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Paulo Câmara reúne secretariado e forças de
segurança para ampliar ações nas áreas atingidas
pelas chuvas
Operação já conta com o reforço de novos soldados do Corpo de Bombeiros, nomeados ontem pelo governador, além de um
contingente das Forças Armadas e de profissionais vindos de outros Estados

O

governador Paulo Câmara reuniu, na manhã
deste domingo (29.05), no Palácio do Campo
das Princesas, todo o secretariado estadual,
os chefes dos comandos militares e representantes
das Forças Armadas para reforçar as ações nas áreas
atingidas pelas chuvas na Região Metropolitana do
Recife, Zona da Mata e Agreste. O Corpo de
Bombeiros já começou a atuar com o reforço dos 92
novos soldados nomeados ontem (28.05) pelo
governador. As equipes também passaram a contar
com o incremento de bombeiros enviados pela
Paraíba e profissionais que vieram de Minas Gerais,
todos especializados no atendimento a casos de
deslizamentos. As equipes permanecem em
prontidão, atuando nas áreas mais críticas das
cidades afetadas.
“Precisamos desobstruir os acessos às
cidades, restabelecer o abastecimento de água e
analisar o trabalho que está sendo feito nesses locais.
As equipes foram reforçadas, os 92 novos bombeiros
que tiveram suas nomeações antecipadas já estão
trabalhando e vamos intensificar as ações”, afirmou
Paulo Câmara. “Vamos continuar atuando nas áreas
críticas e restabelecer os serviços, para avançarmos
na reconstrução das cidades”, reforçou.
De acordo com os registros da Central de
Operações e do Centro Integrado de Comando e
Controle Regional (CICCR), desde o início das
chuvas fortes, na quarta-feira (25.04), até este
domingo, foram confirmadas as mortes de 56
pessoas, e outras 56 continuam desaparecidas nos
municípios de Recife e Olinda. Também há registro de
3.957 desabrigados, sobretudo nos municípios da
Região Metropolitana e na Mata Norte. O grande
impacto causado pelas chuvas levou nove municípios
a decretar situação de emergência: Recife, Olinda,

Jaboatão dos Guararapes, São José da Coroa Grande, Moreno, Nazaré da Mata,
Macaparana, Cabo de Santo Agostinho e São Vicente Ferrer.
Além das forças de segurança estaduais, o Exército e a Marinha estão colaborando no
trabalho com 100 e 20 profissionais, respectivamente, e seis embarcações. As escalas foram
reforçadas também no IML para assegurar maior eficiência nas remoções e perícias, além de
serviços de assistência social e apoio, mitigando o sofrimento das famílias das vítimas. Na
manhã deste domingo, o Grupamento Tático Aéreo realizou o resgate de 12 pessoas ilhadas
em áreas alagadas, sem acesso por terra. As três aeronaves empregadas nas ações da RMR
também transportaram água e alimentos para comunidades isoladas ou fortemente atingidas,
como no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes.
No total, as equipes estão atuando em 12 pontos de deslizamento, com o emprego de
cães farejadores e equipamentos. Durante todo o dia de ontem, até a madrugada deste
domingo, o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMAR) resgatou 593 vítimas ilhadas em
várias localidades da RMR. No Recife, os resgates aconteceram nos bairros de Coqueiral,
Imbiribeira, Ipsep e Tejipió. Em Jaboatão, houve atendimento na Vila Dois Carneiros, Socorro e
Muribeca. Desde a sexta-feira (27.05), mais de 46 mil chamados foram feitos ao 193, com
deslocamento das equipes.
De acordo com informações da Agência Pernambucana de Água e Clima (Apac), o
Distúrbio Ondulatório de Leste – sistema que induziu os grandes volumes de chuva nos últimos
dias – se dissipou, mas ainda restam instabilidades no oceano, que ainda deverão provocar
precipitações neste domingo, de forma moderada, entre a Zona da Mata e a RMR. A tendência,
porém, é a estabilização da atmosfera, com redução gradativa dos volumes de chuva.

