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Os empresários Humberto 
Accioly e Bernardo Malta 
foram indiciados pelo crime de 
lesão corporal grave no inqué-
rito que apurou o episódio 
em que o ator Henri Castelli 
teve a mandíbula fraturada. 
Os dois negam a agressão 
desproporcional e contam 
que houve uma briga que teria 
sido provocada pelo ator. As 
câmeras instaladas na Marina 
do Zezeco, onde ocorreu o 
fato, seriam novas e, por isso, 
não estavam em operação. O 
Ministério Público decide , 
ainda esta semana, se acolhe 
ou não a denúncia.

A cantora Millane Hora viu 
o seu nome pipocar na mídia 
convencional e nas redes sociais 
após ser nomeada para um cargo 
em comissão, na Prefeitura de 
Maceió, com salário de R$ 11 mil. 
Ela atuou na campanha de JHC e 
é namorada do senador Rodrigo 

Cunha. A nomeação da cantora 
para o cargo não é ilegal. Pode 
ser imoral porque, ao que tudo 
indica, foi um pedido do senador, 
do mesmo grupo político que o 
prefeito. Cunha prega a nova polí-
tica. O tema foi contado em verso, 
prosa e ritmo  a semana toda.

MP recebe o 
relatório com 
os nomes de 
dois indiciados
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EDITORIAL: COM A CHEGADA DA VACINA, HUMANIDADE VIVE A ESPERANÇA DA RETOMADA À NORMALIDADE
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Henri Castelli foi espancado durante confusão na Barra de São Miguel; radiografia revela fratura da mandídula do ator                
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Ainda estamos 
vivendo um 
momento difí-

cil sócio, político, econômico, 
psicológico e emocionalmente. 
O mundo está envolto em 
mistérios, suspenses e surpre-
sas. O que vai acontecer no 
momento seguinte, nenhum 
de nós é capaz de afirmar. 
Existem muitas suposições, 
achismos, especulações, mas 
definições...só o cotidiano é 
capaz de determinar.

Nos últimos dias, o assunto 
mundial do momento é a 
vacina que vai combater o coro-
navírus. Pelo menos é o quese 
espera. Entretanto, certeza, 
segurança total quanto aos 
resultados de sua eficácia ainda 
não temos. Apesar da flexibili-
zação das ações de conduta 
e regras sociais, com retorno 
de funcionamento em quase 
todos os setores econômicos 
e sociais, percebemos que não 
há uma preocupação efetiva 
sobre os sérios riscos que o 
coronavírus ainda impõe. Os 

casos de contaminação ainda 
estão aumentando. As mortes 
diárias ainda assombram uma 
boa parte da população, mas 
a maioria está agindo sem um 
mínimo de preocupação e 
cuidado! O que encontramos 
nas ruas são pessoas aglome-
radas em barzinhos, baladas 
e sem nenhum tipo de prote-
ção como o uso de máscaras 
e higienização das mãos com 
álcool em gel.

Raimundo é um jovem 
senhor de 45 anos. Nunca 
casou. Teve apenas uma namo-
rada em toda a sua vida. Ficou 
encantado com os deslumbres 
do primeiro amor. Com três 
meses de namoro, descobriu 
que a moça era mulher da sua 
vida, a futura mãe de seus 
filhos, “a banda da sua laranja, 
tampa da sua panela”. A pediu 
em casamento. Ela aceitou. Ele 
tinha um bom emprego. Todos 
os fins de semana, Raimundo 
levava sua doce amada para 
um lugar diferente, onde se 
divertiam e curtiam os momen-

tos num belo clima romântico. 
Alguns meses após o noivado, 
com a crise desencadeada pela 
pandemia do coronavírus, 
Raimundo foi despedido do 
emprego onde estava há oito 
anos. Com o dinheiro da resci-
são construiu duas casas e as 
alugou. Com a sobra, comprou 
um terreno. 

Desempregado, Raimundo 
passou a ter mais tempo para 
visitar a amada. Começou a 
tomar café da manhã, almo-
çar e jantar na casa noiva. 
Nos primeiros dias sentiu-se 
acolhido pelos futuros sogros. 
Contudo, depois de um mês 
nessa rotina sentiu uns olhares 
diferentes de sua futura família. 
Até que um dia, a futura sogra 
perguntou se ele não se cansava 
de não fazer nada e estar todos 
os dias, o dia todo na compa-
nhia da noiva. Raimundo 
sorriu e pensou que era uma 
piada. Não era! Depois de algu-
mas semanas, a futura sogra 
“abriu os olhos da filha” e disse 
que ela estava pestes a casar-se 

com um homem preguiçoso, 
encostado, aproveitador e da 
“cara lisa”. O relacionamento 
ficou abalado. Certa noite, 
Raimundo foi até a casa da 
noiva, como de costume, para 
desfrutar de seus carinhos e 
atenção. Lá foi informado que 
ela tinha ido para uma festa 
na casa de um primo. Ele ficou 
surpreso e chateado por não 
ter sido convidado, nem pela 
própria noiva. Mas como já se 
sentia da família, resolveu ir 
até o local da festa. Adentrou a 
casa e foi procurara sua amada. 
Depois de alguns minutos sem 
encontrá-la, resolveu procu-
rar um banheiro, pois estava 
“apertado”.  Sem saber direito 
onde ficava, resolveu arriscar 
abrindo uma das portas da 
casa. E para sua decepção e 
tristeza abriu a porta do quarto 
justamente do primo aniver-
sariante e viu sua bela amada 
na cama de outo homem, 
em momentos íntimos. Ele 
perguntou o que era aquilo. 
Ela o perguntou se ele era cego. 

E o pôs pra fora do ambiente 
e o obrigou a ir embora pois 
ele não fora convidado para a 
festa.

Raimundo entrou em 
depressão. Depois de alguns 
meses de tratamento resolveu 
retomar o controle de sua vida. 
Sem muitas qualificações e 
experiências profissionais, ele 
resolveu inventar algo para 
sobreviver, pois até os inqui-
linos de suas duas casas de 
aluguel ficaram sem condições 
de lhe pagar. Visitou alguns 
estabelecimentos do bairro 
onde reside e ofereceu seus 
serviços como faxineiro. Ele 
também faz flaus e garrafinhas 
para vender. Tornou-se um 
homem mais dedicado à reli-
gião. Disse que não sente falta 
de mulher alguma. Vai conti-
nuar vivendo nos caminhos do 
Senhor. Sabe que o amor existe, 
mas se ele vai encontrá-lo 
algum dia, isso ele não garante. 
Mas ressalta: “aprendi que o 
amor da minha vida sou eu 
mesmo. Vou cuidar de mim”.

A necessidade é a mãe da invenção

A máxima de 
que “a espe-
r a n ç a  é  a 

última que morre” passa agora 
a ser um desejo mais intenso 
e como um mantra ecoa nas 
mentes e nos corações dos que 
acreditam na vitória da ciência 
contra a Covid-19. 

Sob ataque intenso do 
novo coronavírus, cuja estra-
tégia de domínio das células 
ora surpreende por sua violên-
cia ora causa espanto por sua 
“benevolência”, a fascinante 
obtenção de imunizantes em 
curto tempo repercutiu como 
a notícia mais esperada. 

E essa boa nova foi ampli-

ficada quando finalmente, na 
última semana: o calendário 
de vacinação teve início no 
país. Embora tardio e com 
falhas no planejamento, fruto 
do “descaso” federal, a vacina-
ção traz a esperança na volta 
da normalidade. Pelo menos 
essa é a expectativa com o que 
se pode chamar de a melhor 
notícia dos últimos tempos.  

A condição superlativa 
para tal informação não é 
exagero, visto que o ataque 
viral se tornou rapidamente 
uma pandemia, ameaçando 
a humanidade, colapsando a 
economia e ceifando a vida de 
milhares de pessoas. 

Cenários já vividos em 
outros momentos da história, 
como a peste negra ou bubô-
nica, transmitida por uma 
bactéria, que assolou a Europa 
e a Ásia, no século 14 e a gripe 
espanhola, século 20, só para 
citar duas das mais terríveis 
pandemias que acometeram 
o mundo, matando milhões. 
E não se pode esquecer da 
primeira pandemia do século 
21, a gripe suína, transmitida 
pelo vírus H1N1, que dizi-
mou milhares de vidas. Esta 
moléstia foi prontamente 
enfrentada com vacinas, 
também, desenvolvidas em 
tempo recorde.  

Esses episódios são lembre-
tes de que a guerra entre o ser 
humano e os patógenos ainda 
terá várias batalhas, mas ao 
final o homem sempre sairá 
vencedor. Seja pelo fortale-
cimento do sistema imuno-
lógico e adoção de medidas 
de higiene ou mais precisa-
mente pela ação consciente 
do intelecto humano criando 
as armas para esse combate, 
como os imunizantes, a espe-
rança na vitória e, por conse-
guinte, em dias melhores será 
sempre imune a ação desses 
seres microscópicos. 

Apesar das reações contrá-
rias dos negacionistas, que 

muito contribuem do lado 
errado, menosprezando a 
virulência da doença, e assim 
favorecendo a sua disse-
minação, a confiança que a 
normalidade seja alcançada 
brevemente passa a ser cada 
vez mais real a partir da 
imunização. 

Assim, o retorno ao traba-
lho, ao estudo, ao convívio 
social, o aperto de mão, o 
abraço no ente querido, no 
amigo, rotinas que neste cená-
rio passaram a compor o ideá-
rio de “desejo de consumo” 
da sociedade, muito em breve 
voltarão a fazer parte do dia a 
dia de todos.

Esperança da retomada



Ricardo Rodrigues
Repórter

A n a m o r a d a 
do senador 
R o d r i g o 

Cunha, a cantora Millane Hora, 
foi nomeada para ocupar um 
cargo em comissão, com salá-
rio de R$ 11 mil, na Prefeitura 
de Maceió. O convite foi feito 
pelo prefeito João Henrique 
Caldas, o JHC (PSB). A indi-
cação do senador, claro. Até aí 
tudo bem, afinal trata-se de um 
cargo de comissão, que pode ser 
ocupado por qualquer pessoa, 
dentro das qualificações e dos 

parâmetros legais. Faltaram os 
parâmetros morais. 

