJ). A experiência alcançou a 13ª posição.
E, claro, as Cataratas do Iguaçu, um patrimônio mundial natural do Brasil localizado em Foz
do Iguaçu (PR) que conquistou o 7º lugar na categoria “Principais atrações do Mundo”, ao lado de
atrativos como o Coliseu, na Itália, do Empire State Building, nos Estados Unidos, e da Torre Eiffel,
na França.
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: 2022.06.22 20:59:17 -03'00'

