
As lojas do Centro de 
Maceió vão abrir durante 
três domingos consecuti-
vos de dezembro: 6, 13 e 20. 
A informação é da Aliança 
Comercial e foi divulgada 
ONTEM. O horário definido 
para abertura das lojas será 
9h com fechamento previsto 
para as 14h e contará com 
o apoio da Polícia Mili-
tar, Guarda Municipal e o 
programa Ronda do Bairro 
que farão a segurança dos 
consumidores e lojistas no 
período. Guido Júnior, presi-
dente da Aliança Comercial, 
disse que a abertura das lojas 
do Centro aos domingos “é 
uma tradição”. Ele infor-
mou que, nesse período, os 
consumidores vão poder 
aproveitar as promoções 
das lojas que estão partici-
pando da campanha Natal 
Premiado, que está em sua 
8ª edição, onde serão sorte-
ados dois carros e diversos 
outros prêmios.
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3POLÍCIA: OPERAÇÃO EM AL, SE, MA E SP PRENDE NOVE ENVOLVIDOS NO GOLPE DO MOTOBOY

COMÉRCIO DE MACEIÓ 
ABRIRÁ AOS DOMINGOS

5

2

Divulgação

ALIANÇA COMERCIAL INFORMOU QUE AS LOJAS DO CENTRO ABRIRÃO DURANTE TRÊS DOMINGOS CONSECUTIVOS: 6, 13 E 20

POLO TECNOLÓGICO

Obras e 
instalação 
entram na 
fase final

Consumidores maceioenses poderão aproveitar os domingos para as compras de Natal; horário de funcionamento do comércio será das 9h às 14h 

6

RIDÍCULO
Deputado bolsonarista  

que chamou deputadas 
de histéricas será 

denunciado no 
Conselho de  

Ética da 
Câmara

BOCA DA MATA

Câmara aumenta salários de 
prefeito, vice e secretários

A Câmara Municipal 
de Boca da Mata pegou a 
população de surpresa, 
ao aprovar o Projeto de 
Lei 01-2020, que “dispõe 
sobre a fixação dos subsí-
dios do prefeito, vice-
-prefeito,  secretários, 
diretores de autarquias 
e o procurador do muni-
cípio de Boca da Mata”. 
Em resumo: aumento nos 
salários dessas “autorida-
des”. Para o prefeito eleito 
Bruno Feijó, a Câmara 
aumentou o salário dele 
para R$ 18 mil (20% de 
aumento); vice-prefeito 
passa a ganhar R$ 15 mil 
(50%) e secretários muni-
cipais, diretores de autar-
quias mais o procurador 
do Município passam a 
receber R$ 7 mil (40% de 
aumento). Os novos venci-

mentos entram em vigor 
a partir de janeiro/2021. 
Lembrando que o vice-
-prefeito eleito, Sérgio 
Maciel da Costa, é atual-
mente vereador e votou 

pelo  aumento do seu 
futuro salário. Dos 11 
vereadores de Boca da 
Mata, apenas dois vota-
ram contra o aumento.  A 
medida causou indignação 

entre os servidores, princi-
palmente os da Educação 
que estão há três anos sem 
reajuste nos vencimen-
tos. O Sinteal emitiu nota 
de repúdio à decisão da 
Câmara. Na nota, o sindi-
cato afirma que a decisão é 
equivocada e que deve ser 
revogada imediatamente. 
O PL 01-2020 foi assinado 
pelo vice-presidente da 
Câmara, Manoel Messias 
da Silva Costa – Baré 
Otávio, pelo 1º secretário, 
José Anderson da Costa 
e o 2º secretário, Geraldo 
Pereira Barros. O presi-
dente da Câmara, Valter 
Acioli Filho, não assinou 
o Projeto de Lei. Ele e o 
vereador Deca Sampaio 
foram os únicos que vota-
ram contra o reajuste nos 
salários.

Na Câmara, nove vereadores votaram a favor do aumento e dois, contra

Divulgação
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Severino Carvalho e 
Geysa Miranda
Repórteres

O governador 
Renan Filho 
visitou, na 

manhã de ONTEM, as instala-
ções do Centro de Inovação do 
Polo Tecnológico do Jaraguá, 
acompanhado pelo secretário 
da Ciência, da Tecnologia e da 
Inovação, Rodrigo Rossiter. 
Com as obras físicas pratica-
mente concluídas, o equipa-
mento recebeu investimentos 
do Governo de Alagoas da 
ordem de R$ 17 milhões e será 
entregue no primeiro semes-
tre de 2021.

“O Polo Tecnológico vai 
funcionar como um ambiente 
de incentivo à inovação, à 
ciência e à tecnologia do nosso 
estado, trazendo empresas 

para cá com incentivos fiscais 
e com aluguel subsidiado 
pelo Governo do Estado. Isso 
vai incluir, cada vez mais, 
Maceió, Alagoas e o bairro 
do Jaraguá num ambiente de 
inovação no país”, destacou 
Renan Filho.

Rodrigo Rossiter considera 
que o novo espaço será um 
marco para políticas públi-
cas de inovação em Alagoas. 
Segundo o secretário, o equi-
pamento possibilitará o conví-
vio e a articulação dos players 
e stakeholders do setor de 
inovação do estado, além de 
permitir troca de ideias, proje-
tos e soluções.

“Abrimos uma consulta 
pública que foi finalizada 
no dia 30 de novembro para 
saber quais empresas tinham 
interesse em ocupar o Polo 
e foi muito bom o resultado. 

Tivemos mais de 60 empre-
sas que se cadastraram para 
ocupar esse espaço e, a partir 
de agora, estamos iniciando 
todo o processo burocrático 
para poder trazê-las para cá o 
quanto antes”, revelou Rossis-

ter.
O Centro de Inovação do 

Polo Tecnológico do Jara-
guá possui 6.130 m² de área 
construída. São 42 salas para 
empresas de pequeno, médio 
e grande porte; três salas de 

reunião, sendo uma por andar; 
auditório para 330 pessoas, 92 
vagas de estacionamento, dois 
galpões multiuso, uma biblio-
teca, seis salas destinadas a 
parceiros, quatro de informá-
tica e duas de treinamento.