A notícia se espalhou 
por Alagoas, como rasto de 
pólvora. Tirou o devoto da 
“nova política” da zona de 
conforto. Para quem se elegeu 
pregando a moralidade, 
Cunha terminou se contradi-
zendo. Ao fazer a defesa da 
namorada, terminou confir-
mando a influência que exerce 
no governo de JHC. Além da 
cantora, ele tem outras indi-
cações na gestão municipal. 
No entanto, a que mais reper-
cutiu foi a nomeação da “cara 
metade”.

Fiquei sabendo do babado 
pelas redes sociais, no início 
da semana. Na quarta-feira 
(20), de volta ao batente, ouço 
a notícia na rádio do Uber. O 
motorista, de chofre, comen-
tou: “Tá vendo, eu dou um 
duro danado para tirar desse 
carro pouco mais de quatro 
mil reais, por mês; a namorada 
do senador já entra ganhando 
onze mil. Agora eu pergunto 
ao senhor: pra fazer o quê? 
Reunião?”.

Eu, que sou repórter, tive 
que responder. E expliquei: 
“ela foi nomeada como asses-
sora especial de assistência aos 

necessitados; o salário é esse 
mesmo”. Pensei que o assunto 
estava encerrado. “Mas, ela 
não é cantora? Finalista do 
‘The Voice’, da Rede Globo? 
Então, ela não precisa disso 
não, tem como ganhar melhor 
cantando, ou cuidando do 
senador”. Depois dessa. Fiquei 
na minha, até porque chegava 
ao meu destino.

Curioso. Fui pesquisar. 
Na grande rede, o assunto 
‘bombava’. “Millane Hora diz 
que trabalho é pelas vítimas de 
violência doméstica”. Fui ler a 
matéria publicada no blog do 
Kléverson Levy. 

“Após a polêmica que 
envolveu o nome da cantora 
alagoana, Millane Hora, sobre 
a nomeação para o cargo em 
comissão de Assessor Especial, 
da Assessoria Especial de Polí-
ticas Sociais, na Prefeitura de 
Maceió, a resposta da ex-timba-
lada foi no Instagram”.

Na conta oficial da cantora, 
ela realmente postou um texto 
agradecendo ao prefeito JHC, 
pela nomeação publicada no 
Diário Oficial do Município, na 
terça-feira (19/01). Salário R$ 11 
mil – quase três vezes mais que 
o ´apurado´ do motorista da 
Uber. 
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Cantora usa redes 
sociais para agradecer 
o “convite” de JHC

Millane tem carreira 
de sucesso e, veia
musical é sua marca

Ao lado de uma foto, com 
uma família carente, numa 
casa humilde, a cantora postou 
a mensagem para agradecer 
a nomeação e desfilar suas 
qualidades para o cargo que 
acabara de ser nomeada. 

“Sinto-me honrada pela 
confiança do nosso prefeito 
de Maceió para dar conti-
nuidade ao meu trabalho em 
defesa daqueles que neces-
sitam de assistência. Como 
todos que me acompanham 
sabem, também sou advogada 
e trabalho, há algum tempo, 
com vítimas de violência 
doméstica e outros temas de 
igual relevância”.  

Millane Hora fez questão 
de destacar ainda que, com 
esse trabalho, ela ganhou 
o título de Embaixadora 
da ‘Associação AME’. “Fui 
Embaixadora da Associação 
AME. O que muito me orgu-
lha, porque é uma entidade 
dirigida por uma mulher que 
luta diariamente em defesa da 
mulher”, escreveu.

Mais adiante, ela lembrou 
que atuou na Rede de Assis-
tência às Vítimas de Violência 
Sexual e já realizou inúmeros 
trabalhos nessa área da assis-
tência social. Para a cantora, 
não lhe causa embaraço 
ocupar um cargo na Prefei-
tura fora do cenário artístico e 
cultural, que seria mais a sua 
praia.

“Ajudar aos mais neces-
sitados”, principalmente às 
mulheres escorraçadas no 
ambiente doméstico, foi o que 
a motivou a aceitar o cargo. 
Afinal, ela já atuou como 
advogada da Rede de Assis-
tência às Vítimas de Violência 
Sexual.

Na sua página do Insta-
gram, Millane Hora aparece 
numa foto ao lado do prefeito 
JHC, na campanha do ano 
passado, para prefeitura 
de Maceió. Uma forma de 
mostrar que seu universo não 
é só artístico, mas político 
também. Afinal, em época de 
pandemia e isolamento social, 
não se vive só de música.

Ex-integrante do grupo 
Timbalada, a cantora alago-
ana ficou famosa, não só 
por sua passagem pelo axé 
baiano, mas, sobretudo, por 
sua participação na 3ª tempo-
rada do ‘The Voice Brasil’, 
quando ficou entre os finalis-
tas, sendo eliminada na fase 
tira-teima do programa.

Formada em Direito e 
cantora profissional, Millane 
Hora começou a cantar e se 
apresentar para o público 
ainda muito nova, aos 13 
anos, em 1997. De lá para cá, 
não parou mais. Participou 
de vários festivais de música, 
como o do Sesc Maceió 
(Femusesc: 2009, 2010 e 2011) 
e representou Alagoas na 
Femucic, em Maringá (PR), 
em 2010.

Presença constante em 
programas de TV nacio-
nais, como Fama 4, Ídolos 1 
e Domingão do Faustão, ela 
foi mostrando o seu talento 
e ficando famosa. Ao ponto 
de ser escolhida por vota-
ção popular para cantar com 
a baiana Ivete Sangalo, no 
Carnaval de Salvador 2010. 
Mas sua carreira ganhou 
maior visibilidade, quando 
participou do show de novos 
talentos da Rede Globo, 
brilhando no ‘The Voice 
Brasil’.

Troca de gentileza ou 
nepotismo cruzado? 

NOMEAÇÃO DA NAMORADA, CANTORA, FAMOSA, com salário de R$ 11 mil abala discurso moralizador de Rodrigo Cunha

Senador destaca as qualidades da namorada
Desde o ano passado, a 

cantora e o senador Rodrigo 
Cunha estão sempre juntos, 
na campanha para prefeito 
e em ocasiões sociais, esban-
jando simpatia e cumplicidade. 
Mas, até então, eles vinham 
divulgando o relacionamento 
apenas nas redes sociais, com 
postagens de fotos e declara-
ções amorosas.

No entanto, bastou a artista 
ser nomeada, o namoro ganhou 
repercussão política e estampou 
as páginas dos jornais alagoa-
nos. Parecia coisa da imprensa 
inglesa e seus tabloides sensa-
cionalistas. Manchetes e mais 
manchetes. Foi preciso o sena-
dor entrar em cena, para tentar 
apagar a fogueira. Da vaidade? 
Ou da derrapada política?

Para quem pensa em dispu-
tar o governo do estado, nas 
eleições de 2022, não ajuda 
na campanha ser acusado de 
cometer nepotismo cruzado. 
“Como não pode nomear a 
namorada para sua assessoria 
no Senado, ele pedir ao prefeito 
que a nomeasse na Prefeitura”, 
comentou um adversário de 
Cunha, sem querer se identifi-
car, até porque é tucano como 
ele, mas não da alta plumagem. 

Na justificativa que deu, 
em nota à imprensa, o senador 
tentou tergiversar, enaltecendo 
as qualidades da namorada, 
mas acabou entrando em 
contradição. 

“A Millane é uma mulher 
independente que sempre 
teve a vida profissional estru-
turada, tanto como advogada, 
quanto como artista. Ela foi 
convidada pessoalmente pela 
gestão municipal. Desejo muito 
sucesso em mais este desafio e, 
pelo que conheço de Millane, o 
povo de Maceió vai contar com 
todo o seu esforço e sua dedica-
ção”.

Rodrigo Cunha não quis 
falar mais sobre o assunto, 
mas não vai conseguir tirá-
-lo da pauta por muito tempo. 
Afinal, o palanque ainda não 
foi desmontado e a oposição 
está atenta. Qualquer desaten-
ção, faça não, como já advertia 
Chico Buarque, “pode ser a 
gota d’água”.  

NEPOTISMO CRUZADO
Ainda no texto que postou 

no Instagram, para justificar 
sua nomeação, a ex-timbaleira 
Millane Hora, além de mostrar 
serviço, fez questão de dizer a 

que veio: 
“Aqui vocês vão acom-

panhar e trilhar comigo esse 
caminho, nosso trabalho que 
sempre será transparente. Hoje 
o município conta com minha 
voz de mulher, advogada, mãe 
e profissional. Que Deus me 
permita fazer a diferença!”.

Para a oposição ao prefeito 
na Câmara, a indicação é polí-
tica e como tal será tratada. O 
Grupo dos Onze (G11), que 
reúne os 11 vereadores da 
oposição, já pensa em ques-
tionar, juridicamente, o ato de 
nomeação da namorada do 
senador, como uma espécie de 
nepotismo cruzado. 

Caso isso ocorra, o emprego 
que Cunha arrumou para 
a namorada pode sair mais 
caro do que ele pensava. “Não 
importa se de direita, de centro 
ou de direita, nepotismo é 
nepotismo; clientelismo é clien-
telismo”, argumentou o tucano 
sem pedigree. 

Mas, em se tratando de 
Alagoas, coisas piores acon-
tecem. Por isso, acho difícil 
desfazer a nomeação da artista, 
até porque ela tem “QI”. E não 
é qualquer indicação: vem do 
Senado Federal.

Rodrigo Cunha, da nova política, com a namorada cantora Nomeação de Millane Hora publicada no Diário Oficial



Deraldo Francisco

Repórter

N
esta semana, 
o Ministério 
Público Esta-

dual (MPE) deve se pronunciar 
– se acolhe ou não a denún-
cia – sobre o indiciamento 
dos empresários Guilherme 
Accioly Lopes Ferreira e 
Bernardo Malta de Amorim por 
crime de lesão corporal grave 
sofrida pelo ator Henri Castelli.

Ouvidos pelo delegado, 
Guilherme Accioly confessou 
ter dado um soco em Henri 
Castelli e travado luta corpo-
ral com ele. Confessou a briga, 
disse que é praticante de Jiu-
-Jitsu, mas negou ter aplicado 
alguma técnica da arte marcial 
na briga. Bernardo Malta disse 
que tudo começou por uma 
provocação de Henri Castelli, 
mas que ele mesmo não se 
envolveu na pancadaria.

