
O vereador pelo PT, Dr. 
Valmir Gomes, resolveu 
“apertar o prefeito JHC”. Ele 
questiona o fato de as ações 
do Município em relação à 

Covid-19 não envolverem 
o Conselho Municipal de 
Saúde. “O prefeito não está 
ouvindo o Conselho e isso nos 
preocupa. E quando falo, não 

tenho apenas a preocupação 
como vereador, mas como 
médico que sou, com atuação 
nas comunidades de Maceió”, 
disse. Dr. Valmir integra o 

Grupo dos 14 na Câmara 
Municipal, que elegeu o vere-
ador Galba Netto presidente 
da Mesa Diretora. Ele fala em 
mandato independente.

O comandante-geral 
do Corpo de Bombeiros, 
coronel André Alessan-
dro Madeiro de Oliveira, 
está sendo investigado por 
improbidade administrativa. 
Ele é acusado de beneficiar a 
major BM Elaine Monteiro, 
que é enfermeira e integra o 
Quadro de Oficiais de Saúde, 
com despesas com viagens, 
hospedagens e alimentação 
“com objetivo estranho e 
alheio ao desenvolvimento 

das atividades do Corpo 
de Bombeiros”. A oficial 
tem direito a benefícios na 
corporação, desde que se 
justifiquem pela sua área de 
atuação. A denúncia chegou 
à Promotoria do Controle 
Externo da Atividade Poli-
cial e Tutela da Segurança 
Pública e está sob a responsa-
bilidade da promotora Karla 
Padilha. Ela não fala sobre os 
nomes dos investigados, mas 
confirmou que “o referido 

oficial teria, ainda, adotado 
injustificáveis providências, 
que resultaram no dispêndio 
de recursos públicos, para 
atender a interesses pesso-
ais do mesmo integrante do 
Corpo de Bombeiros”. O 
mais indicado para assumir 
o comando do CB de Alagoas 
é o coronel Jacques Wolbeck 
Godoy Amorim, atual subco-
mandante. No MP, o caso 
está sendo investigado num 
Inquérito Civil.
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2OPINIÃO: SE IMITAR TRUMP, BOLSONARO SERÁ UM IDIOTA, DIZ ALEX SOLNIK, DO JORNALISTAS PELA DEMOCRACIA

GASPAR ASSUME A SSP
Alfredo Gaspar volta 

à Secretaria de Segurança 
Pública após quatro anos. 
Em março de 2016, ele 
deixou a SSP. Em seu 
lugar, assumiu o coro-
nel da PM Lima Jr, que 
vai devolver o cargo a 
Alfredo. A posse do novo 

secretário será amanhã às 
9h, no Salão de Despachos 
do Palácio República dos 
Palmares e será transmi-
tida pelos canais oficiais 
do Governo de Alagoas 
no Facebook (Governo de 
Alagoas) e Instagram (@
governodealagoas).

POSSE DO SECRETÁRIO

“FALTA OUVIR O CMS”

Dr. Valmir questiona prefeito JHC 

O Diário Oficial do Muni-
cípio, edição de hoje, traz um 
novo decreto do prefeito JHC. 
A ideia é unificar e racionali-
zar as contas públicas, além 
de reduzir o desperdício de 
recursos públicos. Para isso, 
o prefeito criou um grupo 
técnico para reorganizar a 
administração da capital. De 
acordo com a publicação, fica 
instituído Grupo de Trabalho 
(GT) destinado a elaborar, no 
prazo de 30 dias, podendo ser 
prorrogado mediante justifi-
cativa, a proposta de reorga-
nização administrativa para o 
Poder Executivo Municipal de 
Maceió.Essa é mais uma comis-
são criada no novo governo 
municipal. Todos os detalhes 
da gestão estão sendo estuda-
dos pela nova equipe.

‘COISA PÚBLICA’

Prefeito cria 
grupo para 
reorganizar a 
administração

NOVO SECRETÁRIO DEVE MUDAR COMANDO DOS BOMBEIROS, APÓS DENÚNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

‘BEM LEGAL´ NO SHOPPING

O ano começou com novidades para os usuários do cartão Bem 
Legal que agora contam com mais um ponto de recarga, dessa 

vez no Maceió Shopping.  O primeiro totem inaugurado pelo Sindicato 
das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros – Sinturb, em 
parceria com o Maceió Shopping funciona recebendo pagamento de 

débito e crédito. O totem fica localizado no segundo piso, em frente ao 
cinema e a loja Adidas. Os créditos são validados em alguns minutos 
e os passageiros já podem usar no sistema de transporte de Maceió.  
A ampliação dos pontos de venda é um objetivo da gestão do Cartão 
Bem Legal, através do Sinturb.

Ascom/Sinturb
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Jacqueline Valles *Jurista

O presidente Jair Bolsonaro 
voltou a cometer crime de respon-
sabilidade ao afirmar, hoje, que 
haverá um motim no Brasil se as 
eleições de 2022 forem eletrônicas. 
“Se tivermos votos eletrônicos em 
2022 vamos ter um problema pior 
que nos Estados Unidos”, disse o 
presidente, ao comentar a invasão 
do Congresso norte-americano 
por radicais de extrema-direita, 
que deixou 4 mortos, 13 feridos e 
15 presos.

A jurista e mestre em Direito 
Penal afirma que a fala do manda-
tário brasileiro se configura como 
incitação ao crime. “Numa análise 
rápida, vemos que a fala dele se 
enquadra nos artigos 4 e em 4 
incisos do artigo 7 da Lei 1079/50. 
É clara a incitação à violência e ao 
crime contra as instituições demo-
cráticas”, analisa Jacqueline.

A mestre em Direito Penal 
esclarece que as declarações do 
presidente se configuram, pela lei, 
em um atentado contra a Consti-
tuição Federal. “Podemos encai-
xar a fala dele como uma ameaça 
à segurança interna do país, 
conforme previsto no inciso IV 
do artigo 4 da Lei 1079, que define 
os crimes de responsabilidade e 
regula o respectivo processo de 
julgamento”, acrescenta a espe-
cialista.