Obras e instalações do Polo 
Tecnológico estão avançadas

EQUIPAMENTO FICA EM JARAGUÁ e será entregue no primeiro semestre de 2021; investimentos do Governo de AL são de R$ 17 milhões

Em fase final de instalação, Polo Tecnológico será entregue no 1º semestre de 2021 e ficará localizado no Jaraguá

Márcio Ferreira

DHPP prende jovem que 
cometeu homicídio 

A equipe plantonista da Delegacia 
de Homicídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP), comandada pelo delegado 
Rodrigo Sarmento, prendeu ONTEM, 
no bairro da Santa Lúcia, um jovem 
de 21 anos acusado de ter cometido 
homicídio em 2017.
De acordo com o delegado Eduardo 
Mero, coordenador da DHPP, a 
motivação do crime pode ter sido 
por ciúme, pois o autor havia sido 
casado com uma jovem, com quem 
já tinha encerrado o relacionamento. 
No entanto, ao ver a ex-companheira 
com um homem, na saída de uma 
boate no bairro de Jaraguá, na parte 
baixa da capital, no dia 9 de julho 
de 2017, foi ao encontro do casal 
e efetuou vários disparos, vindo a 
matar Edson Alves da Silva.
Após a prisão, o autor do crime foi 
conduzido para a sede da Delegacia 
de Homicídios e Proteção à Pessoa 
para a confecção dos procedimen-
tos cabíveis.

Soraya Leite
Ascom FMAC

A quarta edição Natal do 
Folguedos tem início HOJE, 
a partir das 18h, na Praça 
Multieventos, na Praia da 
Pajuçara. O evento, realizado 
pela Prefeitura de Maceió, 
por  meio  da  Fundação 
Municipal de Ação Cultural 
(Fmac), terá a tradicional 
feira gastronômica, apre-
sentações de coco de roda, 
pastoril, fandango, bumba 
meu boi, guerreiro, baia-
nas, ciranda, samba de roda, 
bandas de pífanos, grupos 
afros, artistas e bandas locais, 

além de outras atrações.
A programação,  que 

segue até o dia 20 de dezem-
bro, inclui ainda uma feiri-
nha de artesanato, Casa do 
Papai Noel, Espaço Kids e 
iluminação temática.

O Natal dos Folguedos 
conta com patrocínio do 
Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae/
AL) e apoio da Associação 
Brasileira de Bares e Restau-
rantes em Alagoas (Abrasel-
-AL), Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis em 
Alagoas (ABIH-AL) e Maceió 
Con ven t i on  &  Vi s i t or s 
Bureau (MC&VB).

HOJE

Começa 4a edição do 
Natal de Folguedos

Confira a programação
04/12 (Sexta-feira)
19h – Projeção Mapeada
 Tião Marcolino
20h – Fandango do Pontal e 
Coco de Roda Xique Xique
21h – Mel Nascimento

05/12 (Sábado)
19h – Lula Sabiá
20h – Projeção Mapeada
Boi Treme Terra e Guerreiro 
Mensageiro de Padre Cícero
21h – Jaques Setton

06/12 (Domingo)
19h – Xameguinho
20h – Baianas Mensageiras 
de Santa Luzia e Coco de 
Roda Los Coquitos
21h – Abanos do Forró

09/12 (Quarta-feira)
19h – Val Bocca
20h – Boi Dragão Kids e 
Cirandeiras Alagoanas
21h – Joelson dos 8 Baixos

10/12 (Quinta-feira)
19h – Lara Melo
20h – Baianas Ganga 

Zumba e Taieiras Alagoana
21h – Nara Cordeiro

11/12 (Sexta-feira)
19h – Sandoval do Forró
20h – Projeção Mapeada
Coco de Roda Reis dos 
Cangaço e Samba Show 
Gaviões da Pajuçara
21h – Gabriel Henrique & 
Matheus

12/12 (Sábado)
19h – Gil Neves
20h – Projeção Mapeada
Guerreiro São Pedro Alago-
ano e Boi Força Bruta
21h – Igbonan Rocha

13/12 (Domingo)
19h – Rogério Nicácio
20h – Pastoril Estrela de 
Belém e Coco de Roda 
Reviver
21h – Eliezer Setton

16/12 (Quarta-feira)
19h – Fidellis e Cabroeira
20h – Coco de Roda Catolé 
e Pastoril Sagrado Coração 

de Jesus
21h – Kel Monalisa

17/12 (Quinta-feira)
19h – Irineu Nicácio
20h – Boi Bumba Alagoano e 
Samba de Roda K’Posú Betá
21h – Tamboricas

18/12 (Sexta-feira)
19h – Lucy Muritiba
20h – Projeção Mapeada
Coco de Roda Paixão 
Nordestina e Afoxé Odo Iyá
21h – Wilma Araújo

19/12 (Sábado)
19h – Elaine Kundera
20h – Projeção Mapeada
Guerreiro Vencedor Alagoano 
e Banda de Pífano Flor do 
Nordeste
21h – Chau do Pife

20/12 (Domingo)
19h – Cai Dentro

20h – Boi Axé e Junina 
Santa Fé
21h – Fernanda Guimarães
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Justiça autoriza leilão de
mercadorias apreendidas

NOVA DATA: Sefaz confirmou que o certame será 17 de dezembro; cadastrados que já receberam liberação seguem aptos a participar

Anna Montenegro e 
Kamilla Abely
Repórteres

Foi publicado 
n o  D i á r i o 
O f i c i a l  d o 

Estado (DOE), da quarta-
-feira (2), o novo edital da 
sessão pública para o leilão 
de bens e mercadorias apre-
endidas que acontecerá no 
próximo dia 17 pela Secreta-
ria de Estado da Fazenda de 
Alagoas (Sefaz-AL). O leilão 
estava previsto para ocorrer 
em maio deste ano, mas foi 
suspenso temporariamente 
por decisão judicial, rece-
bendo a nova data de reali-
zação neste mês.

A sessão virtual ocorrerá às 
10h, através do site www.leilo-
esfreire.com.br, mas a recepção 
de lances começará 24h antes 
do início do certame. Diante da 
pandemia de Covid-19 e restri-
ção de aglomerações deter-
minada pela legislação, não 
haverá possibilidade de visi-
tação dos lotes, sendo o leilão 

realizado somente na modali-
dade on-line.

O secretário Executivo de 
Gestão Interna, Fábio Peixoto, 
explica que todos os interessa-
dos em participar do leilão, e 
que já realizaram o cadastro e 
foram liberados, seguem aptos 
a participar. “Aqueles que 
efetuaram o cadastro e esta-
vam com toda a documenta-
ção correta seguem em aberto, 
por isso é necessário observar 
essas pendências. A equipe do 
Leilões Freire está seguindo 
com a análise”, colocou.

Entre as mercadorias que 
serão leiloadas estão celulares 
Apple e Xiaomi, Ipad Apple, 
fone Apple, relógio Apple, 
caixa de som JBL e patinete 
elétrico com acento.

Os bens ou mercadorias 
serão leiloados individual-
mente ou em lotes entregues no 
estado e condições em que se 
encontram e sem garantia, não 
cabendo ao leiloeiro e à Sefaz-
-AL a responsabilidade por 
qualquer problema ou defeito 
que venha a ser constatado 

posteriormente ao arremate, 
seja na constituição, na compo-
sição ou no funcionamento dos 
bens arrematados, de modo 
que todos os lotes estarão dispo-
níveis para visitação e validação 
pelos interessados.