O relatório assinado pelo 
delegado Fabrício Lima do 
Nascimento – da Barra de São 
Miguel – coloca os dois empre-

sários na condição de indiciados 
pelo crime. Os dois, conforme 
depoimento de testemunhas e 
interpretação do delegado do 
caso, participaram da agressão 
ao ator, que resultou na fratura 
da mandíbula da vítima e 
impossibilidade de “atividades 
laborais por 30 dias”.

As investigações foram 
concluídas no dia 15 de janeiro 
de janeiro e se concentraram 
basicamente da tomada de 
depoimentos das testemunhas, 
acusados e vítima. Alguns teste-
munhos parecem bem “casadi-
nhos”, como se tivessem sido 
combinados. No entanto, isso 
não foi provado no Inquérito 
Policial. 

Em se tratando de provas 
técnicas, o Inquérito Policial 
de Nº 0455/2021 traz apenas 
o laudo de Exame de Corpo 
de Delito do Instituto Médico 
Legal (IML) que confirma as 
lesões graves, laudos fornecidos 
por médicos que atenderam à 
vítima e um laudo apresentado 
por Guilherme Accioly, assi-
nado por um oftalmolgista.

A Polícia Civil precisava 
das imagens da cena do episó-
dio ocorrido pouco depois das 
22h30, do dia 29 de dezembro 
de 2020, na Stella Marina, a 
Marina do Zezeco, na Barra 
de São Miguel. No entanto, 
o empresário José Medeiros 
Nicolau – o Zezeco - disse ao 
delegado que o sistema de 
monitoramento por câmeras na 
marina era novo e que, por isso, 
não estava em operação. 

Ocorre que a solicitação 
do delegado foi feita no dia 
4 de janeiro e somente no dia 
8 (quatro dias depois) é que 
Zezeco deu essa informa-
ção ao delegado. A polícia 
esperava que, por ser novo, 
o sistema de monitoramento 
estivesse funcionando perfei-
tamente bem. A falta dessas 
imagens prejudicou as inves-
tigações. Ou seja: a motivação 
do crime e as pessoas envol-

vidas nele foram junto com a 
falta de operacionalidade das 
câmeras.

Nem mesmo imagens 
gravadas por celular vazaram 
nas redes sociais. Pode não ser 
o caso, mas isso é caracterís-
tico numa “operação abafa”. 
Num momento em que se faz 
selfies até ao lado de cadáve-
res, não há imagem nenhuma 
desse episódio. Havia entre 30 
e 35 pessoas no local.
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Delegado indicia empresários
por crime de lesão corporal grave

ATOR HENRI CASTELLI foi espancado em confusão ocorrida na Marina do Zezeco, na Barra de São Miguel, em dezembro

“Henri não agrediu ninguém”, diz garçonete
Mas o relatório do dele-

gado Fabrício Lima revelou 
situações que não haviam sido 
levantadas. Por exemplo: o 
depoimento de uma garçonete 
(cujo nome não será exposto 
pela reportagem) dá conta de 
que o ator Henri Castelli não 
agrediu ninguém, que ele foi 
espancado por dois homens e 
que um deles deu uma “chave-
-de-perna” no pescoço do ator 
e alguns golpes com o calca-
nhar.

Além disso, a testemunha 
inova nas revelações quando 
diz que, a briga teria se iniciado 
porque Henri Castelli e a 
esposa de um acusados teriam 
se olhado “de forma estranha”. 

A investigação não avan-
çou nesse sentido, até porque 
a versão oficial – contada em 
verso e prosa pelos acusados e 
pela maioria das testemunhas 
(inclusive marinheiros) - dá 
conta de que tudo começou 
porque Henri Castelli desde-
nhou de uma festa que teria 
ocorrido na casa de shows Café 
de La Musique, de Bernardo 
Malta, conhecido como Bel.

A opinião do ator em rela-
ção ao evento teria desagra-
dado ao empresário e, a partir 
deste momento, os dois teriam 
se desentendido por alguns 
minutos. No momento-chave, 
Henri Castelli teria encarado 
Bel, perguntado o que ele 
estava olhando tanto e, em 
seguida, teria mandado o 

empresário pegar na sua geni-
tália, fazendo o gesto comum 
entre homens.

Descolado, Bel teria ido 
pegar no membro do ator 
que, “teria rodado” o braço 
em sua direção e acertado o 
olho de Guilherme Accioly, 
logo o praticante de Jiu-Jitsu. 
A pancadaria teria come-
çado a partir desse momento, 
conforme está contadinho no 
Inquérito Policial.

Mas as investigações 
serviram ainda para livrar os 
irmãos Humberto e André 
Vilar, donos de uma próspera 
factoring em Alagoas e que já 
se viram às voltas com investi-
gações da Polícia Civil. 

Algumas testemunhas 
colocam os dois na cena da 
pancadaria, sobre o ator Henri 
Castelli, que protegia o rosto, 
imobilizado por Guilherme 
Accioly, no chão. Os prórpi-
roas indiciados - Guilherme 
e  Bernardo - inocentaram 
os irmãos neste episódio 
violento.

Até o final desta semana, 
a Promotoria da Barra de 
São Miguel deve se manifes-
tar sobre o caso. Se acolher a 
denúncia, os dois indiciados 
serão levados a julgamento 
por crime de lesão corporal 
grave, cuja pena varia de 1 a 5 
anos de prisão. Se desconside-
rar o indiciamento, não have-
ria crime e, em crime, não há o 
que julgar. Arquive-se.

Em confusão na Barra de São Miguel, Henri Castelli levou a pior; foi agredido por mais de um e teve a mandíbula fraturada                                                                                                



Daniel Martins

Ascom

P
ara garantir a 
segurança de 
pais,  alunos 

e funcionários de escolas da 
rede privada, a equipe de 
fiscalização do Instituto de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor de Alagoas (Procon-
-AL) começou a vistoriar 
as instituições de ensino. O 

objetivo é averiguar se estão 
sendo adotadas medidas de 
segurança e distanciamento 
para garantir a segurança de 
pais, alunos e funcionários, de 
acordo com o que ficou esta-
belecido entre a Secretaria de 
Saúde do Governo do Estado 
e o sindicato dos representan-
tes dos estabelecimentos de 
ensino.

Dentre as exigências, estão 
aferição de temperatura, 

obrigatoriedade do uso de 
máscara, disponibilização de 
álcool em gel, distanciamento 
de 1,5 m e colocação de ante-
paros de acrílicos. As institui-
ções de ensino são empresas 
sujeitas às leis do Código de 
Defesa do Consumidor, a 
qual possui dentre um dos 
princípios básicos da relação 
de consumo a proteção à vida, 
à saúde e à segurança  quando 
usufruindo de um serviço. 
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Decreto estabelece presença de 50% dos alunos
Segundo o diretor-presi-

dente, Daniel Sampaio, os 
fiscais do órgão  irão realizar 
diversas ações para verificar 
se as escolas estão cumprindo  
as medidas necessárias para 
uma volta às aulas segura.

“O Procon de Alagoas, por 
meio da nossa equipe de fisca-
lização, estará  realizando 
vistorias nas instituições a fim 
de garantir a orientação esta-

dual e estabelecer da melhor 
forma possível o retorno de 
aprendizagem das crian-
ças e adolescentes em todo 
estado.”

De acordo com o decreto 
publicado pelo Governo de 
Alagoas, fica permitida a 
presença de 50% dos alunos 
nas salas de aulas da rede 
privada e 30% nas da rede 
pública. 

As reclamações, dúvidas e 
denúncias sobre esse e outros 
problemas podem ser forma-
lizadas por meio de ligações 
ao telefone 151 e por mensa-
gens no WhatsApp: (82) 
98876-8297. O atendimento 
presencial acontece na sede 
do instituto, na Rua do Livra-
mento, no Centro de Maceió, 
ou por agendamento no site 
procon.al.gov.br.

Fiscais do órgão estão realizando ações para averiguar se as escolas estão cumprindo orientações para volta às aulas
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Covid: Procon vistoria protocolo 
de segurança nas escolas

VOLTA ÀS AULAS: Fiscais conferem se estabelecimentos privados adotaram medidas sanitárias para evitar infecção pelo coronavírus

Leroy Merlin é condenada 
a indenizar consumidor 

NÃO ENTREGOU PRODUTOS

A  e m p r e s a  L e r o y 
Merlin foi condenada pela 
Justiça a pagar indeniza-
ção por danos morais e 
materiais, no valor de R$ 
4.588,14, a um cliente que 
realizou compra, mas não 
recebeu os produtos. A 
decisão é do juiz Diogo de 
Mendonça Furtado, da 2ª 
Vara de Porto Calvo.

De acordo com os 
autos ,  o  consumidor 
adquiriu materiais de 
construção no dia 3 de 
março do ano passado, 
com previsão de receber 
os produtos no dia 7. A 
entrega, no entanto, não 
foi feita. Por conta do ocor-
rido, ele precisou adquirir 
materiais em outra loja, 
com valores maiores, 
ficando sem terminar a 
obra.

FICOU MAIS CARO
O  c l i e n t e  i n g r e s -

sou com ação na Justiça 
pedindo a restituição do 
valor dos materiais não 
entregues, a quantia que 
precisou pagar  pelos 
novos produtos, além de 
indenização por danos 
morais. A Leroy Merlin foi 
citada e reconheceu que 
os materiais não foram 
entregues. Alegou que 
os produtos não estavam 
disponíveis e que viabili-
zou um vale-crédito para 
o cliente.

Segundo  o  ju iz ,  a 

atitude demonstra falha 
na prestação do serviço. 
“Se não havia em estoque 
os produtos adquiridos 
pelo autor, a empresa 
deveria ter devolvido os 
valores pagos”.

Ainda de acordo com 
o magistrado, o crédito 
disponibilizado na loja 
não era suficiente para 
sanar  o  problema do 
cliente lesado, conside-
rando que o mesmo teria 
que adquirir os materiais 
em outro estabelecimento. 
“Houve ato ilícito prati-
cado pela empresa reque-
rida, havendo dever de 
indenizar”, completou.