A jurista cita, ainda, que o 
artigo 7 da referida lei estabelece 
como crime de responsabilidade 
impedir, por violência, ameaça 
ou corrupção, o livre exercício 
do voto; utilizar o poder federal 
para impedir a livre execução da 
lei eleitoral; subverter ou tentar 
subverter por meios violentos a 
ordem política e social; e violar 
qualquer direito ou garantia indi-
vidual constante dos artigos 141 e 
157 da Constituição. “Ao ameaçar 
motim caso não seja implantando 
o voto impresso, além de irres-
ponsável, a fala do presidente 
pode ser enquadrada nos referi-
dos artigos da Lei de Responsabi-
lidade”, afirma.

Na avaliação da jurista, a 
atitude de Bolsonaro é uma sina-
lização de desrespeito ao processo 
e instituições democráticas. “O 
chefe do Executivo não pode ter 
um comportamento tão desres-
peitoso em relação às instituições 
civis, nem pode incitar a violên-
cia. O que aconteceu nos Estados 
Unidos é muito grave e incitar 
uma base de apoiadores a fazer 
o mesmo no Brasil se não houver 
retrocesso ao voto impresso é 
igualmente grave”, finaliza a 
mestre em Direito Penal.

Fala de 
Bolsonaro 

sobre EUA é 
criminosa

Leonardo Torres  *Psicoterapeuta

Alex Solnik *Jornalistas pela Democracia

O ano de 2021 ainda será 
marcado pela COVID-19, 
principalmente, no Brasil. Já 
em janeiro, os números de 
casos de coronavírus volta-
ram a crescer enormemente. 
A principal hipótese do 
aumento de casos é a bana-
lização do vírus, o que leva a 
aglomerações, encontros, etc.. 
Se isso for correto, o maior 
desafio do brasileiro ainda 
está por vir: o Carnaval.

É evidente que a vacina-
ção não será rápida devido 
ao número da população 
brasileira; e a proibição do 
Governo pode não impedir 
que os foliões saiam às ruas. 
Isso significa que os núme-
ros de casos e mortes podem 
aumentar.

A proibição e/ou o adia-
mento do Carnaval 2021 
pelo Governo podem não ser 
respeitados, pois se lançarmos 

o olhar na História, dois adia-
mentos já foram estipulados: 
em 1892 e 1912. E a popula-
ção, por não acatar os pedidos 
dos governantes, acabou por 
realizar duas vezes o carnaval 
nesses anos.

Apesar dessas datas 
não estarem relacionadas 
a nenhuma pandemia, na 
Europa Medieval o carnaval 
que se seguiu após a epide-
mia da peste bubônica foi 
um dos maiores já relatados. 
Isso aconteceu pois, cultural-
mente, o carnaval é uma festi-
vidade de expiação. Livramos 
todas as tensões sociais nele. 
Já em meio à peste e conta-
giados pelo medo coletivo, 
existem diversos relatos de 
grandes e ininterruptas aglo-
merações e festas, como as 
famosas danças de São Vito 
ou danças da morte.

O caso mais famoso é o 

de Estrasburgo, na França. 
De acordo com os estudos já 
realizados e relatos da época, 
quem começava a dançar não 
conseguia parar. Alguns auto-
res denominam esses casos de 
histeria coletiva; já eu prefiro 
denominá-lo de Contágio 
Psíquico, tema do livro que 
lançarei este ano.

O fato é que ali houve uma 
expiação coletiva do medo 
da morte que a população 
da época enfrentava. Pode-
mos entender esta expiação 
do medo da morte como um 
fenômeno coletivo contra-
fóbico da psique, ou seja, 
quando o indivíduo vai ao 
encontro de seu medo para 
que possa se livrar dele - um 
livramento literal. Nesse caso, 
muitos indivíduos encon-
tram a morte literal. Por isso, 
é necessário simbolizar.

Apesar de parecer uma 

época longínqua, não pode-
mos negligenciar a natureza 
psíquica humana. Vimos no 
ano de 2020 muitos indiví-
duos seguindo esse padrão 
contrafóbico e não praticando 
nenhuma medida de higiene 
e segurança contra a COVID-
19. Presenciamos também os 
furtos de papel higiênico e 
um aumento considerável do 
consumo de benzodiazepíni-
cos pela população, indicando 
que o medo está presente, 
apesar do vírus banalizado.

O fato é que todos estamos 
psicologicamente exaustos da 
tensão gerada pela COVID-
19. Resta aguardar e tentar 
ainda seguir com consciência, 
evitando qualquer tipo de 
aglomerações, especialmente 
a do Carnaval, para que este 
não seja marcado também 
pela COVID-19 como o maior 
e pior carnaval do Brasil.

“Todos os líderes respon-
sáveis do mundo repudiaram 
o ataque à democracia. Menos 
Bolsonaro. Este repetiu, feito 
papagaio, a mentira de que 
houve fraude e nem mencio-
nou o atentado em si”.

Não foi uma tentativa 
de golpe de estado porque 
ninguém dá golpe sem plane-
jamento – e tudo indica que 
nada foi planejado nesse 
sentido - e sem combinar com 
as Forças Armadas.

Ao incitar a multidão de 
fanáticos que o seguem a inva-
dir o Congresso Nacional, 
Trump praticou um ato de 
terrorismo contra o próprio 
país. Jogou a multidão numa 
situação que poderia ter tido 
um resultado funesto. Deu 
uma de Jim Jones.

Se os seguranças tivessem 
reagido à invasão atirando, 
teria havido uma carnificina. 
Centenas de civis, deputa-
dos e senadores poderiam ter 
morrido e não apenas quatro 
pessoas, como se deu.

A invasão, contida em 
quatro horas, fracassou. 
Horas depois os parlamen-

tares voltaram às suas cadei-
ras e durante a madrugada 
concluíram a sessão em que 
confirmaram a eleição de 
Biden.