“Há três motivos que 
tornam esse leilão ainda mais 
importante: possibilitar às 
pessoas a oportunidade de ter 
um smartphone, por exem-
plo, que hoje é praticamente 
um instrumento de trabalho, 
já que a comunicação digital 
foi bastante fortalecida pela 
pandemia; angariar recursos 
para o Tesouro Estadual neste 
momento de queda da arre-
cadação; além de combater a 
sonegação fiscal, estimulando 
a boa concorrência”, enfatiza 
Fábio Peixoto.

QUEM PODE PARTICIPAR
 Somente pessoas físicas 

poderão participar deste leilão, 
por expressa determinação 
judicial. Os interessados deve-
rão se cadastrar no portal do 
leiloeiro www.leiloesfreire.

com.br, observando as regras 
estabelecidas e aceitando as 
condições de vendas previs-
tas para o certame. O cadastro 
deve ser feito com, pelo menos, 
48 horas de antecedência ao 
início do leilão, para análise dos 
dados do cadastro e confirma-
ção da participação.

É proibida a participação 
do arrematante que seja menor 
de 18 anos ou não emancipado; 
que possua matrimônio, união 
estável, grau de parentesco 
consanguíneo ou por afinidade 
com servidores da Secretaria da 
Fazenda.

SISTEMÁTICA DE LANCES
Os lances devem ser feitos 

de maneira on-line 24h antes do 
início da sessão. Também pode-
rão ser ofertados lances durante 
a sessão pública virtual, os quais 
serão registrados em tempo 
real. Os arrematantes poderão 
ofertar mais de um lance para 
um mesmo bem, prevalecendo 
sempre o maior lance. Uma 
vez aceito o lance não se admi-
tirá a sua desistência, sob pena 

de responsabilização penal e 
responsabilização nos termos 
da Lei n° 8.666/1993.

O valor do arremate poderá 
ser pago integralmente à vista, 
no ato da arrematação ou paga 
uma caução de 20% e o restante 
do valor no prazo máximo de 
dois dias úteis. Em ambos os 
casos, o pagamento será reali-
zado por transferência bancária 
em conta a ser disponibilizada 
pelo leiloeiro.

Os bens e as mercadorias 
arrematados poderão ser reti-
rados a partir da comprovação 
do pagamento integral dos 
valores incidentes até o 15° dia 
útil da realização do leilão, na 
rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 
143, Bairro do Farol, na cidade 
de Maceió-AL, mediante apre-
sentação da nota definitiva de 
compra (nota de arrematação) 
emitida pelo leiloeiro em nome 
do arrematante e da entrega do 
Termo de Responsabilidade. 
A retirada deverá ser feita em 
horário previamente agendado 
a fim de evitar a contaminação 
pelo novo Coronavírus.

As Polícias Civis de 
Alagoas, São Paulo, Sergipe 
e Maranhão deflagraram, 
ONTEM a “Operação Poto-
queiro” destinada a coibir o 
chamado “golpe do Moto-
boy”. Ao todo, nove pessoas 
foram presas.

A  i n v e s t i g a ç ã o  f o i 
conduzida pela Polícia Civil 
de Alagoas, por meio da 
Divisão Especial de Inves-
tigações e Capturas (DEIC), 
sob a coordenação dos dele-
gados Gustavo Henrique e 
José Carlos Santos. 

“A operação objetivou o 
cumprimento de 20 manda-
dos de prisão e de buscas 
domiciliares, tendo sido 
presas em São Paulo, até 
o momento, cinco pessoas 
pelo  Departamento  de 
Operações Policiais Estra-
tégicas (DOPE) da Polí-
cia Civil daquele estado, 
comandado pela delegada 
Ivalda Aleixo. Um homem 
foi preso  na cidade de 
Aracaju (SE) com atuação 

do Centro de Operações 
Policiais Especiais (COPE), 
da PC sergipana, sob a 
coordenação do delegado 
Dernival Eloi Tenorio; e 
outro mandado de prisão 
foi cumprido pelo delegado 
Albert Fontes, da Supe-
rintendência Estadual de 
Repressão ao Narcotráfico 
(SENARC), da Polícia Civil 
do Maranhão, em São Luís. 
Outros  dois  mandados 
de prisão foram cumpri-
dos pela DEIC em Maceió 
“,  explicou o delegado 
Gustavo Henrique, diretor 
da DEIC, da PC de Alagoas.

Além disso, durante as 
investigações que dura-
ram aproximadamente oito 
meses, a DEIC prendeu, em 
flagrante, em ações pontu-
ais, mais sete pessoas que 
participavam do esquema 
criminoso, quando aplica-
vam o golpe em Maceió e 
outras cidades de Alagoas.

Os mandados de prisão 
e de busca foram expedidos 

pela 17ª Vara Criminal da 
Capital, em Inquérito Poli-
cial instaurado em Alagoas 
que apura centenas de 
crimes de furto mediante 
fraude, uso de documentos 
falsos, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa.

D u r a n t e  a  o p e r a -
ção, foram apreendidos 
d i n h e i r o ,  m a q u i n e t a s , 
anotações com contabili-
dade do grupo, além de 
outros objetos relaciona-
dos aos crimes. Segundo o 
delegado Gustavo Henri-
que, essa é uma operação 
importante,  pois conseguiu 
desmantelar organização 
criminosa que aplicava o 
golpe em diversos esta-
dos da federação, fazendo 
vít imas,  especialmente 
pessoas idosas em razão 
da maior vulnerabilidade, 
destacando que só durante 
a investigação mais de 100 
pessoas foram lesadas, 
resultando num prejuízo de 
cerca de R$ 1,3 milhão.

GOLPE DO MOTOBOY

Polícia de AL, SP, MA e 
SE prendem envolvidos

As
co

m
 P

C

Operação apreendeu dinheiro, maquinetas e anotações contábeis dos criminosos
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Severino Carvalho e 
Geysa Miranda
Repórteres

O governador 
Renan Filho 
visitou, na 

manhã de ONTEM, as instala-
ções do Centro de Inovação do 
Polo Tecnológico do Jaraguá, 
acompanhado pelo secretário 
da Ciência, da Tecnologia e da 
Inovação, Rodrigo Rossiter. 
Com as obras físicas pratica-
mente concluídas, o equipa-
mento recebeu investimentos 
do Governo de Alagoas da 
ordem de R$ 17 milhões e será 
entregue no primeiro semes-
tre de 2021.

“O Polo Tecnológico vai 
funcionar como um ambiente 
de incentivo à inovação, à 
ciência e à tecnologia do nosso 
estado, trazendo empresas 

para cá com incentivos fiscais 
e com aluguel subsidiado 
pelo Governo do Estado. Isso 
vai incluir, cada vez mais, 
Maceió, Alagoas e o bairro 
do Jaraguá num ambiente de 
inovação no país”, destacou 
Renan Filho.