CONDUTA ILEGAL
O juiz Diogo Furtado 

determinou a restituição 
de R$ 1.632,10, quantia 
paga pelos produtos na 
Leroy Merlin, além de R$ 
1.456,04, diferença paga 
nos produtos na nova loja. 
A indenização por danos 
morais foi fixada em R$ 
1.500,00.

“A conduta ilegal do 
demandado repercutiu na 
órbita íntima do deman-
dante. Restam evidencia-
dos a aflição, insegurança 
e os transtornos vivencia-
dos pelo demandante, que 
não recebeu os produtos 
adquiridos no estabe-
lecimento da empresa 
demandada”, concluiu o 
magistrado.



É comum surgirem dúvidas na hora de 
escolher o melhor seguro de vida, e 

vários fatores devem ser levados em 
consideração, como qual cobertura é 
melhor para o seu estilo de vida, a esco-
lha do valor da indenização etc.
O brasileiro está cada vez mais preocu-
pado com a sua segurança e de toda 
a sua família. A violência das grandes 
cidades, a crise financeira e os proble-
mas de saúde são alguns dos moti-
vos que fazem as pessoas buscarem 
formas de sentir-se mais tranquilas. 
Uma dessas maneiras é contratar um 
seguro de vida, o que pode ser uma 
tarefa difícil diante de tantas opções no 
mercado, não é mesmo?
Se está procurando mais tranquilidade 
e proteção, veja os seis cuidados para 
escolher o seu seguro de vida ideal.

1. Informe-se sobre as coberturas 
disponíveis:
Existem várias opções de coberturas 
oferecidas pelas seguradoras. Elas 
podem cobrir situações como diária 
por incapacidade temporária (DIT), 
diagnóstico de câncer, antecipação 
especial por doença etc.
Essas coberturas adicionais podem 
ser importantes, já que são situa-
ções também difíceis para a família. 
Portanto, é importante pensar nas suas 
necessidades com muito cuidado. Para 
entender melhor, veja algumas opções 
de coberturas de seguro de vida adicio-
nais que, dependendo dos seus objeti-
vos, podem valer a pena contratar.

Doenças graves:
Caso você seja vítima de alguma 
doença grave, como o câncer, existe 
a opção de receber a indenização total 
(antecipação especial por doenças 
graves), se esse tipo de cobertura tiver 
sido contratado.

Assistência funerária:
Esse tipo de cobertura cobre as despe-
sas relacionadas ao funeral.

Assistência psicológica:
A família poderá receber assistência de 
psicólogos e psicoterapeutas em caso 
de falecimento.

Diária por internação hospitalar 
(DIH):
Essa cobertura oferece indenização 
para o pagamento da internação do 
segurado, em caso de acidente e trata-
mento de saúde.

2. Seja sincero ao responder ao 
questionário de risco:
Não esconda nenhuma informação 
sobre condições de vida ou doenças 
preexistentes na hora de responder 
ao questionário de risco. É com base 
nessas respostas que a seguradora vai 
determinar o preço do seguro.
Dados profissionais, sobre a renda e o 
tamanho da família devem ser passa-
dos ao corretor de forma clara. Dessa 
maneira, o valor da indenização será 
calculado de forma correta, mesmo 
que isso torne algumas condições mais 

caras.
Informações falsas podem levar o 
segurado a perder o direito à indeniza-
ção e até ser processado pela empresa 
onde contratou o seguro.

3. Revise a cobertura:
Ao renovar a apólice do seguro, é reco-
mendável revisar a cobertura. Essa revi-
são pode ser feita anualmente ou em 
espaços de tempo maiores. Lembre-se 
de que as condições de vida, assim 
como as necessidades financeiras, 
podem mudar com o passar dos anos. 
Essas mudanças devem ser levadas 
em consideração na hora de renovar 
o seguro.

4. Saiba como é feito o cálculo do 
seguro de vida:
Na hora de contratar um seguro de 
vida, é importante entender como é 
feito o cálculo do seu valor. Para isso, as 
seguradoras avaliam o perfil do contra-
tante de acordo com os dados que são 
fornecidos no questionário de risco. Por 
isso, destacamos quais são e como são 
analisados os requisitos. 

Sexo:

As seguradoras se baseiam em esta-
tísticas para avaliar esse quesito. Por 
exemplo, como pesquisas indicam que 
as mulheres vivem mais, existem segu-
radoras que oferecem seguros de vida 
que atendem melhor ao público femi-
nino com coberturas exclusivas.

Faixa etária:
Quanto mais avançada for a idade, 
maior o risco de doenças e, conse-
quentemente, mais caro o seguro se 
torna.

Profissão:
Existem profissões que oferecem mais 
riscos que outras. Portanto, pode-se 
cobrar mais ou menos pelo seguro 
dependendo dela. Lembre-se de avisar 
à sua seguradora em caso de mudança 
de emprego, certo?

Estado de saúde:
Esse quesito deve ser levado a sério e 
respondido com muita sinceridade. Ele 
é fundamental para definir o valor de 
um seguro de vida.

5. Verifique o capital segurado:
O capital segurado é o maior valor que 
será pago aos beneficiários do seguro 
em caso de algum sinistro coberto 
pela apólice, funcionando como uma 
espécie de indenização. Esse valor é 
escolhido pelo contratante na hora de 
adquirir o serviço.
Portanto, escolha com atenção qual 
será esse valor, já que, quanto maior 
o capital segurado, mais alto será o 
valor das parcelas do seguro. Tenha 
em mente se essa quantia cobrirá os 
gastos necessários com hospitais, por 
exemplo.
Mas lembre-se: o capital segurado 
deve ser definido de acordo com a 
realidade de vida do contratante. 

6. Conheça os tipos de apólice:
Contrate aquilo que faça sentido para 
o seu estilo de vida. Para isso, é impor-
tante entender e conhecer os tipos de 
apólice existentes no mercado. Não 
vale a pena optar por uma cobertura 
mais completa se o risco coberto não é 
uma realidade no seu dia a dia.
Faça uma análise e conheça os tipos de 
apólice antes de contratar um seguro 
de vida. Lembre-se que cada cobertura 
que você contratar a mais impacta no 
valor final do seu seguro.

Conclusão
Em suma,agora, que já sabe sobre os 
principais cuidados que deve tomar ao 
contratar um seguro de vida, é impor-
tante entender os principais benefícios 
desse serviço para você e seus fami-
liares.
Ele é uma ótima maneira de planejar 
um futuro tranquilo para os seus bene-
ficiários, já que garante recursos para a 
família do titular em caso de imprevis-
tos. Além disso, dependendo da cober-
tura contratada, você pode contar com 
um auxílio financeiro para arcar com 
despesas hospitalares ou funerárias, 
por exemplo.
Para contratar um seguro de vida, é 
possível optar por arcar com presta-
ções fixas e que se encaixam no seu 
orçamento. Procure uma corretora com 
profissionais experientes para acertar 
ainda mais na escolha de um seguro 
ideal para as suas necessidades.
E aí, gostou do tema dessa semana? 
Espero que tenha gostado! Acompa-
nhe também nosso quadro “Momento 
Seguro” todas as quintas-feiras na 
rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 
9h. Participem com suas perguntas! 
Até a próxima se Deus quiser! Um 
grande abraço!
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Corretor de Seguros - djaildo@jaraguaseguros.com

Vai contratar um seguro de vida?Conheça os 6 cuidados para escolher o seguro ideal!



Iracema Ferro

Agência Algo Mais

O 
m e d o  d a 
contamina-
ção pelo coro-

navírus, aliado ao isolamento 
social, necessário para conter 
a pandemia, fez com que trata-
mentos e acompanhamentos 
médicos fossem interrompi-
dos ou prejudicados. Para as 
gestantes, as dúvidas sobre o 
impacto do vírus podem acar-
retar num acompanhamento 
pré-natal incompleto ou até 
mesmo que ele nem aconteça.

O Ministério da Saúde 
recomenda que o pré-natal 
seja composto por, pelo menos, 
seis consultas, que fazem parte 
das medidas de saúde preven-
tivas, evitando que, tanto a 
mãe quanto o bebê, desen-
volvam patologias ou proble-
mas graves que poderiam ser 
evitados com um diagnóstico 
precoce. 

De acordo com a obste-
tra Silvia Melo, professora do 
Centro Universitário Tiraden-

tes (Unit), o acompanhamento 
pré-natal é vital para que a 
gravidez não tenha um desfe-
cho ruim, afetando a mãe e ao 
bebê. Ela destaca que as consul-
tas e exames durante a gesta-
ção fazem parte das medidas 
de saúde preventivas. No pré-
-natal é possível detectar pato-
logias como a vulvovaginite, 
infecções urinárias, diabetes, 
hipertensão, sífilis e HIV. 

“Descobrindo mais preco-
cemente, temos como atuar 

para minimizar os efeitos dano-
sos, evitando, por exemplo, 
que o bebê nasça prematuro 
ou com sequelas dessas doen-
ças, até mesmo evitar a morta-
lidade logo após o nascimento. 
No caso de uma gestante com 
sífilis, e que não recebeu os 
devidos cuidados na gravidez, 
o bebê terá que permanecer no 
hospital por 10 a 15 dias após 
o nascimento, tomando medi-
camentos para evitar efeitos da 
doença e, ainda assim, corre o 

risco de ter alguma sequela”, 
afirma a obstetra, lembrando 
que o objetivo do pré-natal é 
prevenir, para que o bebê seja 
mais sadio, podendo crescer e 
se desenvolver.

Silvia Melo reforça que, no 
caso de mães portadoras de 
HIV, se tomarem o coquetel 
de medicamentos o risco de 
transmitir o vírus para o bebê 
cai para 0,8%, quando sem a 
medicação o índice de trans-
missão é cerca de 60%.

Vale lembrar, ainda, que as 
ações preventivas no pré-natal 
incluem a vacinação contra 
hepatite B, tétano e influenza, 
orientação nutricional (que 
começa com a ginecologista, 
mas pode e deve ser melhor 
instruída por um nutricio-
nista), a prevenção da má 
formação do sistema nervoso 
central, com o uso de suple-
mentos, a preparação para a 
amamentação, além de cuida-
dos odontológicos, já que 
algumas gestantes costumam 
reclamar de dores nos dentes, 
sem esquecer do cuidado 

psicológico.