O tiro saiu pela culatra.
No fim da tarde Trump 

pediu aos fanáticos volta-
rem para casa, mas ainda 
os elogiou e repetiu que sua 
derrota foi uma fraude. Não 
se deu conta de que havia 
cometido um crime contra 
os cidadãos que jurou prote-
ger. E que colocou em risco a 
integridade física de seu vice-
-presidente, que presidia o 
Congresso naquele momento 
e todos os deputados e sena-
dores, sejam democratas ou 
republicanos.

As consequências para 
Trump serão terríveis. Na 
prática, seu governo acabou. 
O vice Mike Pence rompeu 
com ele esta manhã. Vários 
subalternos renunciaram aos 
cargos.

Embora ele tenha afir-
mado, ao final da refrega, 
que a transição para Biden 
será pacífica, há um forte 
movimento para retirá-lo do 
mandato antes dos 14 dias 
que restam. A 25a emenda da 
constituição permite retirar 
do poder um presidente deso-
nesto ou incapaz.

Trump não só está arris-
cado a se tornar o primeiro 
presidente americano a ser 
expelido antes de concluir 

o mandato; também deverá 
enfrentar a barra dos tribu-
nais, julgado por sedição e 
preso. E banido da vida polí-
tica. Nem os republicanos – 
com exceção do senador Ted 
Cruz – aprovaram a insurrei-
ção à la Brancaleone.

Todos os líderes responsá-
veis do mundo repudiaram o 
ataque à democracia. Menos 
Bolsonaro. Este repetiu, feito 
papagaio, a mentira de que 
houve fraude e nem mencio-
nou o atentado em si.

E se ele fizer o mesmo em 
2022 mandando seus malu-
cos invadirem o Congresso 
Nacional ou o STF ou o TSE 
caso perca nas urnas, pergun-
tam-se os brasileiros.

Acho pouco inteligente 
repetir o que não deu certo 
e que acabou mal. As Forças 
Armadas não vão embarcar 
nessa canoa furada.

Bolsonaro só vai fazer o 
mesmo que Trump se for um 
idiota.

E tem mais uma coisa: 
ele não terá Trump no poder 
para apoiar o seu suposto e 
pretenso autogolpe.

Carnaval e Coronavírus: 
um perigo está por vir

Se imitar Trump, Jair 
Bolsonaro será um idiota
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Prefeitura de Maceió discute 
reabertura das salas de cinema

MEDIDAS DISCUTIDAS serão apresentadas aos órgãos sanitários; empresas terão que se adequar às exigências da Prefeitura                                

A Prefeitura de 
Maceió rece-
beu ONTEM 

representantes das redes de 
cinema Kinoplex, Centerplex 
e CineSystem para discutir os 
protocolos de segurança para 
seu funcionamento. Ainda 
não há data para a reabertura, 
mas o processo corre em cele-
ridade. As medidas discuti-
das serão apresentadas aos 
órgãos sanitários e as empre-

sas terão que se adequar às 
exigências estabelecidas pela 
prefeitura.

Claydson Moura, coor-
denador geral do Gabinete 
Integrado de Prevenção à 
Covid-19, falou sobre o encon-
tro e garantiu que a gestão 
municipal irá fiscalizar e 
adotar medidas para garantir 
o cumprimento das normas. 
“O prefeito quer que a gente 
encontre um caminho seguro, 

mas a tônica do prefeito é tudo 
pra já”. Moura também desta-
cou que novo decreto vai ser 
construindo de forma inte-
grada, em consonância com 
outras secretarias.

Durante a reunião, a presi-
dente da Fundação Municipal 
de Ação Cultural (FMAC), 
Mirian Monte, destacou 
também a necessidade de 
ampliar os cuidados visando 
a saúde mental da popula-

ção. “O cinema representa 
um cuidado com a alma, não 
podemos deixar a população 
maceioense desamparada 
nesse sentido, mas claro, 
vamos tomar todos os cuida-
dos necessários para impedir 
o curso de contaminação do 
vírus”, comentou.

Alagoas é o único estado 
do Nordeste que permanece 
com os cinemas fechados. A 
crise obrigou a demissão de 

funcionários, e deixou mais 
pesados custos com aluguel, 
energia, taxas e folha salarial.

Para Sergio Pradines, 
representante da rede Kino-
plex, a reunião trouxe espe-
rança na superação da crise 
econômica. “Em 2020 foi 
muito difícil, mas nós quere-
mos nos reerguer e eu fico 
muito feliz com o empenho 
da Prefeitura”, destacou com 
otimismo o empresário.

O ano começou com novi-
dades para os usuários do 
cartão Bem Legal que agora 
contam com mais um ponto 
de recarga, dessa vez no 
Maceió Shopping.  O primeiro 
totem inaugurado pelo Sindi-
cato das Empresa de Trans-
porte Urbano de Passageiros 
– Sinturb, em parceria com O 
Maceió Shopping funciona 
recebendo pagamento de 
débito e crédito.No Maceió 
Shopping o totem fica loca-
lizado no segundo piso, 
em frente ao cinema e a loja 
Adidas. Os créditos são vali-
dados em alguns minutos e 
os passageiros já podem usar 
no sistema de transporte de 
Maceió.  A ampliação dos 
pontos de venda é um obje-
tivo da gestão do Cartão Bem 
Legal através do Sinturb.

“O nosso ob jet ivo é 
ampliar  a inda mais  os 
pontos de venda, agora 
focando em locais estra-

tégicos e que a população 
sempre pediu como shop-
pings e lojas de departa-
mento. O Maceió Shopping 
sempre esteve nesses pedi-
dos, então os passageiros 
que estiverem em compras 
tem agora mais pratici-
dade, tanto para recarregar, 

quanto para usar o cartão 
dentro dos ônibus”, desta-
cou o presidente do Sinturb, 
Guilherme Borges.