Rodrigo Rossiter considera 
que o novo espaço será um 
marco para políticas públi-
cas de inovação em Alagoas. 
Segundo o secretário, o equi-
pamento possibilitará o conví-
vio e a articulação dos players 
e stakeholders do setor de 
inovação do estado, além de 
permitir troca de ideias, proje-
tos e soluções.

“Abrimos uma consulta 
pública que foi finalizada 
no dia 30 de novembro para 
saber quais empresas tinham 
interesse em ocupar o Polo 
e foi muito bom o resultado. 

Tivemos mais de 60 empre-
sas que se cadastraram para 
ocupar esse espaço e, a partir 
de agora, estamos iniciando 
todo o processo burocrático 
para poder trazê-las para cá o 
quanto antes”, revelou Rossis-

ter.
O Centro de Inovação do 

Polo Tecnológico do Jara-
guá possui 6.130 m² de área 
construída. São 42 salas para 
empresas de pequeno, médio 
e grande porte; três salas de 

reunião, sendo uma por andar; 
auditório para 330 pessoas, 92 
vagas de estacionamento, dois 
galpões multiuso, uma biblio-
teca, seis salas destinadas a 
parceiros, quatro de informá-
tica e duas de treinamento.

Obras e instalações do Polo 
Tecnológico estão avançadas

EQUIPAMENTO FICA EM JARAGUÁ e será entregue no primeiro semestre de 2021; investimentos do Governo de AL são de R$ 17 milhões

Em fase final de instalação, Polo Tecnológico será entregue no 1º semestre de 2021 e ficará localizado no Jaraguá

Márcio Ferreira

DHPP prende jovem que 
cometeu homicídio 

A equipe plantonista da Delegacia 
de Homicídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP), comandada pelo delegado 
Rodrigo Sarmento, prendeu ONTEM, 
no bairro da Santa Lúcia, um jovem 
de 21 anos acusado de ter cometido 
homicídio em 2017.
De acordo com o delegado Eduardo 
Mero, coordenador da DHPP, a 
motivação do crime pode ter sido 
por ciúme, pois o autor havia sido 
casado com uma jovem, com quem 
já tinha encerrado o relacionamento. 
No entanto, ao ver a ex-companheira 
com um homem, na saída de uma 
boate no bairro de Jaraguá, na parte 
baixa da capital, no dia 9 de julho 
de 2017, foi ao encontro do casal 
e efetuou vários disparos, vindo a 
matar Edson Alves da Silva.
Após a prisão, o autor do crime foi 
conduzido para a sede da Delegacia 
de Homicídios e Proteção à Pessoa 
para a confecção dos procedimen-
tos cabíveis.

Soraya Leite
Ascom FMAC

A quarta edição Natal do 
Folguedos tem início HOJE, 
a partir das 18h, na Praça 
Multieventos, na Praia da 
Pajuçara. O evento, realizado 
pela Prefeitura de Maceió, 
por  meio  da  Fundação 
Municipal de Ação Cultural 
(Fmac), terá a tradicional 
feira gastronômica, apre-
sentações de coco de roda, 
pastoril, fandango, bumba 
meu boi, guerreiro, baia-
nas, ciranda, samba de roda, 
bandas de pífanos, grupos 
afros, artistas e bandas locais, 

além de outras atrações.
A programação,  que 

segue até o dia 20 de dezem-
bro, inclui ainda uma feiri-
nha de artesanato, Casa do 
Papai Noel, Espaço Kids e 
iluminação temática.

O Natal dos Folguedos 
conta com patrocínio do 
Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae/
AL) e apoio da Associação 
Brasileira de Bares e Restau-
rantes em Alagoas (Abrasel-
-AL), Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis em 
Alagoas (ABIH-AL) e Maceió 
Con ven t i on  &  Vi s i t or s 
Bureau (MC&VB).

HOJE

Começa 4a edição do 
Natal de Folguedos

Confira a programação
04/12 (Sexta-feira)
19h – Projeção Mapeada
 Tião Marcolino
20h – Fandango do Pontal e 
Coco de Roda Xique Xique
21h – Mel Nascimento

05/12 (Sábado)
19h – Lula Sabiá
20h – Projeção Mapeada
Boi Treme Terra e Guerreiro 
Mensageiro de Padre Cícero
21h – Jaques Setton

06/12 (Domingo)
19h – Xameguinho
20h – Baianas Mensageiras 
de Santa Luzia e Coco de 
Roda Los Coquitos
21h – Abanos do Forró

09/12 (Quarta-feira)
19h – Val Bocca
20h – Boi Dragão Kids e 
Cirandeiras Alagoanas
21h – Joelson dos 8 Baixos

10/12 (Quinta-feira)
19h – Lara Melo
20h – Baianas Ganga 

Zumba e Taieiras Alagoana
21h – Nara Cordeiro

11/12 (Sexta-feira)
19h – Sandoval do Forró
20h – Projeção Mapeada
Coco de Roda Reis dos 
Cangaço e Samba Show 
Gaviões da Pajuçara
21h – Gabriel Henrique & 
Matheus

12/12 (Sábado)
19h – Gil Neves
20h – Projeção Mapeada
Guerreiro São Pedro Alago-
ano e Boi Força Bruta
21h – Igbonan Rocha

13/12 (Domingo)
19h – Rogério Nicácio
20h – Pastoril Estrela de 
Belém e Coco de Roda 
Reviver
21h – Eliezer Setton

16/12 (Quarta-feira)
19h – Fidellis e Cabroeira
20h – Coco de Roda Catolé 
e Pastoril Sagrado Coração 

de Jesus
21h – Kel Monalisa

17/12 (Quinta-feira)
19h – Irineu Nicácio
20h – Boi Bumba Alagoano e 
Samba de Roda K’Posú Betá
21h – Tamboricas

18/12 (Sexta-feira)
19h – Lucy Muritiba
20h – Projeção Mapeada
Coco de Roda Paixão 
Nordestina e Afoxé Odo Iyá
21h – Wilma Araújo

19/12 (Sábado)
19h – Elaine Kundera
20h – Projeção Mapeada
Guerreiro Vencedor Alagoano 
e Banda de Pífano Flor do 
Nordeste
21h – Chau do Pife

20/12 (Domingo)
19h – Cai Dentro

20h – Boi Axé e Junina 
Santa Fé
21h – Fernanda Guimarães



Lí d e r e s  d e 
part idos  na 
Câmara afir-

mam que a revelação de 
que o deputado Arthur Lira 
(Progressistas-AL) esteve 
à frente de um esquema de 
“rachadinha” na Assembleia 
de Alagoas, segundo denún-
cia da Procuradoria-Geral da 
República, deve atrapalhar os 
planos do parlamentar de se 
eleger presidente da Casa. O 
caso foi revelado pelo Esta-
dão ONTEM. 

