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Editor-chefe da Público A

PÚBLICO A | JUNHO 2022

Nossa edição deste mês da Público A 
traz matéria sobre o Hidrogênio Verde. 

Entenda mais sobre o combustível
do futuro, a sua importância e 

como vai impactar em nossas vidas.
Aprecie e compartilhe sem moderação 

com seus amigos e grupos pelo Whatsapp!
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Troca de experiências e oportunidade 
de negócios marcam a terceira edição 
do Trends Experience
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A Prefeitura de Fortaleza 
segue realizando melhorias 
na nova av. Beira-Mar, 
mesmo após a conclusão 
das obras e instala 96 novos 
bancos em toda a orla.

........................................................................................

Calçadão da 
Av. Beira-Mar ganha 
novos bancos em 
toda a orla

@rodrigokawasakiocial

Coca-Cola lança bebida 
alcóolica em parceria 
com Jack Daniel’s

Jack Daniel’s & Coca-Cola 
RTD, inspirado no clássico 
coquetel de bar, será feito 
com Jack Daniel’s Tennessee 
Whiskey e Coca-Cola. 
A bebida estará disponível 
em mercados de todo o 
mundo no nal de 2022.
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Usuários de planos de 
saúde que tenham 
tratamentos interrompidos 
após a decisão que tornou 
taxativo o rol de 
procedimentos têm um 
novo canal de reclamações. 
A Associação Paulista de 
Medicina disponibilizou o 
telefone 0800 017 3313 e 
o e-mail sospacienteplano
@apm.org.br.

Planos de saúde: 
usuário pode reclamar 
se tratamento for 
interrompido

Estudante de 13 anos 
é aprovado em 
medicina na Universidade 
de Fortaleza

Com apenas 13 anos, 
Caio Temponi, coleciona 
grandes conquistas. A 
última foi a aprovação do 
vestibular da Universidade 
de Fortaleza, UNIFOR, 
para o curso de Medicina. 
Ele já havia passado em 
primeiro lugar no 
vestibular para 
Administração na UECE.

........................................................................................
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Diante do aumento 
signicativo do número de 
casos de COVID-19 no 
país, vários governos 
municipais voltaram a 
recomendar o uso de 
máscara em ambientes 
fechados. A boa notícia é 
que existe uma máscara 
capaz de inativar ambos 
os vírus. Já comercializado 
com o nome de Phitta Mask, 
desenvolvida pela USP.

Máscara criada na 
USP é capaz de 
conter a Covid-19 
e o vírus da gripe

Jasmine Alimentos é 
adquirida por M. Dias 
Branco

Empresa paranaense, que 
faturou R$ 180 milhões no 
ano passado, passa a fazer 
parte de uma das mais 
expressivas companhias 
de alimentos brasileira
A Jasmine Alimentos, 
empresa referência em 
produtos orgânicos, 
funcionais, integrais, 
sem glúten, sem lactose 
e zero açúcar, formalizou 
a aliança com a empresa 
M. Dias Branco. 

........................................................................................
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Tribunal do Cade 
aprova aquisição 
da Extrafarma pela 
Pague Menos

O Tribunal do Cade, em 
sessão de julgamento, 
aprovou a aquisição da 
Extrafarma, pertencente a 
Ultrapar, pelas Farmácias 
Pague Menos, de forma 
condicionada à celebração 
de Acordo em Controle de 
Concentrações, que prevê, 
dentre outras obrigações, 
o desinvestimento de oito 
unidades, menos de 3% 
das lojas adquiridas.

McDonald’s abre 
vendas antecipadas 
para o McDia Feliz 2022

O McDia Feliz, uma das 
principais campanhas do 
país em arrecadação de 
fundos para causas 
infantojuvenis, dá início 
às vendas de tíquetes 
antecipados pelo site https:
//www.mcdonalds.com.br/
mcdia-feliz/participe, para 
sua edição deste ano, que 
acontecerá em 27/08.
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O hidrogênio combustível é visto como peça 
importante para o futuro neutro em carbono. Mas 

sua transformação de gás em combustível 
demanda uma grande quantidade de energia. 
Portanto, é importante prestar atenção na fonte 

dessa energia para que o produto nal 
seja o chamado hidrogênio verde.