No Maceió Shopping o 
serviço do totem funciona 
das 10h às 22h e o cliente pode 
comprar os créditos de forma 
rápida no totem de autoaten-

dimento. 
O totem está habilitado 

para recarregar os cartões da 
seguinte modalidade Cida-
dão, Vale-Transporte (função 
cidadão) e Estudante. O 
pagamento pode ser feito por 
cartão de crédito ou débito.

Ascom Casal

Na madrugada de hoje, a 
Companhia de Saneamento 
de Alagoas (Casal) paralisou o 
Reservatório R4, localizado em 
frente ao Quartel do Exército, 
no bairro Farol, em Maceió.

A interrupção foi necessária 
para que técnicos da empresa 
executem o conserto do rompi-
mento de uma adutora de 
200mm, na Rua Clarêncio Jucá, 
próximo à Concessionária 
Cycosa.

Como consequência, 

poderá haver deficiência ou 
falta de água nas seguintes loca-
lidades: Santo Amaro, Gruta, 
Pinheiro, Pitanguinha, Farol 
e parte do Centro (imediações 
da Rua João Pessoa, antiga Rua 
do Sol).

A previsão da equipe 

técnica da Casal é de que o 
serviço seja concluído às 17h, 
a partir de quando o bombea-
mento será retomado. Porém, a 
regularização no fornecimento 
de água somente ocorrerá 
num prazo de 12 horas, ou seja, 
amanhã.

PRATICIDADE

CASAL

Cartão “Bem Legal” inaugura 
totem de recarga em shopping

Cinco bairros e parte do Centro 
ficam sem fornecimento de água 

O vereador de Maceió 
Valmir Gomes (PT) manifestou 
preocupação com os atos do 
prefeito JHC (PSB) em relação 
a Covid-19, sem nenhum tipo 
de discussão com o Conselho 
Municipal de Saúde.

Segundo ele, é importante 
que o conselho seja ouvido por 
que há diretrizes científicas que 
precisam ser observadas, em 
qualquer atitude que envolva  
relação com a doença.

“O prefeito não está ouvindo 
o conselho e isso nos preocupa. 
E quando falo não tenho apenas 
a preocupação como vereador, 
mas como médico que sou, com 
atuação nas comunidades de 
Maceió”, disse Valmir.

Ele declarou que está articu-
lando uma reunião extraordi-
nária do Conselho para ampliar 
a discussão sobre as questões 
do Covid na cidade.

Além disso, destacou que 
“estamos trabalhando um 
projeto a ser apresentado à 
Câmara Municipal, que trata 
de uma ação imediata  para a 
vacinação da população em 
Maceió”.

O vereador não detalhou 
a ideia do projeto, por que, 
segundo disse, ainda não está 
acabado, mas que divulgará 
tão logo tenha sido formulado 
de forma criteriosa.

COVID-19

Vereador 
quer JHC 
ouvindo 
o Conselho Ascom/Sinturb

Totem instalado nas proximidades dos cinemas permite a operação de recarga de crédito com mais praticidade

Dr. Valmir disse que está preocupado



4 O DIA DIGITAL  l  7 de janeiro  I  2021

TURISMO redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

Governo concederá selo “Safe 
Travels” a destinos de Alagoas
Thiago Tarelli
Repórter

Ch a n c e l a d o 
como destino 
seguro pela 

World Travel and Tourism 
Council (WTTC), o estado de 
Alagoas expandirá a certi-
ficação internacional Safe 
Travels aos municípios e 
empreendimentos turísticos. 
O Governo de Alagoas, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo (Sedetur), 
responsável pela conquista 
do selo e estabelecimento 
dos protocolos de segurança 
sanitária, concederá a mesma 
autenticação a destinos e 
empreendimentos de toda a 
cadeia do turismo no estado. 
As normas para obtenção da 
chancela foram publicadas na 
edição de quarta-feira (06) do 
Diário Oficial do Estado.

Como embaixador do selo 
Safe Travels, o Poder Executivo 
passa, agora, a sublicenciar a 
autenticação de segurança 
sanitária concedendo-a a desti-
nos, empresas do segmento 
turístico e guias de turismo 
vinculados ao Cadastur 
(Cadastro de Prestadores de 

Serviços Turísticos), que este-
jam seguindo os protocolos 
sanitários de enfrentamento à 
Covid-19 certificados por insti-
tuições como a Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

À frente da Sedetur, o 
secretário Rafael Brito explica 
que a ação visa conscientizar 
os destinos e empreendimen-
tos alagoanos acerca da impor-
tância do selo para o turismo 
no estado.

“Este selo internacio-
nal foi uma conquista do 
Governo de Alagoas pelo 
seguimento de rígidos proto-
colos de segurança sanitá-
ria. A partir de agora, sob 
a liderança do governador 
Renan Filho, vamos certifi-
car, também, os municípios e 
empreendimentos turísticos 
que estejam alinhados aos 
critérios e normativas estabe-
lecidos pela WTTC. Este fato, 

com certeza, fará toda a dife-
rença na retomada gradual e 
segura que estamos vivendo 
em Alagoas. Já somos um dos 
destinos mais procurados 
neste período e garantindo 
uma maior segurança a turis-
tas, visitantes e moradores, 
estaremos também fomen-
tando a geração de renda, 
emprego e oportunidades no 
setor”, pontua Rafael Brito.

Para solicitar o selo, as 

prefeituras municipais, 
empresas vinculadas à ativi-
dade turística e guias de 
turismo deverão estar aten-
tos à portaria publicada pela 
Sedetur no Diário Oficial do 
Estado e deverão protoco-
lar a solicitação por meio de 
processo administrativo na 
sede da secretaria, anexando 
o Termo de Responsabili-
dade que consta nos anexos 
da publicação. Ao assinar, 
os interessados manifestam 
expressamente a ciência e 
concordância com os Termos 
e Condições de uso.