Principal líder do Centrão, 
Lira é o candidato do Palácio 
do Planalto para substituir 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) no 
cargo e ainda tenta reunir o 
apoio de mais legendas para 
o seu lado. Em caráter reser-
vado, no entanto, quatro líde-
res de partidos que ainda não 
definiram para qual lado vão 
afirmaram à reportagem que 
o caso das “rachadinhas” será 
levado em conta na hora de a 
bancada decidir. Um quinto, 

que já definiu apoiar um nome 
indicado por Maia na disputa, 
disse que a revelação é uma 
“bomba atômica” na candi-
datura do parlamentar do 
Progressistas. Para outro, da 
oposição, Lira deve “se expli-
car” sobre o caso.

O bloco comandado pelo 
líder do Centrão reúne cinco 
partidos e soma 135 deputa-
dos. Como as conversas sobre 
a disputa pela presidência da 
Casa estão sendo feitas nos 
bastidores, deputados tem 
evitado fazer comentários 
públicos sobre o caso para 
não atrapalhar as negocia-
ções.

Ao chegar na Câmara 
pela manhã, Maia se limitou 
a dizer “não ter nada a ver” 
com a situação envolvendo 
o adversário político. Ques-
tionado sobre o caso, o líder 
do Novo, Paulo Ganime (RJ), 
disse esperar que o próximo 
presidente da Câmara seja 
alguém comprometido com 

o combate à corrupção. 
“Pessoas que tenham evidên-
cias concretas de terem come-
tidos crimes, não deveriam 
presidir a Câmara dos Depu-
tados”, afirmou ele ao Esta-
dão/Broadcast.

Como revelou o Estadão, 
documentos até então sigilo-
sos obtidos pela reportagem 
indicam desvio, entre 2001 e 
2007, de R$ 254 milhões dos 
cofres públicos. Somente o 
líder do Centrão movimentou 
R$ 9,5 milhões em sua conta. 
As informações estão em uma 
ação penal que Lira ainda 
responde na Justiça estadual. 
Ele já foi condenado pelo caso 
na esfera cível.

As investigações apontam 
que a “rachadinha” na Assem-
bleia de Alagoas ocorreu, em 
parte, quando Lira ocupava 
um cargo no comando do 
Legislativo estadual. De 
2003 a 2006, ele foi primeiro-
-secretário, uma espécie de 
“prefeito” que administra os 

recursos do órgão, razão pela 
qual seu papel era central, 
uma vez que cabia a ele liberar 
o dinheiro. O esquema envol-
veu pelo menos 12 deputados 
estaduais.

Lira foi indicado na terça-
-feira, (1), pelo seu partido 
para disputar a sucessão de 
Maia (DEM-RJ), em fevereiro 
do ano que vem. A presidên-
cia da Câmara é um cargo 
estratégico. O ocupante dessa 
cadeira define os projetos que 
serão votados e é o segundo na 
linha sucessória da Presidên-
cia da República. Na ausência 
do presidente e do vice, é ele 
quem assume o comando do 
País.

No Twitter, o deputado 
Ivan Valente (PSOL-SP), 
opositor ao governo e ao 
líder do Centrão, comentou 
sobre a relação de Lira com 
o presidente Jair Bolsonaro. 
“O Planalto está cada vez 
mais nas mãos do Centrão e 
distante do sonho de 2022. 

Bolsonaro, que sempre foi 
um expoente da velha polí-
tica inepta e pantanosa, torce 
para Arthur Lira do PP levar a 
presidência da Câmara. Não 
surpreende. Autoritarismo e 
fisiologismo andam juntos”, 
escreveu Valente.

DEFESA
Em nota enviada por sua 

assessoria, Lira disse confiar 
que será absolvido pela 
Justiça alagoana. “O deputado 
Arthur Lira já apresentou sua 
defesa com todas as explica-
ções necessárias, esclarecendo 
qualquer dúvida sobre a lisura 
de suas ações quando depu-
tado estadual em Alagoas. 
Lira confia na Justiça e tem 
certeza de sua total e plena 
absolvição. Não há condena-
ção contra o deputado”, diz a 
nota. Ele já foi condenado na 
segunda instância pelo caso 
na esfera cível, por improbi-
dade administrativa.

Fonte: Estadão
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“Rachadinha” é empecilho 
para Arthur Lira na Câmara

PRINCIPAL LÍDER DO CENTRÃO, deputado federal Arthur Lira é o candidato do Palácio do Planalto para substituir Rodrigo Maia

Na sessão plenária de 
ONTEM, o deputado Bibo 
Nunes (PSL-RS) queixou-se 
do posicionamento das depu-
tadas de oposição e criou um 
neologismo para se referir às 
parlamentares que, segundo 
ele, “não têm comportamento 
dentro do decoro”: “Deputé-
rica, é a deputada histérica”, 
disse Bibo Nunes.

A manifestação foi pron-
tamente repudiada por depu-
tadas de diversos partidos. 

As falas mais contundentes 
foram das deputadas Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ) e Fernanda 
Melchionna (Psol-RS). 

“Me parece que o deputado 
precisa de tratamento, porque 
isso chama-se misoginia, aver-
são às mulheres. Isso é uma 
forma de agressão, de falta de 
decoro. Isso merece Conselho 
de Ética. Não é possível convi-
ver hoje, dentro de um protago-
nismo político que as mulheres 
têm, terem de o tempo todo 

enfrentar a divergência na 
desqualificação, disse Jandira.

 “Sempre somos enfrenta-
das não nos argumentos. Nos 
enfrentem nos argumentos, no 
que pensamos, na qualidade 
dos nossos projetos. Agora nos 
enfrentrar na desqualificação? 
Na adjetivação? Por favor, 
venham com a capacidade que 
vocês têm. Se não têm capaci-
dade, calem a boca, se recolham 
à sua insignificância”, afirmou 
a deputada do PCdoB.

“Um deputado claramente 
machista que segue falando 
coisas absurdas [...] É muito 
importante que a bancada 
feminina tenha reagido a este 
despautério. Porque isso é um 
despautério de um extremista, 
de um verme”, disse Fernanda 
Melchionna.

Também se manifestaram 
as deputadas Erika Kokay 
(PT-DF), Sâmia Bonfim (Psol-
-SP), Flávia Arruda (PL-DF) e 
Joenia Wapichana (Rede-RR).

“VERME!” 