Como é a produção do hidrogênio combustível?

Elemento mais abundante no universo, uma das 
formas de produzi-lo é por meio de um processo 
térmico. Neste caso, geralmente, o vapor reage 

com um combustível do tipo hidrocarboneto, 
produzindo hidrogênio. Os combustíveis que 
podem ser usados são vários, e vão do diesel 

a gás natural e biogás, por exemplo. Neste tipo 
de geração, há emissões de carbono. Segundo o 

Escritório de Eciência Energética e Energia 
Renovável, 95% de todo o hidrogênio 

produzido vêm do gás natural. Mas também 
é possível produzi-lo a partir da eletrólise
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O que é o hidrogênio verde?

O hidrogênio enquanto combustível pode ser de 
diferentes “cores”. Estas o classicam conforme a 

fonte de energia usada para produzir o 
hidrogênio combustível. Há o hidrogênio cinza, 

produzido a partir de combustíveis fósseis. 
Quando essa produção vem de gás natural e 

há captura e armazenamento de carbono, 
temos o hidrogênio azul. 

Já o hidrogênio verde é aquele feito a partir da 
eletrólise. Porém a energia inicial para a realização 

deste processo precisa vir de fontes renováveis para 
que o combustível se enquadre nesta categoria. 

Assim, sua produção se dá sem a emissão de carbono. 
É por isso especialistas veem este tipo de combustível 

como chave para um mundo neutro em carbono.

Já há quem aponte o hidrogênio verde como uma 
possível commodity, e o Brasil, como um potencial 

exportador dela. O Chile, por exemplo, está 
tentando se tornar uma potência nesta área.                                                                  
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Onde é possível usar hidrogênio?

Embora o uso mais conhecido do hidrogênio 
provavelmente sejam os carros, há muitos outros 
possíveis. Células de combustível podem servir 
de unidades xas de geração de energia para 

prédios. Em alguns casos, elas podem fornecer 
também calor, explica o Hydrogen Europe.

Ainda conforme o site, as células de combustível 
são vistas como potencial fontes de energia 

para aeronaves. É possível, por exemplo, 
usá-las como sistema de gerador de emergência. 
Além disso, podem servir de unidade auxiliar de 

energia para o avião como um todo. No mar também 
há espaço para o hidrogênio como combustível.

Há até um projeto norueguês que pretende criar 
um navio de cruzeiro movido a hidrogênio. A 

meta é que ele esteja pronto em 2023, embora 
ainda não haja células para tal escala,segundo o 

Hydrogen Europe. Também é possível que o 
hidrogênio alimente veículos de serviço como 

empilhadeiras e caminhões, além de ônibus e trens.
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MÚS  CAS & NEGÓCIO$

LEMBRE-SE: 
"Erros podem ser perdoados, 

atitudes podem ser repensadas, 
mas algumas palavras 

nunca poderão ser esquecidas."

Grande Paul McCartney, 
chega aos 80 anos de idade, 
com vitalidade de dar inveja 

a muitos babyssauros.

PÚBLICO A | JUNHO 2022

Grande gura humana, Dr. Nelson 
Magno, médico cirurgião geral, 

dos mais conceituados e requisitados.

Um zoom na gura do 
competente publicitário Adiel Maia.
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Troca de experiências e 
oportunidade de negócios 
marcam a terceira edição 
do Trends Experience

A Terceira Edição da Trends Experience, realizada no 
Coco Bambu Lounge, no dia 02/06, reuniu empresários 
de renome da economia cearense com expoentes do 

mercado nacional. CEO da Arco Educação, Ari de Sá Neto, 
e Victor Moreira, CEO da Kora Saúde CE (Rede Oto) 

tiveram um bate-papo mediado pelo economista Célio 
Fernando, com insights sobre governança, M&A e IPO. 

O evento foi mais uma realização da TrendsCE, 
com apoio da Verk Investimentos e VSM Comunicação.

........................................................................................
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Thiago Fujiwara, Victor Moreira, Ari Neto e Marcos André
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Carla Xerez Lealbino, Fernanda Salasar, Carla Matos e Camila Moreira

Carla Matos, Henrique Figueiredo, Rosemberg Freitas e Raimundo Cordeiro
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Danilo Amaral e Mário Gurjão
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