As solicitações serão 
analisadas pela equipe 
técnica da Superintendência 
de Turismo da Sedetur, que 
terá dez dias para analisar a 
documentação e, em caso de 
aprovação, enviará ao órgão, 
empresa ou instituição inte-
ressada, via e-mail, o modelo 
do Selo e publicará a portaria 
de concessão da chancela do 
Safe Travels. O selo poderá 
ser utilizado pelos interes-
sados durante o tempo de 
vigência do Plano de Reto-
mada de Alagoas ou demais 
protocolos estabelecidos pelo 
Governo de Alagoas durante 
a pandemia.

PORTARIA PUBLICADA pela Sedetur no Diário Oficial estabelece procedimentos e normas para obtenção da certificação

Sedetur

Cidades e empreendimentos turísticos devem buscar a Sedetur para conquista da certificação internacional
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Conheça o método que melhora 
o desempenho de concurseiros

A MASSAGEM DE SOM é comprovada cientificamente e colabora com a redução do estresse e desenvolvimento de foco

Iracema Ferro
Algo Mais Consultoria e Assessoria

Um novo ano 
se inicia e 
concursei -

ros e vestibulandos estão na 
contagem regressiva para as 
provas. A aproximação dos 
processos seletivos geral-
mente são acompanhados de 
estresse e ansiedade e muitas 
vezes são grandemente pres-
sionados pela necessidade de 
um emprego ou de atender 
às expectativas da família. 
Por outro lado, o sucesso do 
processo cognitivo está dire-
tamente relacionado com a 
tranquilidade, paz e harmo-
nia no funcionamento orgâ-
nico e mental. O que muitos 
ainda desconhecem é a eficá-
cia oferecida pela Massa-
gem de Som Peter Hess, 
um método desenvolvido 
cientificamente para promo-
ver o almejado equilíbrio e 
que ajuda a potencializar o 
desempenho nos estudos.

Stella Leoni, única prati-
cante profissional de Massa-
gem de Som devidamente 
cert i f icada em Alagoas, 
esclarece que a desordem 
e o estresse na rotina de 

concurseiros e vestibulandos 
podem reduzir suas capa-
cidades de aprendizagem, 
abalando também a autoes-
tima. 

“Estas situações somadas 
interferem no conjunto de 
corpo-organismo-cérebro-
-mente, pois é grande a quan-
tidade de conhecimentos que 
precisam assimilar e reter até 
passar no concurso ou vesti-
bular e acessar a porta para 
a realização de seus sonhos”, 
ilustra. Segundo a especia-
lista, outras características 
também podem ser notadas; 
algumas pessoas sob pressão 
sofrem perda de apetite e 
outras buscam desenfreada-
mente por alimentos (geral-
mente altamente calóricos). 
“A alimentação correta é de 
extrema importância para a 
homeostase e o metabolismo 
que, alterados com gravi-
dade, impactam a autoes-
tima corporal, seja por perda 
ou por acúmulo de peso 
desordenado”, orienta.

Ela destaca que quando 
o processo de aprendizado 
pode se desenvolver sem 
estresses psicológicos e 
emocionais, a assimilação e 
a retenção do conhecimento 

a longo prazo acontecem 
de modo seguro, eficiente e 
eficaz. “Como a mente não 
funciona sozinha, a rede de 
interligação que sustenta o 
processo de aprendizagem 
toma maior importância, 
precisando da comunhão 
pacífica entre mente, cére-
bro, corpo e organismo para 
que, em conjunto, se obtenha 
a assimilação e a retenção do 
conhecimento”, defende.

Stella Leoni explica que 
a Massagem de Som pode 
contribuir nesse processo: 
“Com a vibroacústica, o 
organismo consegue se 
reequilibrar, garantindo 
tranquilidade e melhoria no 
funcionamento do corpo, o 
que colabora para aumentar 
o foco e consequentemente 
para o alto desempenho nos 
estudos”. Ela esclarece ainda 
que a Massagem de Som 
imprime Ondas Sonoras 
Terapeuticamente Certifica-
das que atuam num conjunto 
de situações nas quais as 
pessoas encontram apoio 
para o sucesso do processo 
cognitivo. Na busca da apro-
vação em concursos e em 
vestibulares, os benefícios 
são inumeráveis”, defende.

Divulgação

Leoni esclarece que a técnica ajuda a controlar o estresse e potencializar o foco
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Governo concederá selo “Safe 
Travels” a destinos de Alagoas
Thiago Tarelli
Repórter

Ch a n c e l a d o 
como destino 
seguro pela 

World Travel and Tourism 
Council (WTTC), o estado de 
Alagoas expandirá a certi-
ficação internacional Safe 
Travels aos municípios e 
empreendimentos turísticos. 
O Governo de Alagoas, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo (Sedetur), 
responsável pela conquista 
do selo e estabelecimento 
dos protocolos de segurança 
sanitária, concederá a mesma 
autenticação a destinos e 
empreendimentos de toda a 
cadeia do turismo no estado. 
As normas para obtenção da 
chancela foram publicadas na 
edição de quarta-feira (06) do 
Diário Oficial do Estado.

Como embaixador do selo 
Safe Travels, o Poder Executivo 
passa, agora, a sublicenciar a 
autenticação de segurança 
sanitária concedendo-a a desti-
nos, empresas do segmento 
turístico e guias de turismo 
vinculados ao Cadastur 
(Cadastro de Prestadores de 

Serviços Turísticos), que este-
jam seguindo os protocolos 
sanitários de enfrentamento à 
Covid-19 certificados por insti-
tuições como a Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

À frente da Sedetur, o 
secretário Rafael Brito explica 
que a ação visa conscientizar 
os destinos e empreendimen-
tos alagoanos acerca da impor-
tância do selo para o turismo 
no estado.