Deputadas reagem à frase de deputado:
“Deputérica, é a deputada histérica”

Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Nunes chamou colegas de histéricas
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In d i c a d a  p e l a 
C o n f e d e r a ç ã o 
N a c i o n a l  d o 

Comércio (CNC), a Federação 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL) tomou assento 
no Conselho Deliberativo da 
Superintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste (Condel/
Sudene) e, na última quarta-
-feira, participou da primeira 
reunião via web, sendo repre-
sentada pelo presidente da enti-

dade, Gilton Lima.
O Condel tem como compe-

tências acompanhar e avaliar a 
execução do plano e dos progra-
mas regionais do Nordeste; 
determinar as medidas de ajus-
tes necessárias ao cumprimento 
dos objetivos, diretrizes e metas 
do Plano Regional de Desenvol-
vimento do Nordeste; além de 
criar comitês permanentes ou 
provisórios, fixando no ato de 
criação sua composição e suas 
competências, bem como extin-

guir comitês por ele criados.
O Comitê tem caráter 

consultivo e o mandato é de 1 
(um) ano com reuniões trimes-
trais, ou sempre que convocado 
por sua presidência, mediante 
proposta da Diretoria Cole-
giada, pautando-se por seu 
regimento interno. A instância 
é composta por representantes 
do poder público, da sociedade 
civil, dos trabalhadores, e pelas 
Confederações patronais – CNI, 
CNA e CNC.

Fecomércio toma assento no 
Conselho Deliberativo da Sudene

O COMITÊ TEM caráter consultivo e o mandato é de 1 (um) ano com reuniões trimestrais; primeira reunião ocorreu esta semana

Presidente Gilton Luna participou da primeira reunião do conselho via web 

Divulgação

PARCERIA

O Shopping Pátio Maceió 
preparou mais surpresas 
para a cidade neste fim de 
ano. Os clientes aproveitam 
as diferentes lojas do shop-
ping center para garantir os 
presentes de todos e, a cada 
R$ 50 em compras, parti-
cipam do Natal Premiado, 
uma iniciativa em parceria 
com a Associação Comercial 
de Maceió e com a Federala-
goas. São mais de 60 prêmios, 
como carros e vale-compras. 
Para completar, o empre-
endimento segue com toda 
a programação especial da 
Fantástica Vila do Natal, 
com Papai Noel*, decoração 
especial e brinquedos para as 
crianças.  

“Queremos presentear 
todos os clientes que partici-
param do nosso dia a dia neste 
ano, seja presencialmente ou 

virtualmente. Vamos espa-
lhar a alegria do Natal por 
toda a região depois de um 
ano tão desafiador”, diz José 
Roberto Ribeiro, superinten-
dente do Pátio Maceió. 

O Shopping Pátio Maceió 
possui lojas para todos os 
estilos e bolsos. Os ligados na 
moda, encontram looks para 
as festas de fim de ano na 
C&A, Colombo, Marisa, Polo 
Wear, Renner e Riachuelo. 
A Centauro, Clube Melissa, 
Havaianas e Mr. Cat comple-
tam o visual com os melhores 
e mais confortáveis calçados. 
Os acessórios, perfumes e 
cremes estão garantidos na 
Água de Cheiro e O Boticá-
rio. Tim, Le Postiche, Sestini e 
Polishop são mais opções de 
escolha para os clientes. 

As  compras  ganham 
um toque especial com a 

promoção Natal Premiado, 
realizada em parceria com 
a Associação Comercial de 
Maceió e a Federalagoas, São 
mais de 60 prêmios, como 
vale-compras de R$ 5.000, R$ 
1.000 e R$ 500, carros, camas 
box de casal e solteiro e muito 
mais sorteados. A cada R$ 50 
reais em compras no Shop-
ping Pátio Maceió, o cliente 
ganha 01 cupom para concor-
rer aos prêmios. Basta levar 
o comprovante de compra 
no balcão de trocas, ao lado 
da Praça de Alimentação, 
resgatar o cupom e torcer. A 
promoção é válida até o dia 13 
de janeiro de 2021, registrada 
e auditada pelo SEFEL/MF. A 
entrega dos prêmios será no 
dia 27 de janeiro de 2021. 

A festa continua com a 
presença do Papai Noel* a 
partir do dia 5 de dezembro. 

Além de toda programação 
especial, como a decoração 
com a tradicional árvore de 
Natal e cenários para fotos, 
os clientes aproveitam uma 
roda gigante de 22 metros de 
altura. A atração custa R$ 8 
e está no estacionamento do 
shopping center de segunda-
-feira a sexta-feira, das 17h 
às 22h, aos sábados das 14h 
às 22h e aos domingos, das 
14h às 21h. Para a segurança 
dos participantes, o empre-
endimento segue com todas 
as medidas de segurança, 
como capacidade reduzida 
de público utilizando as 
atrações, uso obrigatório de 
máscaras, disponibilização 
de álcool em gel, medição de 
temperatura e higienização 
intensificada nos ambientes.

*O Papai Noel do Shop-
ping Pátio Maceió não inte-

gra nenhum grupo de risco 
para a covid-19. Ainda assim, 
todas as medidas de segu-
rança, incluindo o distancia-
mento social entre ator e os 
públicos do shopping center, 
foram adotados. O combate 
ao avanço do novo corona-
vírus é um esforço coletivo 
que depende do engajamento 
individual de todos.

O Shopping Pátio Maceió 
é administrado pela Saphyr 
Shopping Centers, uma das 
mais importantes empresas 
do setor, e segue as novas 
normas orientadas pelo 
Grupo sempre focadas na 
saúde e bem-estar de clien-
tes, lojistas e colaboradores. 
Saúde é prioridade e o Grupo 
Saphyr e todos os seus empre-
endimentos estão comprome-
tidos com a sociedade para 
vencer a covid-19.

Shopping Pátio e Associação Comercial 
realizam promoção ‘Natal Premiado’ 

Lí d e r e s  d e 
part idos  na 
Câmara afir-

mam que a revelação de 
que o deputado Arthur Lira 
(Progressistas-AL) esteve 
à frente de um esquema de 
“rachadinha” na Assembleia 
de Alagoas, segundo denún-
cia da Procuradoria-Geral da 
República, deve atrapalhar os 
planos do parlamentar de se 
eleger presidente da Casa. O 
caso foi revelado pelo Esta-
dão ONTEM. 

Principal líder do Centrão, 
Lira é o candidato do Palácio 
do Planalto para substituir 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) no 
cargo e ainda tenta reunir o 
apoio de mais legendas para 
o seu lado. Em caráter reser-
vado, no entanto, quatro líde-
res de partidos que ainda não 
definiram para qual lado vão 
afirmaram à reportagem que 
o caso das “rachadinhas” será 
levado em conta na hora de a 
bancada decidir. Um quinto, 

que já definiu apoiar um nome 
indicado por Maia na disputa, 
disse que a revelação é uma 
“bomba atômica” na candi-
datura do parlamentar do 
Progressistas. Para outro, da 
oposição, Lira deve “se expli-
car” sobre o caso.

O bloco comandado pelo 
líder do Centrão reúne cinco 
partidos e soma 135 deputa-
dos. Como as conversas sobre 
a disputa pela presidência da 
Casa estão sendo feitas nos 
bastidores, deputados tem 
evitado fazer comentários 
públicos sobre o caso para 
não atrapalhar as negocia-
ções.