Governo de Pernambuco mobiliza helicópteros,
embarcações e mais de 1.200 profissionais no
atendimento às vítimas das chuvas

O

governador Paulo Câmara sobrevoou, no final
da tarde deste sábado (28.05), as áreas mais
atingidas pelas chuvas na Região
Metropolitana do Recife. O governador pôde conferir
a extensão dos estragos e o trabalhos dos mais de 1,2
mil profissionais do Corpo de Bombeiros,
Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco
(Codecipe), Polícia Militar e Assistência Social que
estão mobilizados no atendimento às vítimas. Três
helicópteros da Secretaria de Defesa Social, além de
embarcações e veículos pesados participaram dos
salvamentos.
“Sobrevoamos as cidades da Região
Metropolitana, inclusive a localidade de Jardim
Monteverde. Temos várias ocorrências em diferentes
locais ao mesmo tempo e nossas equipes estão todas
empenhadas. Já chamamos todo mundo que estava
de folga para o serviço e o nosso efetivo está nas ruas.
Vamos procurar intensificar isso com essas ajudas
que estamos solicitando, desde as nomeações dos
novos bombeiros, como também Forças Armadas e
profissionais dos estados vizinhos”, frisou Paulo
Câmara.
A Região Metropolitana do Recife, a Zona da
Mata e o Agreste de Pernambuco registraram das 6h
desta sexta até 6h deste sábado precipitações acima
de 100 mm. Itapissuma e Itaquitinga tiveram mais

chuva nesse período do que o total previsto para todo o mês de maio. Recife, Olinda, Jaboatão
dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Igarassu e Abreu e Lima registraram precipitações
acima de 200 mm, em 24 horas.
Da última quarta-feira (25.05) até o meio-dia deste sábado foram registrados 34 óbitos
no Estado. As mortes ocorreram no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Camaragibe.
O total de desabrigados por conta de deslizamentos chega a 1.026. A APAC renovou o alerta
de chuvas por mais 24 horas. A orientação é que a população que mora em áreas de risco
busque locais seguros para passar a noite, entrando em contato com os serviços de Defesa
Civil dos municípios.
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Presidente anuncia que
vai ao Grande Recife na
segunda
Bolsonaro disse que quer se inteirar melhor da tragédia

Bolsonaro promete
enviar ajuda a vítimas de
chuvas em Pernambuco
e Alagoas

O

presidente Jair Bolsonaro anunciou em suas redes sociais neste
domingo (30) que irá a Pernambuco para “ melhor se inteirar da
tragédia” causada pelas chuvas no Grande Recife. Pelos menos
33 pessoas morreram em decorrência de tempestades na região até esse
sábado (29).
Em sua postagem, o presidente disse que o governo federal disponibilizou
“desde o primeiro momento, todos os seus meios para socorrer aos
atingidos, aí incluído as Forças Armadas”. Neste domingo, equipes dos
ministérios do Desenvolvimento Regional, da Cidadania, da Defesa, da
Saúde e também das Forças Armadas foram para o Grande Recife, com a
participação dos ministros das respectivas pastas.

O

presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado, 28, que
o governo federal mobilizará auxílio aos estados do Nordeste
atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias onde já foram
registradas mais de 30 mortes em decorrência dos temporais e
Alagoas. Estão sendo enviados reforços dos ministérios da
Cidadania e da Defesa e das Forças Armadas, afirmou.
“Determinei ao Ministério do Desenvolvimento Regional o
monitoramento ininterrupto da situação, com o envio de equipes para
prestar o auxílio necessário às autoridades locais no socorro às
regiões afetadas”, publicou em suas redes sociais.
A pasta do Desenvolvimento afirmou mais cedo que serão
liberados 2,5 milhões de reais em assistência às principais áreas
afetadas pelas chuvas — inicialmente, a verba será direcionada aos
municípios São Miguel dos Campos e Rio Largo, em Alagoas.
Bolsonaro, em suas redes, citou o fundo de 1 bilhão de reais
atualmente existente para ações de socorro e assistência em
desastres, utilizado inclusive para auxílio nos trabalhos de
recuperação em Petrópolis (RJ), no início do ano, mas não citou
quanto desse recurso ainda está disponível
Prometeu, no entanto, que “mais recursos serão liberados nos
próximos dias”. “Mantemos hoje 1 bilhão de reais disponíveis para
ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços
essenciais,e que ainda podem ser usados na reconstrução de casas
destruídas em razão das chuvas e infraestruturas públicas”, declarou.
Mais cedo, o governo já havia anunciado que os ministros do
Turismo, Carlos Brito, e da Cidadania, Ronaldo Bento, visitarão
Pernambuco neste domingo, 29.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tuitou neste domingo que
embarcou para o Recife e informou que a vigilância em saúde já está na
área afetada. "Vamos levar kit desastres para pontos estratégicos
importantes", disse.
Somente no Grande Recife, o número de pessoas que morreram desde
segunda-feira (23) em decorrência dos temporais chegou a 33 na tarde de
ontem. Desse total, 28 morreram em deslizamentos de terra ocorridos
entre a madrugada e a manhã deste sábado (28). Em nota, o governo de
Pernambuco informou que a Central de Operações da Coordenadoria de
Defesa Civil do Estado de Pernambuco recebeu dos municípios o registro
de pelo menos 516 pessoas desalojadas e 249 desabrigadas.
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MEC debate parcerias e recuperação das aprendizagens com
Banco Mundial e Conselho Britânico
Em encontros bilaterais com representantes internacionais, ministro Victor Godoy e equipe compartilham ações estratégicas e
buscam parcerias