“Este selo internacio-
nal foi uma conquista do 
Governo de Alagoas pelo 
seguimento de rígidos proto-
colos de segurança sanitá-
ria. A partir de agora, sob 
a liderança do governador 
Renan Filho, vamos certifi-
car, também, os municípios e 
empreendimentos turísticos 
que estejam alinhados aos 
critérios e normativas estabe-
lecidos pela WTTC. Este fato, 

com certeza, fará toda a dife-
rença na retomada gradual e 
segura que estamos vivendo 
em Alagoas. Já somos um dos 
destinos mais procurados 
neste período e garantindo 
uma maior segurança a turis-
tas, visitantes e moradores, 
estaremos também fomen-
tando a geração de renda, 
emprego e oportunidades no 
setor”, pontua Rafael Brito.

Para solicitar o selo, as 

prefeituras municipais, 
empresas vinculadas à ativi-
dade turística e guias de 
turismo deverão estar aten-
tos à portaria publicada pela 
Sedetur no Diário Oficial do 
Estado e deverão protoco-
lar a solicitação por meio de 
processo administrativo na 
sede da secretaria, anexando 
o Termo de Responsabili-
dade que consta nos anexos 
da publicação. Ao assinar, 
os interessados manifestam 
expressamente a ciência e 
concordância com os Termos 
e Condições de uso.

As solicitações serão 
analisadas pela equipe 
técnica da Superintendência 
de Turismo da Sedetur, que 
terá dez dias para analisar a 
documentação e, em caso de 
aprovação, enviará ao órgão, 
empresa ou instituição inte-
ressada, via e-mail, o modelo 
do Selo e publicará a portaria 
de concessão da chancela do 
Safe Travels. O selo poderá 
ser utilizado pelos interes-
sados durante o tempo de 
vigência do Plano de Reto-
mada de Alagoas ou demais 
protocolos estabelecidos pelo 
Governo de Alagoas durante 
a pandemia.

PORTARIA PUBLICADA pela Sedetur no Diário Oficial estabelece procedimentos e normas para obtenção da certificação

Sedetur

Cidades e empreendimentos turísticos devem buscar a Sedetur para conquista da certificação internacional



6 O DIA DIGITAL  l 7 de janeiro  I  2021

MERCADO redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

João Paulo Macena
Savannah Comunicação Corporativa

Nikolai Vavi-
lov foi um 
b o t â n i c o 

soviético que desejava acabar 
com a fome no mundo através 
da ciência durante a primeira 
metade do século XX. E para 
contar a história desse cien-
tista de forma lúdica, a Medx 
Corporation, empresa alago-
ana que desenvolve soluções 
em realidade virtual e games, 
desenvolve o jogo para smar-
tphones ‘de onde vem? As 
expedições de Vavilov’. O 
projeto, submetido ao edital 
de subvenção econômica 
destinado ao setor de Econo-
mia Criativa promovido pelo 
Sebrae Alagoas e Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
de Alagoas (Fapeal), foi apro-
vado e já começou a sair do 
papel.

Kledson Gomes, diretor 
criativo da Medx Corporation, 

revela que descobriu o edital ao 
participar dos encontros envol-
vendo empresas da economia 
criativa no estado e que decidiu 
participar para poder colocar 
o projeto em prática e mostrar 
que Alagoas tem bons desen-
volvedores de jogos.

“Com os recursos do edital 
pudemos acelerar o desenvol-
vimento desse jogo, contratar 
mais freelancers para concluir a 
arte e demais aspectos do jogo 
de maneira mais rápida. A ideia 
é lançar o game no mercado em 
fevereiro de 2021”, afirma.

Assim como outros setores 
da economia, a indústria de 
desenvolvimento de games no 
estado também sofreu os efei-
tos da pandemia, mas, segundo 
Kledson Gomes, elas souberam 
aproveitar novas oportunida-
des, já que o consumo de jogos 
aumentou em todo o planeta 
nesse período, segundo dados 
da Newzoo, consultoria espe-
cializada no setor.

“Com a pandemia, nossos 

membros do time tiveram de 
começar a trabalhar no modelo 
home office. Apesar de já termos 
uma cultura de trabalho sem 
horários fixos, essa mudança 
afetou a produtividade e é um 
desafio constante manter-se 

motivado e manter uma única 
linha de desenvolvimento do 
projeto. A pandemia trouxe 
oportunidades para o mercado 
de jogos, pois as pessoas passa-
ram a consumir mais esse tipo 
de mídia”, enfatiza.

O edital foi um elemento 
crucial para manter o projeto 
firme no período. Ainda 
segundo Kledson Gomes, 
iniciativas como o Edital de 
Economia Criativa são impor-
tantes para estimular negócios 
criativos independentemente 
do porte.

“Editais como este, que são 
bem diversos, permitem que 
empresas de diversos tama-
nhos e inclusive microempre-
endedores individuais tenham 
condições de colocar em prática 
projetos bem criativos e impac-
tantes, mesmo que estejam em 
regiões que não tem tradição 
de desenvolvimento de jogos 
ainda”, conclui.

Ao todo, o edital está desti-
nando R$ 512 mil ao financia-
mento de projetos relacionados 
aos setores de artes visuais, 
audiovisual, design, editorial, 
games e música. O resultado 
final do edital pode ser acessado 
por meio do endereço eletrô-
nico https://bit.ly/3mw4RbA.

Empresa alagoana desenvolve 
game sobre botânico soviético

JOGO CONTA A HISTÓRIA de expedições e descobertas feitas pelo cientista Nikolai Vavilov na primeira metade do século XX

Divulgação

O game está em fase de desenvolvimento e pode ser lançado em fevereiro
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Niviane Rodrigues
Portal Eufemea.com

Me d o ,  é  o 
sentimento 
d e s c r i t o 

pelos pacientes que procu-
ram as unidades de saúde em 
busca de atendimento para 
saber se foram infectados ou 
não pelo coronavírus. É uma 
espécie de batalha que se trava 
a partir da busca pelo serviço, 
à confirmação e tratamento. 
Daí, toda a atenção é necessá-
ria para amenizar a angústia e 
passar confiança a quem se vê 
frente a frente com o temido 
vírus.  