Ao chegar na Câmara 
pela manhã, Maia se limitou 
a dizer “não ter nada a ver” 
com a situação envolvendo 
o adversário político. Ques-
tionado sobre o caso, o líder 
do Novo, Paulo Ganime (RJ), 
disse esperar que o próximo 
presidente da Câmara seja 
alguém comprometido com 

o combate à corrupção. 
“Pessoas que tenham evidên-
cias concretas de terem come-
tidos crimes, não deveriam 
presidir a Câmara dos Depu-
tados”, afirmou ele ao Esta-
dão/Broadcast.

Como revelou o Estadão, 
documentos até então sigilo-
sos obtidos pela reportagem 
indicam desvio, entre 2001 e 
2007, de R$ 254 milhões dos 
cofres públicos. Somente o 
líder do Centrão movimentou 
R$ 9,5 milhões em sua conta. 
As informações estão em uma 
ação penal que Lira ainda 
responde na Justiça estadual. 
Ele já foi condenado pelo caso 
na esfera cível.

As investigações apontam 
que a “rachadinha” na Assem-
bleia de Alagoas ocorreu, em 
parte, quando Lira ocupava 
um cargo no comando do 
Legislativo estadual. De 
2003 a 2006, ele foi primeiro-
-secretário, uma espécie de 
“prefeito” que administra os 

recursos do órgão, razão pela 
qual seu papel era central, 
uma vez que cabia a ele liberar 
o dinheiro. O esquema envol-
veu pelo menos 12 deputados 
estaduais.

Lira foi indicado na terça-
-feira, (1), pelo seu partido 
para disputar a sucessão de 
Maia (DEM-RJ), em fevereiro 
do ano que vem. A presidên-
cia da Câmara é um cargo 
estratégico. O ocupante dessa 
cadeira define os projetos que 
serão votados e é o segundo na 
linha sucessória da Presidên-
cia da República. Na ausência 
do presidente e do vice, é ele 
quem assume o comando do 
País.

No Twitter, o deputado 
Ivan Valente (PSOL-SP), 
opositor ao governo e ao 
líder do Centrão, comentou 
sobre a relação de Lira com 
o presidente Jair Bolsonaro. 
“O Planalto está cada vez 
mais nas mãos do Centrão e 
distante do sonho de 2022. 

Bolsonaro, que sempre foi 
um expoente da velha polí-
tica inepta e pantanosa, torce 
para Arthur Lira do PP levar a 
presidência da Câmara. Não 
surpreende. Autoritarismo e 
fisiologismo andam juntos”, 
escreveu Valente.

DEFESA
Em nota enviada por sua 

assessoria, Lira disse confiar 
que será absolvido pela 
Justiça alagoana. “O deputado 
Arthur Lira já apresentou sua 
defesa com todas as explica-
ções necessárias, esclarecendo 
qualquer dúvida sobre a lisura 
de suas ações quando depu-
tado estadual em Alagoas. 
Lira confia na Justiça e tem 
certeza de sua total e plena 
absolvição. Não há condena-
ção contra o deputado”, diz a 
nota. Ele já foi condenado na 
segunda instância pelo caso 
na esfera cível, por improbi-
dade administrativa.

Fonte: Estadão
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“Rachadinha” é empecilho 
para Arthur Lira na Câmara

PRINCIPAL LÍDER DO CENTRÃO, deputado federal Arthur Lira é o candidato do Palácio do Planalto para substituir Rodrigo Maia

Na sessão plenária de 
ONTEM, o deputado Bibo 
Nunes (PSL-RS) queixou-se 
do posicionamento das depu-
tadas de oposição e criou um 
neologismo para se referir às 
parlamentares que, segundo 
ele, “não têm comportamento 
dentro do decoro”: “Deputé-
rica, é a deputada histérica”, 
disse Bibo Nunes.

A manifestação foi pron-
tamente repudiada por depu-
tadas de diversos partidos. 

As falas mais contundentes 
foram das deputadas Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ) e Fernanda 
Melchionna (Psol-RS). 

“Me parece que o deputado 
precisa de tratamento, porque 
isso chama-se misoginia, aver-
são às mulheres. Isso é uma 
forma de agressão, de falta de 
decoro. Isso merece Conselho 
de Ética. Não é possível convi-
ver hoje, dentro de um protago-
nismo político que as mulheres 
têm, terem de o tempo todo 

enfrentar a divergência na 
desqualificação, disse Jandira.

 “Sempre somos enfrenta-
das não nos argumentos. Nos 
enfrentem nos argumentos, no 
que pensamos, na qualidade 
dos nossos projetos. Agora nos 
enfrentrar na desqualificação? 
Na adjetivação? Por favor, 
venham com a capacidade que 
vocês têm. Se não têm capaci-
dade, calem a boca, se recolham 
à sua insignificância”, afirmou 
a deputada do PCdoB.

“Um deputado claramente 
machista que segue falando 
coisas absurdas [...] É muito 
importante que a bancada 
feminina tenha reagido a este 
despautério. Porque isso é um 
despautério de um extremista, 
de um verme”, disse Fernanda 
Melchionna.

Também se manifestaram 
as deputadas Erika Kokay 
(PT-DF), Sâmia Bonfim (Psol-
-SP), Flávia Arruda (PL-DF) e 
Joenia Wapichana (Rede-RR).

“VERME!” 

Deputadas reagem à frase de deputado:
“Deputérica, é a deputada histérica”

Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Nunes chamou colegas de histéricas
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Prática do ensino do Direito Internacional será tema de evento internacional

1º Curso Fulbright de Roteiristas Estreantes: Fulbright Brazil New Voices
Fonte: Fulbright

Evento online para interessados em pós-graduação na Alemanha
Fonte: DAAD

Bolsa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável - Alemanha
Fonte: DAAD

A Comissão para o Intercâmbio Educacional entre 
o Brasil e os Estados Unidos (Fulbright), está ofere-
cendo, com apoio da Embaixada dos EUA no Brasil, 
uma oportunidade única de formação profissional, 
destinada a jovens provenientes de segmentos de 
nossa sociedade ainda sub representados na indús-
tria do audiovisual, que tem buscado ativamente por 
“novas vozes”. 
Trata-se do 1º Curso Fulbright de Roteiristas Estre-
antes: Fulbright Brazil New Voices. Nesta primeira 
edição, serão selecionados até doze bolsistas para 
curso livre online de educação profissional, voltado 
para a formação de roteiristas e que será coorde-
nado por ex-bolsistas, formados no Programa de 
MFA em Roteiro de Cinema nos Estados Unidos, 
este cofinanciado pela CAPES/MEC.
Para participar, o candidato deverá  atender os 
seguintes requisitos:
a) Possuir nacionalidade brasileira, não cumulada 
com nacionalidade norte-americana;
b) Possuir diploma de nível superior, reconhecido na 
forma da legislação brasileira;
c) Ter-se formado em curso superior depois de 01 
de janeiro de 2015; 
d) Nunca ter tido um projeto lançado em circuito 
comercial
Os candidatos selecionados para receber a bolsa 
se obrigam têm o compromisso de se dedicar 
integralmente às atividades do curso e atender às 
convocações da Fulbright para participação em 
atividades relacionadas ao curso. Em contrapartida, 