O

Ministério da Educação (MEC) marcou
presença no Fórum Mundial da Educação
que aconteceu entre os dias 22 e 25 de
maio em Londres, no Reino Unido. Paralelamente
ao evento, o ministro Victor Godoy e a comitiva
brasileira se reuniram com representantes de
instituições de educação internacionais.
Ao diretor do Banco Mundial, Jaime
Saavedra, a equipe do MEC detalhou a nova
Política Nacional para Recuperação das
Aprendizagens na Educação Básica, instituída
pelo Governo Federal na terça-feira (24). A medida
foi elaborada a partir de dados e evidências
científicas, da identificação de boas práticas no
mundo, além da escuta das redes estaduais e
municipais de educação.
Jaime Saavedra elogiou o plano de
recuperação de aprendizagem brasileiro e disse
que utilizará o país como referência para que
outros, que ainda não possuem planos avançados,
possam conhecer. O diretor afirmou, ainda, que a
estratégia do MEC está de acordo com as práticas
do RAPID, um modelo de aprendizagem do Banco
Mundial que tem cinco eixos de atuação, que são:
manter os estudantes na escola, analisar os níveis
de aprendizagem, priorizar o ensino fundamental,
implementar programas de recuperação e
desenvolver a saúde e o bem-estar psicossocial
dos estudantes.
Além disso, durante a reunião, os
representantes do MEC falaram sobre as parcerias
vigentes entre a Pasta e o Banco Mundial.
Atualmente, o MEC e o Banco Mundial possuem
Diário datrabalhos
Manhã conjuntos, como o
importantes
Monitoramento do Novo Ensino Médio e o Educa

Mais Norte Nordeste, programa que será implementado para mitigar os impactos da pandemia nas
escolas do ensino fundamental das duas regiões do Brasil, visando acelerar e recuperar as
aprendizagens.
Ainda em agendas paralelas ao evento, a delegação do MEC se reuniu com o Conselho Britânico
para debater possíveis projetos e parcerias para melhorar a educação do Brasil. A entidade
internacional foi representada por Helen Silvester, diretora regional da instituição.
A agenda também foi marcada por reuniões com o representante do governo britânico no âmbito
da educação, Steve Smith; com o ministro de Habilidades do Departamento de Educação do Reino
Unido, Alex Burghart. Na pauta, importantes parcerias para a educação superior, profissional e
tecnológica.
Fórum Mundial da Educação
O Fórum foi realizado com o intuito de promover o debate entre ministros de educação,
conselheiros e secretários no tocante ao futuro de políticas educacionais. A edição de 2022 focou na
resposta de diversos sistemas de educação à crise provocada pela pandemia da Covid-19. Na
programação do evento, foram compartilhadas boas práticas adotadas ao longo dos últimos dois anos,
o impacto da pandemia em comunidades vulneráveis e o papel da educação na retomada da economia.
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Ministro da Educação participa do XIV CBESP
Godoy afirmou que o país está perto de bater a meta 12 do Plano