Thayse Ramos trabalha 
como enfermeira gerencial 
da Unidade de Referência 
para Síndrome Gripal Maria 
Conceição Fonseca Para-
nhos, em Jacarecica, aberta 
em junho com a finalidade 
de atender à população com 
suspeita ou diagnóstico do 
novo coronavírus. Ela relata 
a situação emocional em que 
chegam os pacientes e o dia 
a dia dos profissionais de 
saúde que voltaram a enfren-
tar uma rotina de muito 
trabalho com o aumento dos 
casos de Covid-19 no Brasil e 
em Alagoas.  

“O relato inicial  dos 
pacientes que procuram a 
unidade é o medo da doença, 
já que a maioria conhece 
alguém que adoeceu e evoluiu 
gravemente. E mesmo não 
conhecendo, tem acesso às 
informações de morte que 
são veiculadas pelos meios de 
comunicação”.

Ela diz que informação faz 
toda a diferença. “Tentamos 
passar o máximo de informa-
ções válidas para que ele se 
cuide e seja propagador de 
conhecimento. Reforçamos 

o uso de máscara, o distan-
ciamento social e lavagem 
das mãos, que são medidas 
simples, mas fundamentais 
no combate ao vírus”, pontua. 

ATENDIMENTO 
O fluxo de atendimento, 

Thayse informa que “foi dese-
nhado pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde com base na 
humanização desse paciente 
que já chega na unidade 
fragilizado, com medo, e, 
muitas vezes, em situação de 
vulnerabilidade. Então existe 
um agente de humanização 
na porta do serviço, que é 
um técnico de enfermagem, 
acolhendo esse paciente, 
investigando os sinais e sinto-
mas que ele apresenta e dando 
as primeiras orientações. 
Após esse primeiro contato, 
o paciente é direcionado à 
recepção, onde fará seu pron-
tuário”, ela diz.

O passo seguinte na quase 
sempre angustiante busca por 
saber se contraiu o vírus, é o 

preenchimento do prontuá-
rio e daí, ressalta Thayse, “o 
volante, que também é um 
técnico de enfermagem, dire-
ciona-o à triagem e consulta de 
enfermagem. Nesse momento 
são verificados os sinais vitais 
com outro técnico de enferma-
gem e realizada a consulta de 
enfermagem com um enfer-
meiro”.  

“Nessa consulta é verifi-
cada a necessidade de solici-
tar, com base em protocolos, o 
exame de RT-PCR para Covid-
19, que é realizado entre o 3º e 
7º dia de sintoma e é colhido na 
própria unidade. Em seguida, 
esse paciente é direcionado à 
consulta médica e, caso neces-
sário, serão solicitados exames 
laboratoriais, colhidos na 
própria unidade; exames de 
imagem (que podem ser feitos 
no Hospital Sanatório, onde a 
SMS tem parceria, ou no PAM 
Salgadinho), além de prescri-
ção medicamentosa, onde o 
paciente sai da unidade com 
os medicamentos que fazem 

parte do protocolo do Ministé-
rio da Saúde para Covid-19″.

A unidade, como conta a 
enfermeira, também dispõe de 
uma sala de observação para 
estabilização de parâmetros 
vitais alterados. “No entanto, 
também seguindo protocolos, 
o paciente é transferido para 
alguma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) quando 
algum desses parâmetros não 
retornam ao seu valor fisioló-
gico e em suspeita ou confir-
mação de Covid-19 o paciente 
é transferido para algum leito 
clínico hospitalar”. 

UNIDADE DE REFERÊNCIA  
E m  M a c e i ó ,  T h a y s e 

informa que existem quatro 
unidades de referência em 
síndrome gripal, mas a que 
ela trabalha foi considerada a 
melhor em atendimento, pelo 
número de elogios que chegou 
na Ouvidoria da SMS.

“Focamos muito no aten-
dimento ao usuário, inde-
pendente de quem seja, já 

que é uma doença nova e que 
causa angústia e sofrimento. 
Isso tudo acontece graças aos 
funcionários que dispomos na 
unidade a cada turno de traba-
lho: três enfermeiros (dois 
assistenciais e uma gerencial), 
cinco técnicos de enferma-
gem, dois farmacêuticos e dois 
assistentes de farmácia, que 
orientam quanto à medicação, 
três técnicas de laboratório, 
dois médicos, quatro assis-
tentes administrativos, quatro 
funcionários de serviços 
gerais, um gerente da unidade 
e um apoio à gerência. Todos 
empenhados em prestar um 
bom serviço à população 
alagoana. A escala de trabalho 
é de 12X36h”, conta Thayse 
Ramos. 

LIDANDO COM O RISCO
Mas e a profissional, como 

se sente lidando diariamente 
com o risco? Ela diz: “O senti-
mento ao trabalhar em meio à 
pandemia, muitas vezes, é de 
angústia quando vejo o sofri-
mento de muitas pessoas. A 
incerteza que esse vírus traz 
e como ele reage em cada 
indivíduo é assustadora para 
quem recebe um diagnóstico 
positivo”.

“No entanto, me sinto útil 
em saber que estou ajudando 
a população, amenizando 
um pouco do sofrimento e 
prestando o cuidado que 
cada pessoa merece, seja na 
assistência de enfermagem 
direta ou na organização 
dessa assistência, já que estou 
como enfermeira gerencial na 
unidade. Entretanto, a vida 
pessoal acaba sendo afetada, 
pois meus pais já são idosos, 
então, eu tenho receio de 
visitá-los ou que os mesmos 
venham me visitar, já que 
moram no interior”.