COVID-19
A obstetra destaca também 

que, para evitar contaminações 
pela Covid-19, as recomenda-
ções dadas às gestantes são 
as mesmas da população em 
geral: isolamento social, uso 
constante de máscaras e boa 
higienização pessoal e das 
mãos, com água e sabão e/ou 
álcool em gel.

ATENDIMENTO GRATUITO
Os atendimentos de Gine-

cologia e Obstetrícia estão 
disponíveis gratuitamente 
para a população na clínica 
médica da Unit, em Cruz das 
Almas, podendo ser agenda-
dos de segunda a sexta-feira, 
pelos telefones: 3311-3209 ou 
98886-6911.

A Policlínica da Unit 
oferece, ainda, consultas em 
Clínica Médica, Dermatologia, 
Infectologia, Endocrinologia, 
Medicina da Família, Pediatria, 
Cardiologia, Reumatologia, 
Ortopedia e Psiquiatria.
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Medo da pandemia não deve 
afastar grávidas do pré-natal

OBSTETRA REFORÇA QUE consultas e exames durante a gestação fazem parte do conjunto de medidas preventivas de saúde

Mesmo com isolamento e pandemia, acompanhamento deve ser mantido



SABENÇA + RECREAÇÃO
É o conteúdo 
b i o p s i c o s -
social  e de 
e n t r e t e n i -
men to  que 
constará na 
Jornada de 
S a b e n ç a 
e  R e c r e a -
ção  I dosa r 
Comvida-21. 
O Evento que 
tem proposta de ser uma colônia de férias é uma realização da Ideias e Ideais 
Cursos e Eventos Gerontólogicos nesta temporada de verão/férias para os mais 
vividos. É proposta dos idealizadores que nesse momento de incertezas, sensa-
ções e angustias diversas devido osacontecimentos que estão relacionados a 
covid-19, o evento seja um quebrador de rotina aliviando o estresse causado, 
como também um agente para aumentar a imunidade do publico participante. A 
jornada que previsão de começar, nesta próxima terça dia 26 de janeiro, às 14h, 
terá uma programação híbrida por ter conteúdos teóricos e práticos e pode ser 
estendida em tempo/assuntos, caso coordenação e participantes entenderem e 
acordarem. As teóricas e dinâmicas serão sobre musicoterapia recreativa, artere-
cre terapêutico,bingo cultural, jogos cênicos remotos, desafio-mente aeróbico e 
gincana socio-recreativa. Os arterecreadores Artur Martins, Tiago Franco, Marcos 
de Jesus, José Carlos e a neurotrainer Larissa Albuquerque é que vão ministrar 
os encontros.

Turismo no Sertão
A Viver Viagens e Turismo, empresa 
alagoana que há 14 anos incentiva 
o turismo interno em Alagoas, está 
promovendo uma excursão nos dias 20 
e 21 de março para Piranhas, Delmiro 
Gouveia e Água Branca. Uma oportuni-
dade para envolvimento com as belezas 
naturais, culturais e gastronômicas do 
Sertão de Alagoas.
O passeio contempla o transporte ida e 
volta de ônibus para as três cidades com 
guia credenciado e serviço de bordo, 
hospedagem com café da manhã, 
passeio ao centro histórico de Piranhas 
e visita à Fazenda São Lourenço em Água Branca, local que tem o único e melhor 
sorvete de rapadura do Brasil. 
O valor da viagem por pessoa é de R$ 320,00 à vista, ou até 5x no cartão de 
crédito. Outras informações (82) 99999-8746.

Queda de 27,7% na inadimplência em Maceió
A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), elaborada 
pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
em parceria com o Instituto Fecomércio Alagoas, registrou em dezembro, na 
comparação anual, uma queda de 27,7% no número de pessoas com contas em 
atraso em Maceió. Em números absolutos, de dezembro de 2019 a dezembro 
de 2020, a quantidade de endividados inadimplentes na capital alagoana passou 
de 82 mil para 62 mil.
De acordo com o levantamento, esse grupo representa 19,8% dos maceioenses, 
taxa menor do que a percebida nas outras capitais do Brasil, que, em média, é de 
25,2%. Outro indicador favorável da capital alagoana, quando comparado com a 
média nacional, é o de endividados que não tem condições de pagar suas dívidas, 
que atinge 10,8% dos moradores de Maceió, enquanto que, em média, as outras 
capitais apresentaram um percentual de 11,2%. Até novembro, este era o único 
indicador que apresentava registro desfavorável para Maceió (11,8%) diante da 
média nacional (11,5%).
Seguindo o padrão das demais capitais brasileiras, o cartão de crédito permanece 
como o principal fator gerador de dívidas dos maceioenses.

“A proposta da 

empresa sempre foi 

valorizar todo potencial 

turístico de Alagoas. 

Quando começamos 

a visualizar a 

distribuição de renda 

para os trabalhadores 

das regiões que 

promovemos nossos 

passeios, ficamos 

ainda mais 

motivados para 

organizar as viagens”.

Marcos Aurélio,  Representante 
da Viver Viagens e Turismo.
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As vacinas da Covid-19 estão sendo usadas para golpes 
na internet, que em sua maioria buscam obter informa-
ções sigilosas dos internautas ou forçá-los a algum tipo 
de pagamento em troca de benefícios relacionados aos 
imunizantes da doença causada pelo novo coronavírus.
Em tempo pandêmico o idoso é alvo fácil de invasores 
na internet devido o comportamento despreocupado de 
internautas de mais de 60 anos com segurança digital 
atrai fraudadores. Entre outras observações a pesquisa, 
realizada com 12 mil usuários em 21 países, incluindo o 
Brasil, revelou que apenas 33% dos internautas acima 
dos 55 anos têm ciência de que pode estar sendo espio-
nado pela webcam sem consentir. Além disso, apenas 

25% dos usuários mais velhos desconfiam em compar-
tilhar sua localização, comparado com 39% na média 
de todas as faixas de idade.Idosos são considerados 
alvos fáceis de crimes cibernéticos, mostra um levanta-
mento global da fabricante de softwares de segurança 
Kaspersky. “O fraudador, quando vai fazer o ataque, mira 
a todos, mas quando vê que a pessoa já tem alguma 
idade, costuma aperfeiçoar golpes”, afirma o pesqui-
sador sênior de Segurança Digital da Kaspersky, Fábio 
Assolini. Por não ter muito conhecimento de segurança 
ou fraudes na web, esse internauta não sabe distin-
guir a fraude de algo legítimo, explica.(Olhar Digital e 
O Estadão)

Ainda sem dada marcada e local, mais com objetivos, signi-
ficado e justificativa traçados, o evento Virada Cultural Pró-
-Vida 60+ tem a proposta de ser uma comemoração e uma 
orla imaginária entre o tempo tempestuoso pandêmico que 
estamos passando e a uma bonança saudável, prazerosa e 
satisfatória. A virada vai reunir várias expressões e protago-
nistas de diversas tendências socioculturais exploradas e 
vivenciadas pelo e do segmento idoso de Maceió.  O projeto 
é uma repaginação e deriva da última edição da Virada 
Cultural da 3ª Idade de Alagoas e inspirado da euforia, espe-

rança e torcida de um novo ano e nova vida, principalmente 
para as pessoas de idades avançadas.  O histórico da última 
versão da Virada lembra que aconteceuno Espaço Cultural 
Linda Mascarenhas, do Instituto Zumbi dos Palmares (IZP), 
nos dias 26 e 27 de abril de 2011.Na época a Virada Cultural 
da Terceira Idade foi realizada pela Associação Cultural da 
Terceira idade de Alagoas (ASSCULTI). O evento, teve 14 
horas de atrações artísticas e culturais. Na virada se apre-
sentaram 15 grupos e artistas numa maratona cultural 
inesquecível.

ALERTA VACINAL

VIRADA PRÓ-VIDA

CAFÉ&NEGÓCIOS redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

THÁCIA SIMONE - thaciasimone@gmail.com

Som terapêutico contra o zumbido no ouvido
O distanciamento social como medida 
de evitar a proliferação do coronavírus, 
trouxe consequências comportamen-
tais para a sociedade. Um desses efei-
tos foi o aumento do tempo de uso de 
fones de ouvido que, por sua vez, tem 
aumentado as ocorrências de zumbido 
no ouvido. 
Uma técnica reconhecidamente 
eficiente para minimizar os efeitos do 
zumbido e problemas que vêm atrela-
dos (como distúrbios do sono, depres-
são e ansiedade) é a Massagem de 
Som, que usa a vibroacústica para 
alinhar o funcionamento do organismo. Mais informações pelo instagram @
massagemdesom_stellaleoni .

Bolsas para cursos de graduação
Seguem abertas até 31 de janeiro as 
inscrições para a seletiva esportiva 
promovida pelo Centro Universitário 
Mario Pontes Jucá – UMJ, que concede 
bolsas de estudo de até 100% nos 
cursos de graduação da instituição 
para atletas que desejam compor as 
seleções desportivas da instituição. 
Os interessados devem acessar o site 
nadapodepararseusonho.com.br e 
preencher as 4 etapas da inscrição. 
Podem participar da seletiva os alunos 
de cursos de ensino superior ou aque-
les que acabaram de concluir o ensino 
médio, que desejam fazer parte do 
Programa Aluno Atleta UMJ. Confira o edital do processo de seleção no site 
https://bit.ly/3o8hSb3.
Mais informações: (82) 99615.823, Coordenação de Área de Esportes e Lazer 
da UMJ.

PODERGrisalho Francisco Silvestre
silvestreanjos@bol.com.br

RISADARIA 60+

Evento preliminar do momento esquenta que aconteceu 
virtualmente no dia 18 de janeiro ficou historicamente 

engradecido com mais dois outros acontecimentos. O 
momento esquenta foi também uma previa/lançamento da 
Jornada Sabença e Recreação Idosar Comvida-21, que tem 
como proposta estrear ainda neste mês de janeiro.Os outros 
dois eventos marcantes foram:o rebento davacinaçãocontra 
o novo coronavírus, para um público prioritário e o Dia Inter-

nacional do Riso.Com dois blocos de atividades aRisadaria 
60+ foicerimoniada inicialmente por este jornalista, geron-
tologista e gerontólogo Francisco Silvestre (aluno/estagiário 
do curso de formação Líder do Yoga do Riso). Num formato 
flex(hilário e estilo formal) o primeiro bloco teve preleções 
resgatando os encontros socioculturais e educativos virtuais 
que o grupo compartilhou e construiu para ter chegado aquele 
momento; sobre o estado feliz que o brasileiro se encontra 

com as propostas de vacinação pelos governantes e com infor-
maçõese exercíciosbásicos para o riso.A apoteose da tarde 
festiva ficou por conta do ator, poeta, palhaço e líder do yoga do 
riso, o espetacular Artur Martins. O arteiro risoterapêutico fez 
uma inesquecível e marcante aula-show de yoga do riso, que 
certamente ficará presenteado na memória dos participantes 
e que servirá por muito tempo, como ilustração para dar exer-
citantes e boas risadas e gargalhadas.