O

Ministro da Educação, Victor
Godoy, participou, na quinta-feira
(05, do Congresso Brasileiro da
Educação Superior Particular (CBESP),
um evento realizado pela Linha Direta e
promovido pelo Fórum das Entidades
Representativas do Ensino Superior
Particular, constituído pela Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior (ABMES), Associação
Brasileira das Mantenedoras das
Faculdades (Abrafi), Associação
Nacional dos Centros Universitários
(Anaceu), Sindicato das Mantenedoras
de Ensino Superior (Semesp),
Confederação Nacional dos
Estabelecimentos de Ensino
(Confenen), Federação Nacional das
Escolas Particulares (Fenep) e pelo
Sindicato das Entidades Mantenedoras
de Estabelecimentos de Ensino
Superior do Estado do Rio de Janeiro
(Semerj).
Com o tema “Criatividade e
Inovação na Construção da Educação
Superior Pós-pandemia”, o XIV CBESP
foi realizado entre os dias 5 a 7 de maio,
em formato híbrido, nas dependências
do Resort Costão do Santinho, em
Florianópolis/SC, e transmitido pelo
YouTube do CBESP.
O Ministro Victor Godoy foi o
responsável pela abertura solene do
evento e destacou a aprovação da MP
do Prouni, e como a ampliação do
público alvo do programa irá evitar
ineficiências como a sobra de vagas,
possibilitando que mais estudantes
concorram às vagas. Além de anunciar

em primeira mão o lançamento de uma política nacional de recuperação das aprendizagens perdidas por conta
da pandemia.
“Tivemos grandes avanços que foram construídos em parceria com outros setores e por meio da Sesu,
com programas com menor taxa de evasão, programas que nós do MEC temos um interesse muito grande em
fortalecer e promover. Agradeço o apoio do foro e suas contribuições para a qualificação do ensino e o
aprimoramento do ensino superior, seja ele público ou privado”, afirmou o ministro.
Participaram da abertura do congresso a Presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Maria
Helena Guimarães de Castro, a Secretária da Seres, Diana Azin, o Secretário de Educação de Santa Catarina,
Vitor Fungaro, o Secretário Municipal de Educação de Florianópolis, Maurício Fernandes, assim como membros
do fórum que organiza o evento.
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Ministério da Saúde monitora situação após fortes chuvas em
Pernambuco e Alagoas
Equipes da pasta foram acionadas para reforça o atendimento à população

O

Ministério da Saúde
acompanha de perto a
tragédia causada pela
chuva em Pernambuco e em
Alagoas. A Força Nacional do SUS
foi acionada para reforçar o
atendimento às vítimas dos
temporais, enviando profissionais,
recursos materiais, equipamentos e
insumos em apoio aos estados
atingidos.
Em entrevista coletiva na
manhã deste domingo (29), o
ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, destacou que as equipes
já estão trabalhando para fazer um
diagnóstico preciso da situação e
atuar para garantir a saúde da
população. “Com essa tragédia, há
uma série de problemas de saúde
que podem advir, situações que
podem levar à desidratação, como
diarreias agudas, além da
intensificação dos casos de

síndromes respiratórias, decorrentes de situações virais com fortes
chuvas”, alertou o ministro.
Queiroga também reforçou que a pasta está verificando os danos a
eventuais estabelecimentos de saúde, como unidades básicas, e da
necessidade de apoiar estados e municípios com recursos humanos.
O Ministério da Sáude também irá enviar quatro kits destinados a
desastres: dois para Pernambuco e dois para Alagoas. Os kits são
compostos por uma série de medicamentos e insumos estratégicos para

reforçar a assistência farmacêutica
às populações atingidas pelas
chuvas.
COMITIVA DO GOVERNO
FEDERAL
Uma comitiva do governo federal,
composta pelos ministros Carlos
Brito (Turismo), Ronaldo Bento
(Cidadania), além de Queiroga,
sobrevoou as áreas mais atingidas
pelas fortes chuvas. Os chefes de
estado destacaram as ações
integradas do governo federal para
dar suporte às autoridades dos
estados e municípios atingidos.
“Ninguém vai ficar para trás”,
garantiu o ministro da Saúde.

Ministério da Saúde alerta para prevenção de bronquiolite e
pneumonia em crianças