Enfermeira descreve relatos de
medo e fragilidade de pacientes

COVID-19: pacientes que procuram unidades de saúde travam verdadeiras batalhas interiores com o medo de estarem infectados

“O relato inicial dos pacientes é o medo da doença, já que a maioria conhece alguém que adoeceu e evoluiu gravemente”

Divulgação
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João Paulo Macena
Savannah Comunicação Corporativa

Nikolai Vavi-
lov foi um 
b o t â n i c o 

soviético que desejava acabar 
com a fome no mundo através 
da ciência durante a primeira 
metade do século XX. E para 
contar a história desse cien-
tista de forma lúdica, a Medx 
Corporation, empresa alago-
ana que desenvolve soluções 
em realidade virtual e games, 
desenvolve o jogo para smar-
tphones ‘de onde vem? As 
expedições de Vavilov’. O 
projeto, submetido ao edital 
de subvenção econômica 
destinado ao setor de Econo-
mia Criativa promovido pelo 
Sebrae Alagoas e Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
de Alagoas (Fapeal), foi apro-
vado e já começou a sair do 
papel.

Kledson Gomes, diretor 
criativo da Medx Corporation, 

revela que descobriu o edital ao 
participar dos encontros envol-
vendo empresas da economia 
criativa no estado e que decidiu 
participar para poder colocar 
o projeto em prática e mostrar 
que Alagoas tem bons desen-
volvedores de jogos.

“Com os recursos do edital 
pudemos acelerar o desenvol-
vimento desse jogo, contratar 
mais freelancers para concluir a 
arte e demais aspectos do jogo 
de maneira mais rápida. A ideia 
é lançar o game no mercado em 
fevereiro de 2021”, afirma.

Assim como outros setores 
da economia, a indústria de 
desenvolvimento de games no 
estado também sofreu os efei-
tos da pandemia, mas, segundo 
Kledson Gomes, elas souberam 
aproveitar novas oportunida-
des, já que o consumo de jogos 
aumentou em todo o planeta 
nesse período, segundo dados 
da Newzoo, consultoria espe-
cializada no setor.

“Com a pandemia, nossos 

membros do time tiveram de 
começar a trabalhar no modelo 
home office. Apesar de já termos 
uma cultura de trabalho sem 
horários fixos, essa mudança 
afetou a produtividade e é um 
desafio constante manter-se 

motivado e manter uma única 
linha de desenvolvimento do 
projeto. A pandemia trouxe 
oportunidades para o mercado 
de jogos, pois as pessoas passa-
ram a consumir mais esse tipo 
de mídia”, enfatiza.

O edital foi um elemento 
crucial para manter o projeto 
firme no período. Ainda 
segundo Kledson Gomes, 
iniciativas como o Edital de 
Economia Criativa são impor-
tantes para estimular negócios 
criativos independentemente 
do porte.

“Editais como este, que são 
bem diversos, permitem que 
empresas de diversos tama-
nhos e inclusive microempre-
endedores individuais tenham 
condições de colocar em prática 
projetos bem criativos e impac-
tantes, mesmo que estejam em 
regiões que não tem tradição 
de desenvolvimento de jogos 
ainda”, conclui.

Ao todo, o edital está desti-
nando R$ 512 mil ao financia-
mento de projetos relacionados 
aos setores de artes visuais, 
audiovisual, design, editorial, 
games e música. O resultado 
final do edital pode ser acessado 
por meio do endereço eletrô-
nico https://bit.ly/3mw4RbA.

Empresa alagoana desenvolve 
game sobre botânico soviético

JOGO CONTA A HISTÓRIA de expedições e descobertas feitas pelo cientista Nikolai Vavilov na primeira metade do século XX

Divulgação

O game está em fase de desenvolvimento e pode ser lançado em fevereiro
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alyshiagomes.ri@gmail.com

 Evento internacional sobre prática do ensino de Direito Internacional

Programa de Bolsas de Mestrado - Bélgica
Fonte: Ghent University

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

Interessados em estudar na Bélgica devem 
dar uma olhada no Programa de Subsídios 
Complementares organizado pela Universidade 
de Ghent (Ghent University Top-up Grants). As 
bolsas estão abertas para alunos que ingres-
sam na universidade para um programa de 
mestrado no ano letivo de 2021-2022. O valor 
da bolsa permitirá que os beneficiários paguem 
suas despesas relacionadas a seus estudos e 
custo de vida.
Critérios de elegibilidade:
• O candidato deve ser um estudante internacional. 
• Devem ser candidatos que desejam obter um 

título de mestre na Universidade de Ghent. 
• O candidato precisa ter um diploma de bacharel 
para se candidatar a um programa de mestrado. 
• Interessados   em se candidatar à bolsa devem 
primeiro se inscrever para admissão na universi-
dade. O procedimento de inscrição inclui o forne-
cimento de suas informações necessárias por 
meio de um processo online. Os candidatos que se 
inscrevem para admissão serão considerados auto-
maticamente para o programa.
O prazo de inscrição termina em 01 de março 
de 2021. Maiores informações em http://bit.
ly/2LrdExH . 

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 passagem aérea e curso preparatório de 
alemão. Detalhes sobre os cursos e pré-requisi-
tos estão disponíveis em https://bit.ly/3ld5JAk . 
Os cursos com inscrições abertas são:
 
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 
Ludwigsburg / Helwan University) | Prazo: 
31/03/2021
International Media Studies (HS Bonn-Rhein-
-Sieg/DW Akademie) | Prazo: 31/03/2021.

Programa 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 

Começo o ano relembrando que professores 
de Direito Internacional Público terão a oportu-
nidade de participar de um evento organizado 
com o intuito de permitir reflexões e facilitar cola-
borações 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 profissionais 
como surpreendente. Segundo os próprios orga-
nizadores, “a prática do ensino de direito interna-
cional é conduzida tendo como base uma ampla 

gama de contextos em todo o mundo por uma 
série de diferentes atores - incluindo acadêmi-
cos, profissionais, grupos da sociedade civil, 
governos e organizações internacionais. 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 periferia”. A 
segunda terá como tema central “Descoloni-
zando o Ensino de Direito Internacional: Experi-
ências 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 disciplina 
jurídica com temas comuns para atores de cultu-
ras 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 .