serão beneficiados com a mensalidade no valor de 
R$ 2.700,00 pelo período de até quatro meses e 
durante a duração do curso, com um auxílio para 
acesso à internet no valor de até R$ 200,00 por mês, 
pelo período de quatro meses e durante a duração 
do curso e com uma ajuda de custo para partici-
pação em eventos profissionais. Os selecionados 
receberão, também, auxílio material bibliográfico, 
bem como um laptop e licenças de Microsoft Office 
e Final Draft 11.
Você pode ter acesso ao edital completo através do 
link https://bit.ly/3nxV98o . 
Prazo final para candidatura: 20 de dezembro de 
2020.

O DAAD informou uma interessante programação 
para as próximas semanas para todos os públicos 
interessados em estudos ou pesquisa na Alemanha.
Para os interessados em pesquisar na Alemanha, 
a iniciativa “Research in Germany” traz uma série 
de quatro dias de palestras online, conduzidas em 
inglês. Entre 7 e 10/12, às 10h, serão abordados os 
seguintes temas: Bioeconomy, Departmental rese-
arch, Women in Science e Research in humanites.
Será possível conversar com os palestrantes para 
receber dicas de como conduzir pesquisa dentro 
desses temas ou para debater as questões apre-
sentadas. Saiba mais em https://bit.ly/362DKPl.

Na reta final do ano e nos primeiros meses de 2021, 
ainda será possível se candidatar a uma bolsa do 
DAAD para oito dos 40 cursos de Master e doutorado 
do programa de pós-graduação do DAAD em áreas 
relacionadas ao desenvolvimento sustentável (EPOS).
O último prazo dessa seleção do EPOS é 
31/03/2021. Os contemplados receberão bolsa 
mensal, seguro-saúde, ajuda de custo para passa-
gem aérea e curso preparatório de alemão. Detalhes 
sobre os cursos e pré-requisitos estão disponíveis 
em https://bit.ly/3ld5JAk . Os cursos com inscrições 
abertas são:
•Geography of Environmental Risks and Human 
Security (U Bonn/United Nations University) | Prazo: 
15/12/2020
•Landscape Ecology and Nature Conservation (U 

Greifswald) | Prazo: 15/12/2020
•PhD Programme Mathematics in Industry and 
Commerce (TU Kaiserslautern) | Prazo: 15/01/2021
•Integrated Water Resources Management (TH Köln/ 
German Jordanian University) | Prazo: 31/01/2021
•Environment and Resources Management – 
Focus Latin America (TH Köln/U San Luis Potosi) | 
Prazo: 31/01/2021
•Global and Urban Health (U Freiburg) | Prazo: 
01/03/2021
•International Education Management (PH Ludwi-
gsburg / Helwan University) | Prazo: 31/03/2021
•International Media Studies (HS Bonn-Rhein-Sieg/
DW Akademie) | Prazo: 31/03/2021
Global and Urban Health (U Freiburg) | Prazo: 
01/03/2021

Global Excellence international awards - Reino Unido
Fonte: University of Warwick

Se você estiver interessado em começar sua 
jornada acadêmica em uma das universida-
des mais prestigiadas do Reino Unido, então 
você pode se inscrever para os prêmios inter-
nacionais de Excelência Global de Gradua-
ção oferecidos pela University of Warwick. 
O programa está disponível para a sessão 

acadêmica 2021/2022.
Podem apresentar candidatura todos os 
interessados em Programas de graduação 
em qualquer área disciplinar oferecida pela 
universidade, excluindo o curso MBChB).
Critérios de admissibilidade :
• Deve ser considerado estudante  autofinan-

ciado.
• Ser classificado como aluno ‘estrangeiro’ ou 
‘pagador internacional’ para fins de mensa-
lidade
• Deve ter se inscrito para um curso de gradu-
ação em tempo integral na Universidade de 
Warwick a partir de 2021 antes do prazo de 

inscrição UCAS de 15 de janeiro de 2021.
• Realizar uma oferta para iniciar um programa 
de graduação em 2021, em qualquer área 
disciplinar.
Se você está interessado, poderá visitar o site 
da instituição e averiguar a lista completa dos 
cursos de graduação em https://bit.ly/3njeAln 

Professores de Direito Internacional Público 
terão a oportunidade de participar de um evento 
organizado com o intuito de permitir reflexões e 
facilitar colaborações sobre a prática do ensino 
da referida disciplina
O evento está sendo organizado pelo British 
Institute of International and Comparative Law 
- BIICL, e já está sendo visto pelos profissio-
nais como surpreendente. Segundo os próprios 
organizadores, “a prática do ensino de direito 
internacional é conduzida tendo como base 
uma ampla gama de contextos em todo o 

mundo por uma série de diferentes atores - 
incluindo acadêmicos, profissionais, grupos da 
sociedade civil, governos e organizações inter-
nacionais. É um tanto surpreendente, portanto, 
que as reflexões e colaborações sobre a prática 
do ensino do direito internacional permaneçam 
relativamente raras.” 
Mais de 50 acadêmicos e profissionais de todo 
o mundo estarão reunidos nesta série de webi-
nários para compartilhar suas experiências e 
refletir, criticamente, sobre as práticas atuais 
de ensino do Direito Internacional.

Os webinários começarão em 08 de janeiro de 
2021, mas a programação prevê sessões até o 
dia 23 de abril. Destaco duas delas. A primeira 
será presidida por Jason Rudall (Universidade 
de Leiden) no dia 08 de janeiro de 2021, e 
versará sobre  “5 questões centrais da perife-
ria”. A segunda terá como tema central “Desco-
lonizando o Ensino de Direito Internacional: 
Experiências do Sul Global. A presidência estará 
com Maria Varaki (King’s College London), mas 
terá a participação de uma brasileira: Giovanni 
Maria Frisso (Universidade Federal Fluminense).

Como o objetivo do evento é permitir a discus-
são sobre a prática de ensino de uma disci-
plina jurídica com temas comuns para atores 
de culturas diferentes, a programação prevê, 
também, sessões sobre ferramentas e técnicas 
no ensino de Direito Internacional, o ensino  do 
Direito Internacional Humanitário em tempos de 
crise, o ensino do Direito Internacional na Ásia, 
no mundo árabe, dentre outros temas. 
O curso é gratuito. Interessados deverão fazer 
a inscrição através do site do próprio BIICL, em 
https://bit.ly/2KTcbQe .