A

queda de temperatura em
várias regiões do Brasil é
favorável para a proliferação
do vírus sincicial respiratório (VSR)
que pode causar infecções nas vias
respiratórias, principalmente em
crianças menores de cinco anos.
Por isso, o Ministério da Saúde
alerta para prevenção e o
diagnóstico precoce para evitar
casos graves.
O VSR é uma das principais
causas de infecções das vias
permaneça
com a legislação por um
respiratórias
e pulmõesem
emdia
recémpreço que cabe no seu orçamento
nascidos e crianças pequenas, que
podem causar bronquiolite e casos notificados são pesquisados para VSR, então os dados apresentados
p n e u m o n i a . O p e r í o d o d e inferem uma amostra de casos observados, e identifica a circulação do VSR
sazonalidade do vírus normalmente no local, unidade federada e país.
tem início em maio e se estende até
Entre os sintomas, os mais comuns são febre baixa, dor de garganta,
o mês de setembro, podendo se dor de cabeça e secreção nasal. Mas fique atento caso outros sinais de
alongar em algumas regiões.
alerta apareçam, como febre alta, tosse persistente, dificuldade para
Entre janeiro e abril de 2022, respirar, chiado no peito, lábios e unhas arroxeados. Com o aparecimento
foram notificados no sistema do desses sintomas, a recomendação é procurar uma Unidade Básica de
Ministério da Saúde cerca de 3,6 mil Saúde para o primeiro atendimento.
casos de Síndrome Respiratória
O vírus pode atingir pessoas de qualquer idade, inclusive adultos,
Aguda Grave (SRAG), causados mas os quadros mais graves acontecem em crianças menores de 2 anos,
pelo vírus sincicial. A maior parte especialmente nos menores de 6 meses. Por isso, a amamentação nessa
dos casos ocorreu em crianças fase da vida, por exemplo, é um reforço imunológico importante. Em casos
menores de 4 anos de idade. de infecção, o diagnóstico é clínico e pode ser feito o exame de painel viral
Importante ressaltar que no Brasil que detecta a presença do VSR na orofaringe.
as informações sobre os dados
Entretanto, para reduzir os riscos de crianças terem bronquiolite e
epidemiológicos, com resultados pneumonia nessa época do ano, o Ministério da Saúde reforça algumas
laboratoriais de VSR, ocorre de medidas importantes. Evitar o contato ou exposição da criança com outra
maneira amostral, nem todos os pessoa já contaminada, reforçar os cuidados básicos de higiene como

lavagem frequente das mãos com
água e sabão e limpeza dos objetos
que podem estar contaminados,
como brinquedos, podem prevenir
a transmissão do vírus.
‘
Além das medidas não
farmacológicas, a Pasta tem um
programa estratégico para
prevenção da infecção pelo VSR
em crianças altamente vulneráveis
que correm o risco de desenvolver
quadros graves. Essas crianças
são aquelas que nasceram com
menos de 28 semanas de idade
gestacional ou que tenham
Cardiopatia Congênita ou Doença
Pulmonar Crônica da
prematuridade descompensadas. A
prevenção é feita com o anticorpo
monoclonal Palivizumabe, que é
aplicado mensalmente durante 5
meses no período da sazonalidade
(que pode variar de fevereiro a
agosto de acordo com a região).
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Salvador (BA) recebe representantes do MTur para desenvolver
projeto “Brasil, essa é a nossa praia!”
Iniciativa auxilia cidades brasileiras a aprimorar a gestão de orlas marítimas do país e o desenvolvimento de ações que
sensibilize práticas sustentáveis

A

cidade de Salvador (BA)
recebe, a partir desta terçafeira (17.05), representantes
do Ministério do Turismo, da
Secretaria de Coordenação e
Governança do Patrimônio da União
e da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN) para
visitas técnicas do projeto “Brasil,
essa é a nossa praia!”. A ação tem o
objetivo de auxiliar dez cidades
brasileiras a aprimorar a gestão de
orlas marítimas do país e no
desenvolvimento de ações que
sensibilize para a adoção de práticas
sustentáveis nestes locais.
Além da capital baiana, Cruz
(CE), Barreirinhas (MA), Natal (RN),
Paraty (RJ), Imbé (RS) e Vila Velha
(ES) já receberam as equipes do
projeto. O ministro do Turismo,
Carlos Brito, destacou a importância
de Salvador, que é uma das
principais cidades turísticas do país,
na implementação da iniciativa. “A
capital baiana pode representar um
importante case para os demais
destinos que participam do projeto.
Va m o s a c o m p a n h a r a s
peculiaridades e as dificuldades
para, assim, auxiliar no

desenvolvimento da gestão da
conhecida orla soteropolitana”,
disse.
Além das visitas às orlas,
as equipes técnicas realizam
reuniões com os atores locais das
três esferas de governo,
empresariado e sociedade civil
organizada; imagens
georreferenciadas, incluindo
mapas e fotografias. Na última
semana, representantes das
cidades de Paraty (RJ) e Imbé
(RS) contaram com a presença da
comitiva composta por