“
Marcel Leite

Mídia Caeté

Ha b e m u s 
esperança. 
Depois  de 

um 2020 repleto de incertezas, 
desinformação e apreensão –  
no último domingo – a Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) autorizou o uso 
emergencial das vacinas Coro-
navac e Astrazeneca/Oxford. 
Agora, finalmente, o processo 
de imunização começou – com 
muito atraso – no Brasil.

Em Alagoas, as primeiras 
pessoas começaram a ser vaci-
nadas na terça-feira (19), em 
uma primeira fase que prio-
riza profissionais da saúde que 
estão na linha de frente, indí-
genas aldeados e idosos com 
mais de 75 anos e instituciona-
lizados com mais de 60.     

Mesmo com esse enorme 
motivo para celebrar, ainda 
há quem critique e desacredite 
na eficácia dos imunizantes. 
Quase sempre por questões 
ideológicas ou somente para 
não ter que dar o braço a torcer 
e sair de uma posição defen-
dida desde o início da pande-
mia. 

Nesse cenário, a bióloga 
e integrante do Observató-
rio Covid-19, Flávia Ferrari, 
reiterou que devemos inves-
tir na conscientização para 
lutar contra o negacionismo. 
“Vimos que precisávamos 
fazer uma coisa conjunta de 
convencimento da população 
e a necessidade de estourar a 
bolha”, afirmou em entrevista 
ao El País Brasil.

Embora todas as evidências 
apontem que a população deva 
ser imunizada, o vereador de 
Maceió, Leonardo Dias (PSD), 
apresentou um Projeto de Lei 
(PL), que pretende “assegurar 
o direito” de que os cidadãos 
maceioenses possam decidir 
se serão vacinados ou não.

De acordo com ele, o intuito 
é garantir a liberdade indivi-
dual das pessoas de escolhe-
rem se serão submetidas à 
vacina. Dias argumenta que 
ainda existe uma insegurança 
em relação aos imunizantes 
e que o povo tem o direito de 
esperar sem sofrer retaliações 
do Estado. 

“Muito embora a disponi-
bilização da vacina seja uma 
grande vitória, ainda restam 
dúvidas sobre possíveis efeitos 
colaterais conforme apontado 
pela Anvisa durante a auto-
rização por uso emergencial. 
Por conta disso, entendo ser 
fundamental que cada cidadão 

decida por si próprio se deve 
ou não ser vacinado. O Projeto 
de Lei vem proteger aqueles 
que entendem ser necessário 
aguardar o momento da vaci-
nação para uma oportunidade 
mais segura”, afirmou o vere-
ador. 

O vereador Leonardo 
Dias completou dizendo que 
é preciso garantir a liberdade 
individual de cada um. “O 
projeto de lei impede que o 
Executivo possa vir a tentar 
restringir que pessoas tenham 
seus direitos suprimidos, 
como a livre circulação em 
estabelecimentos ou ainda que 
não tenham acessos a serviços 
públicos e privados por terem 
decidido não se vacinar”, disse. 

Para a cientista política, 
doutoranda pela Univer-
sidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e pesquisa-
dora vinculada ao Obser-
vatório da Justiça Brasileira 
(OJB), Augusta Teixeira, o PL 
proposto pelo vereador é um 
desserviço diante do cenário 
que a Covid-19 trouxe, uma 
vez que endossa um discurso 
anti-ciência e contribui para a 
desinformação.

“Essa discussão sobre se 
vacinar ou não é descabida, 
além de inconstitucional, pois 
fere os direitos de Saúde Cole-
tiva. Não faz sentido imunizar 
uma parcela da população 
enquanto alguns escolhem não 
se vacinar. Houve um investi-
mento massivo, no mundo 
inteiro, para a produção de 
uma vacina, enquanto víamos 
campanhas para utilização 
de medicamentos que não 
tinham comprovação científica 
nenhuma”, afirma a pesquisa-
dora.

Leonardo Dias: “é preciso garantir liberdade individual”  Augusta: “proposta endossa um discurso anti-ciência”

“Iniciativa gera ofensiva ao direito coletivo à saúde

“Só para criar clima de incerteza na população”

O professor, coordenador 
de Pesquisa e Extensão da 
Sociedade de Ensino Universi-
tário do Nordeste (Seune-AL) e 
especialista em Direito Consti-
tucional, Claudemir Cardoso, 
reforça a inconstitucionalidade 
do projeto de lei, lembrando 
que a iniciativa gera uma 
ofensa direta ao direito cole-
tivo à saúde. 

“O que temos de mais 
grave é a ofensa ao direito à 
saúde, que é sim visto sob a 
perspectiva individual, mas 
precisa também ser observado 

sob a esfera coletiva. A ques-
tão da saúde pública ganhou 
proporções globais com a 
pandemia. Esse PL afeta dire-
tamente a concessão e a conse-
cução desse direito específico”, 
afirma Claudemir. 

E conclui: “A campanha 
de vacinação não vai abran-
ger inicialmente todo mundo. 
Se ainda existirem obstáculos 
para a imunização, haverá um 
grande prejuízo à saúde da 
maioria.”.   

A cientista social Augusta 
Teixeira diz ainda que esse 

tipo de proposição somente 
endossa o discurso anti-ciência 
do Governo Federal.

“É um PL alinhado a um 
discurso ignorante, egoísta 
e com fins apenas de confir-
mar apoio ao presidente, que 
– durante toda a pandemia 
– teve posicionamentos irres-
ponsáveis, com um discurso 
completamente retrógrado. 
Não há ganhos para a popula-
ção diante dessa mesquinhez. 
Pelo contrário, isso compro-
mete a eficácia da vacinação.”, 
frisa.

O especialista em Direito 
Constitucional segue a mesma 
linha. “Esse e outros projetos 
são formas bem claras de se 
utilizar da legislatura para 
tumultuar o ambiente. A ideia 
é criar um clima cada vez 
maior de incerteza na popula-
ção, já que não há informação 
divulgada de maneira ampla 
e precisa pelo Ministério da 
Saúde. O objetivo é deixar as 
pessoas desinformadas.”

O professor Claudemir 
Cardoso refuta ainda o argu-
mento de Leonardo Dias (PSD) 
sobre a liberdade individual de 
escolher ser vacinado. Segundo 
Cardoso, a liberdade individual 
existe, não será perdida e deve 
ser respeitada, porém ela tem 
limites e consequências. 

“A principal preocupação 
– numa perspectiva maior – é 
prejudicar o direito à vida, 
uma vez que mais de 210 mil 
pessoas já morreram devido 
à Covid-19 e à conduta nega-
cionista e desastrosa de seto-
res públicos. Essa proposta é 

totalmente desnecessária, pois 
as pessoas não serão forçadas 
a se imunizar, mas, ao não 
se vacinarem, deverão estar 
conscientes de que podem sim 
sofrer consequências, que são 
plenamente legais, legítimas e 
constitucionais.”, explica.    

Augusta Teixeira crê que 
esse tipo de discurso reforça a 
cisão social e agrava uma onda 
de ignorância vigente

“Não faz sentido ter inves-
timento em ciência, tecno-
logia e informação quando, 
num momento em que temos 
comprovação de eficácia, o 
presidente e outros políticos 
que o apoiam trazem propos-
tas contraproducentes como 
essa. Isso apenas gera nega-
cionismo e polarização, que 
muitas vezes são reforçados 
com um baixo grau de instru-
ção por parte da população.”

E finaliza ressaltando que 
a melhor forma de lidar com 
o negacionismo é expondo 
e refutando inverdades com 
argumentos científicos e 

pontua que o caminho para 
a anti-ciência está dentro da 
própria ciência: com maior 
investimento, melhorias tecno-
lógicas, reconhecimento aos 
profissionais e o diálogo entre 
a comunidade científica e a 
sociedade.

“Não há como um argu-
mento de senso comum ser 
mais valorizado que o conhe-
cimento científico, que passa 
por tantas e tantas etapas para 
se comprovar e está constan-
temente à prova pelos pesqui-
sadores. Agora, estamos 
percebendo a diferença que 
faz o investimento em ciên-
cia e tecnologia. Cabe a conti-
nuidade e a expansão desse 
investimento, principalmente 
através de políticas públicas. 
Quando as instituições e a 
sociedade prestam seu reforço 
à comunidade científica, todos 
saem ganhando.”

Atualmente, a câmara de 
vereadores de Maceió está de 
recesso e só retorna às ativida-
des em fevereiro. 

Não se pode 

desvalorizar o 

conhecimento 

científico diante 

do senso 

comum
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PL para desobrigar vacina 
em Maceió é inconstitucional

PROPOSTA DO VEREADOR Leonardo Dias (PSD) pretende “garantir o direito” a maceioenses que não queiram ser imunizados
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De novo, o Juventude surge  
no trilha do CSA pelo acesso

EM 2018, TIME GAÚCHO foi camarada e não dificultou as ações do Azulão que aplicou um improvável 4 a 0, em Caxias

JOGODuro Jorge Moraes
jorgepontomoraes@gmail.com

Thiago Luiz 
Estagiário

A cena para o 
C S A  n e s t a 
t e m p o r a d a 

repete, em partes, as circuns-
tâncias de 2018. O Juventude 
está mais uma vez no caminho 
do time marujo, mas dessa vez 
brigando pelos mesmos obje-
tivos: voltar à elite do futebol 
brasileiro. À época, coman-
dado por Marcelo Cabo, o 
Azulão enfrentava o time de 
Caxias já rebaixado, não teve 
piedade e emplacou 4 a 0. Jhon 
Cley guardou um e Neto Berola 
destruiu, marcando três vezes 
para o time alagoano. No duelo 
deste ano, mesmo de forma 
indireta, as equipes disputam 
forças para conquistar a última 
vaga que resta no G-4. 