representantes da Pasta e da UFRN.
Lançado no fim do ano
passado, o projeto “Brasil, essa é a
nossa praia!” apoia 10 municípios do
país na formalização de planos de
gestão integrada para que possam
aderir ao Projeto Orla, coordenado
pelos ministérios da Economia,
Turismo, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Regional. A partir da
metodologia do Projeto Orla, os
municípios passam a ser
responsáveis pela gestão, com
benefício socioeconômico para os
destinos turísticos, que incorporam

normas ambientais na política de
regulamentação dos usos dos
terrenos e marinha, buscando
aumentar a dinâmica de
mobilização social neste processo.
PROJETO ORLA – A
iniciativa tem por objetivo contribuir
para a aplicação de diretrizes gerais
de disciplinamento de uso e
ocupação da orla, incentivando os
municípios quanto à elaboração e
implementação de um Plano de
Gestão Integrada - PGI, que agrega
informações ambientais e
patrimoniais sobre a localidade, e
propõe um conjunto de ações que
visam a mitigar os danos ambientais
e promover o desenvolvimento
sustentável da região, contribuindo
também para a melhoria dos
serviços de infraestrutura, de
educação ambiental, sinalização
das praias, balneabilidade, fluxo
turístico, dentre outros.

Concurso que elegerá “Melhores Vilas Turísticas” do mundo está
com inscrições abertas
Para participar, as regiões precisam ter até 15 mil habitantes e sediar atividades rurais. Documentação deve ser enviada ao
Ministério do Turismo até 27 de maio

M

unicípios brasileiros que
possuam estratégias
i n o v a d o r a s
e
transformadoras para o turismo em
áreas rurais têm até 27 de maio para
se inscreverem na 2ª edição do
concurso mundial “Melhores Vilas
Turísticas”. Desenvolvida pela
Organização Mundial do Turismo
(OMT), a iniciativa contará com três
representantes brasileiros, que
serão escolhidos pelo Ministério do
Turismo e concorrerão com outros
destinos em nível global. Em 2021,
a Rota do Enxaimel, situada na
região do Vale do Itajaí, em Santa
Catarina, foi uma das ganhadoras.
Para participar, os
interessados precisam enviar a
documentação necessária ao email candidaturas@turismo.gov.br,
em português e, também, em inglês
ou espanhol. Dúvidas sobre a
seleção podem ser encaminhadas
para o mesmo endereço eletrônico.
As propostas devem ser feitas por
entidades públicas ou privadas,
associações, pessoas físicas ou
jurídicas que representem as
comunidades. Caso a inscrição seja

iniciativa do setor privado ou do terceiro setor, é necessário indicar no email que a candidatura conta com a anuência da prefeitura ou do órgão
oficial de turismo do município a que a vila se vincule.
Para o ministro do Turismo, Carlos Brito, o concurso é uma ótima
oportunidade de promoção e desenvolvimento do turismo rural no país. “O
Brasil possui inúmeras regiões rurais que têm potencial para figurar entre
as melhores vilas turísticas do mundo. Assim como a Rota do Enxaimel,
que ganhou no último ano, tenho certeza de que este ano emplacaremos
outra região. Você, gestor municipal ou comunidade, se inscreva e ajude a
promover o turismo brasileiro”, incentiva.
Podem participar da chamada pública localidades rurais com até 15
mil habitantes, que abriguem atividades tradicionais, como agricultura,
silvicultura, pecuária ou pesca, e que compartilhem valores e o estilo de
vida da comunidade. (Confira AQUI os documentos exigidos)
Assim como na primeira edição do concurso, o Ministério do Turismo
levará em consideração outros três critérios para a classificação dos

destinos: estar posicionado
digitalmente e conseguir divulgar
seus produtos turísticos; possuir
ações de turismo de base comunitária
ou produção associada, como nas
áreas de alimentos e de artesanato, e
dispor de um evento tradicional com
visitação turística no calendário
oficial.
BENEFÍCIOS - Por meio de um selo,
a OMT identificará as “Melhores Vilas
Turísticas”, que servirão de exemplo
de destinos rurais na relação com
bens culturais e naturais, a
preservação e a promoção de valores
rurais e comunitários e a defesa da
inovação e da sustentabilidade nos
aspectos econômicos, sociais e
ambientais. A OMT também vai
disponibilizar um programa de apoio a
aldeias e vilas que não tenham sido
classificadas, neste primeiro
momento, para obter o selo. A
entidade criará, ainda, uma rede para
a troca de experiências, boas
práticas, conhecimentos e
oportunidades de desenvolvimento
do turismo rural.
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