Por isso, a equipe do 
Alfredo Jaconi pode mais 
uma vez ser uma “pedra” no 
caminho do Azulão quando 
o objetivo é chegar à Primeira 
Divisão. Nos dois confron-
tos em 2020, o retrospecto é 

equilibrado: uma vitória para 
cada lado. No Rei Pelé, o CSA 
venceu por 3 a 2, com dois gols 
de Pedro Júnior. Jogando em 
Caxias, o alviverde também 
fez valer o mando de campo e 
ganhou pelo placar mínimo de 
1 a 0, com gol de Roberto. 

Nas últimas rodadas, os 
dois times perderam boas 
chances de se firmar no G-4. 
O CSA tropeçou três vezes 
consecutivas. Empatou com o 
Figueirense em 0 a 0, perdeu 
para o Paraná por 2 a 0 e empa-
tou com o Avaí, no Trapichão, 
por 1 a 1. Só diante do Bota-

fogo-SP, em Ribeirão Preto, o 
Azulão reencontrou a vitória, 
por 3 a 1, e voltou à zona de 
classificação. 

Já o Juventude deu duas 
bobeiras e acabou perdendo 
pontos em duas derrotas: a 
primeira diante do Cuiabá, 
quando perdeu por 1 a 0, e para 
o Brasil de Pelotas por 2 a 1. 
Conseguiu vencer o Cruzeiro 
por 1 a 0, mas logo em seguida 
tomou uma sonora goleada 
do Avaí, por 5 a 2, que tirou os 
gaúchos do G-4. 

O time Jaconero passou 
cerca de oito anos de “vacas 

magras”, lutando nas Séries C 
e D do Campeonato Brasileiro. 
Por isso, um possível acesso 
deve marcar a história dos 
gaúchos. E é pensando nisso 
que o time comandado pelo 
técnico Pintado deve ir em 
busca do objetivo de retornar à 
elite do futebol. 

Do outro lado, encontra 
um CSA muito forte e moti-
vado, depois de uma  grande 
mudança que Mozart e sua 
comissão técnica fizeram na 
equipe. Na atual temporada, 
ele é o quarto treinador a estar 
à frente do elenco. Quando 
chegou, foi muito questio-
nado por não ter experiência 
nas equipes profissionais de 
grandes clubes. Seu trabalho 
de maior destaque foi coman-
dando as categorias de base do 
Coritiba. 

O técnico chegou com o 
discurso de que não precisava 
provar nada pra ninguém 
e assim o fez. Tirou o CSA 
da zona de rebaixamento 
e levou à parte de cima da 
tabela. Sabendo das chances 

de retornar à Série A, o lateral 
Diego Renan falou como está o 
ambiente no clube.

“A expectativa é muito boa, 
porque a gente depende só 
da nossa força. Infelizmente, 
tivemos algumas situações 
que fizeram com que a gente 
chegasse a essas últimas roda-
das sem a pontuação necessá-
ria para o acesso, mas o nosso 
trabalho vem sendo bem feito. 
A nossa equipe tem buscado 
de todas as formas vencer as 
partidas. Então a preparação 
e a concentração para essa reta 
final estão sendo ainda mais 
específicas para conquistar o 
acesso”, disse o jogador. 

Já o zagueiro Cleberson afir-
mou que a equipe vai dar a vida 
nessa reta final, mas disse que 
é preciso não se deixar influen-
ciar pela euforia da torcida. 
“Estamos muito preparados. 
Temos que cumprir nossa 
obrigação e vamos dar a vida 
nesses últimos compromissos. 
A gente sabe que tem a ansie-
dade do torcedor, mas somos 
profissionais”, disse ele.

De volta a Série A

É possível que nesse momento de leitura da coluna, o 
CSA já tenha conquistado a vaga de volta para a Série 

A, agora, em 2021. E como isso pode ter ocorrido? Após o 
fechamento desse espaço, dois jogos foram fundamentais 
para que isso pudesse acontecer: uma derrota ou empate 
do Juventude na partida diante do Figueirense e uma vitó-
ria do CSA contra o Brasil de Pelotas, aqui, no estádio Rei 
Pelé. Com esses dois resultados, o CSA nem precisaria da 
última partida, contra o Náutico, em Recife, para alcançar 
a meta desse ano: a Divisão Especial do futebol brasileiro, 
numa competição ainda do ano passado, atrasada por 
conta da pandemia do coronavírus e um choque de datas 
no complicado calendário do futebol brasileiro.

E se nada disso ocorreu? Tudo ficará por conta, então, da 
rodada final, onde somente CSA e Juventude vão conti-
nuar brigando pela última vaga do G-4 da Série B, sendo 
Náutico e Guarani, seus respectivos adversários. Torço 
para que essa opção não tenha sido a que aconteceu. 
Deixar para decidir tudo no último jogo é sempre mais 
complicado e tenso. Às vezes, nem sempre o melhor 
consegue resolver em 90 minutos, especialmente se 
o adversário ainda depender de pontos para subir ou 
permanecer. No caso do Guarani de Campinas, nem sobe, 
nem desce. Já o Náutico, que dependia de uma vitória 
contra o Cruzeiro, não temos como afirmar, agora, do que 
ele vai precisar contra o CSA.

Se 2020 tivesse sido um ano normal, hoje a gente já sabe-
ria de tudo, onde estaria o CSA, como sabemos do CRB, 
já confirmado na Série B, de 2021. A pandemia mudou 
muita coisa no transcorrer da temporada. Paralisações, 
jogadores contaminados, jogos sem torcedores e um 
calendário apertado, que só acaba no próximo dia 30. 
Mesmo, assim, vencemos algumas barreiras, entre elas, 
que o futebol alagoano, no mínimo, manterá as suas duas 
vagas na Série B, se o CSA não surpreender, clube que, 
em 2019, disputou a Série A e pode voltar. Só depende 
dele, segurando a vaga do G-4, no momento que escrevia 
essa coluna. Não custa nada a gente fazer uma corrente 
positiva nesse sentido.

Paulo Sérgio é destaque no Azulão Juventude briga até a última rodada
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Ponte Preta X CRB
L o n g e  d e 
m a i o r e s 
preocupa-
ções, o CRB 
joga, neste 
d o m i n g o , 
d i an te  da 
Ponte Preta, 
em Campinas/SP. Confirmado na Série B deste ano, o clube alago-
ano fala em vitórias para, pelo menos, encerrar na primeira página 
da tabela de classificação da Série B. E o que é que isso interessa? 
Importa muito. Ficando entre os dez primeiros colocados, o time 
ganha calendário para o futebol amador, como a Copa do Brasil 
Sub-20 e o Campeonato Brasileiro Sub-17, recebe recursos para 
investir na base e garante patrocínio oficial dos governos estadual e 
municipal. É por isso que a diretoria andou premiando os jogadores 
nos dois últimos jogos, pela permanência na Série B e uma melhor 
colocação na competição.

Eleição só em março
Aos poucos, conselheiros mais influentes vão conduzindo o 
processo eleitoral no CRB. Um grupo já defende que a eleição para 

escolha da nova diretoria do clube seja realizada só em março, 
deixando nas mãos do atual presidente Marcos Barbosa, a respon-
sabilidade de planejar o clube, renovar contratos, acertar com a 
comissão técnica e contratar novos jogadores para o início de 
uma nova temporada, que já se inicia no dia 20 de fevereiro com 
o Campeonato Alagoano; dia 27 do mesmo mês com a Copa do 
Nordeste; e, em março, a Copa do Brasil. O próximo Campeonato 
Brasileiro vai começar no final do mês de maio. Marcos Barbosa 
ainda continuará dando as cartas no CRB.

Receita garantida
Esta semana o presidente Marcos Barbosa concedeu algumas 
entrevistas para tranquilizar os torcedores do CRB. Segundo ele, 
não vai largar o clube e garante que continuará ajudando, espe-
cialmente na busca por patrocinadores, como sempre fez antes 
e durante esses dez anos que ficou à frente do clube. Além dessa 
informação, Marcos disse que, quem vier assumir a presidência 
do CRB, vai encontrar uma receita garantida de R$ 8,5 milhões, 
entre a participação na Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro. 
Além disse tem a Copa do Brasil, as premiações pela passagem de 
fases, o patrocínio do Governo do Estado, recursos da boutique do 
clube, do sócio- torcedor, que ainda é muito pequena, e dos demais 
patrocinadores.

l Nada é mais compli-
cado do que torcedor 
de clube de futebol. Se 
é feito investimento no 
futebol e não dá certo, 
ele reclama. Se o clube 
gasta com gratifica-
ção por vitórias para 
atingir um objetivo, ele também reclama. É o que aconteceu 
essa semana lá no CRB. A diretoria pagou aos jogadores um 
prêmio total de 200 mil reais pela permanência na Série B e 
para ficar entre os dez primeiros colocados;

l Pois bem. Uma parte da torcida reclamou que o dinheiro 
foi mal empregado e que não precisava nada disso. Que 
o investimento teria que vir mais cedo, para que o clube 
disputasse uma vaga para a Série A. Andaram dizendo por 
aí que esse dinheiro todo não foi do clube e que o Vitória da 
Bahia, interessado na vitória do CRB diante do Figueirense, 
teria liberado a metade desse dinheiro. Com a palavra a 
Diretoria do CRB.

ALFINETADAS...
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Inscrições abertas para o Millennium Fellowship Class de 2021

Academic Impact, iniciativa das Nações Unidas, e a Rede 

Millennium Campus estão recebendo inscrições para o 

Millennium Fellowship Class de 2021. O programa de desen-

volvimento de liderança com duração de um semestre é aberto a 

alunos de graduação em todo o mundo. Ele acontecerá em campi 

selecionados em todo o mundo de agosto a dezembro de 2021. 

O Millennium Fellowship é um programa de desenvolvimento de 

liderança com duração de um semestre. O objetivo dos organi-

zadores do programa é trabalhar a capacidade de liderança nos 

estudantes de nível superior, em consonância com os valores 

defendidos pelas Nações Unidas e, principalmente, dentro da 

perspectiva dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Os selecionados participarão de reuniões em seus campi, com 

objetivo de aprender e desafiar uns aos outros. Os Millennium 

Fellows se reúnem pelo menos 8 vezes durante o programa. 

Quando os objetivos que foram estabelecidos pelo próprio sele-

cionado forem atingidos, ele receberá um certificado de reco-

nhecimento da United Nations Academic Impact e Millennium 

Campus Network.

Para participar, o interessado deverá ter pelo menos 18 anos 

e ser estudante do Ensino Superior. Também deverá compro-

meter-se em participar de, pelo menos, 8 (oito) encontros 

previstos para o período de agosto a dezembro. Os encontros 

também contarão com a participação dos diretores de campi 

e outros Fellows, e acontecerão nos campi dos participan-

tes. Objetivo dos encontros será de compartilhar as melhores 

práticas e realizar ações coletivas. 

Segundo a convocação, cada hub do campus selecionado 

normalmente terá de 8 a 20 membros do Millennium Fellows (o 

que significa que o interessado pode convidar seus colegas de 

classe em seu campus para se inscreverem). Ao se inscrever, o 

interessado deverá enviar o seu Projeto Millennium Fellowship. 

Seja qual for o seu projeto, ele deve ser limitado no tempo - 

algo em que possa ter um impacto significativo e mensurável 

durante a Millennium Fellowship (agosto-dezembro) e deve 

avançar pelo menos uma Meta de Desenvolvimento Sustentável 

e um princípio UNAI.

As inscrições já estão abertas. Para maiores informações, visite o 

site https://www.millenniumfellows.org/ . Boa sorte!

Fonte: Ministry of Higher Education and Science 
O governo dinamarquês está aceitando inscrições para 

bolsas de estudo de longo prazo para o ano acadêmico de 

2021-2022. 

Os prêmios do governo dinamarquês no âmbito dos Acordos 

Culturais são destinados a estudantes de intercâmbio alta-

mente qualificados que desejam mergulhar nos estudos da 

língua e da cultura dinamarquesas ou em outras áreas de 

estudo relacionadas com a Dinamarca.

As bolsas de estudo estão disponíveis apenas para alunos 

de nível de mestrado e doutorado que desejam mergulhar 

nos estudos da língua e cultura dinamarquesas ou outras 

áreas de estudo relacionadas com a Dinamarca. No entanto, 

os alunos de bacharelado que desejam estudar a língua e 

literatura dinamarquesas também podem se inscrever, se 

tiverem estudado a língua dinamarquesa por dois anos. 

As bolsas de estudo são oferecidas a estudantes de inter-

câmbio e jovens cientistas pesquisadores de instituições 

de ensino superior nos seguintes países: Brasil China Egito 

Japão República da Coréia e Rússia.

O dinamarquês é a língua normal de instrução nas insti-

tuições de ensino superior na Dinamarca, mas cada vez 

mais instituições oferecem cursos em inglês ou em outra 

língua estrangeira ou têm acordos especiais para alunos 

não-dinamarqueses.

Benefícios da bolsa:
* As bolsas incluem aulas gratuitas e uma bolsa mensal de 

DKK 6.500.

* Os prêmios do governo dinamarquês podem ser usados 

como uma contribuição para cobrir viagens, taxas de visto, 

acomodação, alimentação e outras despesas de subsistên-

cia.

* Os participantes podem estar sujeitos ao pagamento de 

impostos sobre sua premiação no Reino da Dinamarca. 

Portanto, os bolsistas devem entrar em contato com as 

autoridades fiscais locais para uma avaliação individual.

Maiores informações em http://bit.ly/2LPsuyu .

Danish Government Scholarships under the Cultural Agreements - DINAMARCAPrograma de Bolsa de Graduação – Reino Unido
Fonte: Loughborough University
A Loughborough University está oferecendo Bolsas de Estudo Internacionais no 
Reino Unido. A bolsa é destinada a auxiliar alunos talentosos no ensino superior 
e estarão disponíveis para os alunos cobrirem as taxas relacionadas aos seus 
cursos.
Veja os critérios de seleção:
* O candidato deve ser um estudante internacional,
* Os candidatos internacionais autofinanciados são elegíveis,
* Alunos que se inscrevem para programas de graduação,
* Estudantes com notas excelentes na escola ou faculdade são elegíveis para 
esta bolsa
* Alunos com outras qualificações internacionais também são elegíveis para esta 
bolsa
As bolsas estão abertas para estudos de programas de graduação nas 
seguintes áreas:
* Engenharia Aeronáutica e Automotiva
* Arquitetura, Construção e Engenharia Civil
* Negócios e Economia
* Engenheiro químico
* Química
* Ciência da Computação
* Inglês
* Geografia e Meio Ambiente
* Engenharia de Materiais
* Ciências Matemáticas
* Engenharia Mecânica, Elétrica e de Manufatura
* Ciências Naturais
* Física
* Política e Estudos Internacionais
* Estudos Sociais e Políticas
* Esportes e Ciências da Saúde
Maiores informações em https://www.lboro.ac.uk/ .



O Ford Bronco Sport 2021 
já teve placa identificada e 
agora mostra sua cara em 
desembarque na Bahia, depois 
da Argentina, conforme relat-
ado pelo canal @janacletos do 
jornalista João Anacleto, que 
informa a chegada de deze-
nas de unidades ao estado. De 
acordo com Anacleto, essas 
unidades são da versão First-

Edition, que nos EUA custa 
US$ 38.160 ou R$ 203.011 
numa conversão direta. Lá 
nos states, o Bronco Sport 
parte de US$ 26.820 ou R$ 
142.682.Embora sem iden-
tificação nas fotos, o Ford 
Bronco Sport FirstEdition tem 
motor EcoBoost 2.0 com 248 
cavalos e 37,7 kgfm, sendo 
o mesmo que fora usado no 

Fusion, que já saiu de linha 
no México para dar lugar ao 
SUV.Desenvolvido sobre a 
plataforma do Ford Escape da 
atual geração, que é a mesma 
do Focus de quarta geração, o 
Bronco Sport também deverá 
ser oferecido com motor 1.5 
EcoBoost de 184 cavalos, que 
já está disponível em outros 
mercados. 

A marca Chevrolet GM é 
a preferência da maioria dos 
clientes da Ford que substitu-
irão seus carros em 2020. De 
acordo com os dados, analistas 
da AutoAvaliar na Pesquisa de 
Desempenho de Carros Usados 
(PVU) de 2020 conduzida pela 
Megadealer apontaram que 
24% dos consumidores da 
Ford que trocaram de carro 
no ano passado escolheram a 
Chevrolet.O dado considera 
apenas consumidores que 

mudam para outras marcas, e 
exclui 40% dos clientes da Ford 
que compram carros usados, 
mas continuam usando os 
modelos da marca - neste caso, 
Ka e EcoSport representam 
70% dessas aquisições.Hyun-
dai foi a segunda escolha dos 
clientes da Ford que mudaram 
seus carros e marcas no ano 
passado, respondendo por 
15%, seguida pela Fiat (14%) 
e Volkswagen (13%).Segundo 
Fábio Braga, diretor da Mega-

Dealer Brasil, está claro que 
a saída da Ford do mercado 
nacional afetará ainda mais o 
mercado brasileiro de carros 
usados em 2021. O executivo 
mencionou que antes de a 
montadora anunciar a novi-
dade, no dia 11 deste mês, 
apenas um em cada 100 carros 
usados que entravam na 
concessionária para revenda 
vinha da Ford. Depois do dia 
11, esse número passou a ser 
de 5 Ford para cada 100. 
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Renault lança 
plano de 
assinatura de 
veículos no Brasil
A Renault é mais uma 
montadora a oferecer 
um programa de carro 
por assinatura no Brasil. 
Seguindo o plano de 
expandir suas atividades 
com foco na oferta de 
mobilidade, a fabricante 
lançou o Renault 
OnDemand, que será 
administrado pelo Banco 
RCI, braço financeiro da 
Aliança Renault-Nissan e 
que opera há mais de 20 
anos no País.De acordo 
com Enrico Rossini, diretor 
geral do banco, o programa 
da Renault é uma evolução 
do Loopster, programa 
piloto de automóveis 
por assinatura que foi 
implantado em março de 
2020 e que conta com 
aproximadamente 200 
clientes.

Após Fusão 
da FCA e 
PSA, fábricas 
permanecem 
abertas no Brasil
De fato, as plantas da 
Stellantis no Brasil e na 
Argentina, mesmo as mais 
ociosas, têm projetos de 
investimentos herdados da 
FCA e PSA para fabricar 
novos veículos. Ao que 
parece, Tavares pretende 
manter todos eles em 
curso. “Mas nunca se sabe 
o que vai acontecer no 
futuro. Toda companhia tem 
seus limites para enfrentar 
adversidades”, ponderou.

ACONTECE 
esta semana

NOVO KIA SOUL 
JÁ PODE SER 
ENCONTRADOS NAS 
CONCESSIONÁRIAS
No começo do ano, 
ele já era dado como 
fora do mercado e saiu 
discretamente. Com a 
pandemia e a crise que 
gerou, elevando o dólar até 
os pontos de Lagrange, o 
sempre estiloso Kia Soul 
2021 estava ameaçado.
Mas, a nova geração já 
está nas lojas da rede Kia, 
embora o crossover ainda 
esteja ausente do site da 
marca. E tem mais, ele já 
tem preço: R$ 129.990.

General Motors é o principal
alvo dos clientes da Ford

Bronco da Ford é flagrado
em desembarque na Bahia

MIGRAÇÃO

CHEGADA

Honda ADV 
se torna uma 
excelente opção de 
scooter aventureira
Scooter geralmente é usada 
no meio urbano, sendo 
uma forma inteligente de 
deslocamento no sempre 
complicado trânsito das 
grandes cidades com mais 
conforto e versatilidade 
que as streets comuns.
Contudo, as mais potentes 
pegam rodovias, mas agora 
tem uma que vai até no 
fora de estrada. Essa é a 
Honda ADV, uma scooter de 
design ousado e proposta 
de uso misto. Seu preço 
é de R$ 17.490. Baseada 
na scooter X-ADV, que 
tem 750 cm3, a Honda 
ADV chega com motor 
monocilíndrico de 149,3 
cm3, SOHC 4 tempos com 
injeção eletrônica PGM-FI e 
refrigeração líquida.
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