
Seis policiais militares 
acusados de envolvimento na 
morte do policial civil Jorge 
Vicente Júnior, ocorrida em 
Riacho Doce, no último dia 
17 de janeiro, foram presos 
hoje e apresentados à Dele-
gacia de Homicídios e Prote-
ção à Pessoa (DHPP). Os PMs 
integram as duas guarnições 
do BPE e da 3ª Companhia 
Independente, que foram 
ao local onde Jorginho teria 
acabado de trocar tiros com 
um PM da reserva. Jorginho 
foi morto com oito tiros de 
diferentes calibres, sendo um 
na nuca. Esse disparo teria 
sido feito à curta distância 
por um PM. Após prestarem 
depoimento à delegada Teila 
Nogueira, os policiais foram 
levados para o Presídio Mili-
tar, no sistema prisional. 
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3PARCERIA ENTRE PM E PREFEITURA VAI FISCALIZAR CARNAVAL EM MACEIÓ COM TOLERÂNCIA ZERO PARA PAREDÕES DE SOM 

TRANSPLANTE DE MEDULA

Mais de 180 alagoanos na fila                                
7

4

DOE SANGUE!

Em Maceió, Hemoal 
vai abrir no  

Carnaval para 
receber 

doações

6

PRESOS PMs SUSPEITOS NA 
MORTE DE POLICIAL CIVIL

INTEGRANTES DE DUAS GUARNIÇÕES DA PM TERIAM ATIRADO SEM SABER QUE VÍTIMA ERA UM AGENTE DA PC

AGORA PODE!

Portaria libera Faixa Azul para 
veículos do transporte escolar

O tráfego de veículos que 
fazem o transporte de estudan-
tes está liberado nos trechos de 
Faixa Azul em Maceió. Os carros 
de transporte escolar precisam 
estar cadastrados na SMTT. A 
autorização está prevista na 
Portaria 013, da Prefeitura de 

Maceió, publicada na edição 
de ontem do Diário Oficial do 
Município. A medida contem-
pla cerca de 148 permissioná-
rios que estão cadastrados em 
Maceió e visa garantir maior 
agilidade no deslocamento dos 
estudantes pelos corredores 

de transportes das Avenidas 
Durval de Góes Monteiro, no 
Tabuleiro, e Fernandes Lima, 
no Farol, além das Avenidas 
Comendador Leão e Dona 
Constança, no Poço e Mangabei-
ras, respectivamente. No texto, 
ę��ȱ�������������ȱ�����ȱ���ǰȱ

o uso do espaço prioritário só 
deve ser feito quando os veículos 
estiverem em serviço. No docu-
�����ǰȱę���ȱ���������ȱ���������ȱ
ou realizar a ultrapassagem fora 
da Faixa Azul, sendo liberado 
apenas nos locais onde a sinali-
zação permite.

SAFRA DE GRÃOS

O Brasil deve registrar, em 2021, safra 
recorde de cereais, leguminosas e olea-

ginosas, segundo estimativa de janeiro do 
,QVWLWXWR�%UDVLOHLUR�GH�*HRJUDŰD�H�(VWDW¯VWLFD�
�,%*(���'H�DFRUGR�FRP�D�SUHYLV¥R��R�SD¯V�
deve produzir 262,2 milhões de toneladas, 

resultado 3,2% superior ao registrado no ano 
passado. A previsão de janeiro para este ano 
é 0,7% superior (ou seja, mais 1,7 milhão de 
toneladas) à feita pela estimativa de dezembro 
do ano passado. Já a área colhida deve ser 
de 66,8 milhões de toneladas, ou seja, 2,1% 

acima da observada no ano passado. Entre as 
principais lavouras, a expectativa é de alta nas 
produções de soja (7,2%), que deve totalizar 
130,3 milhões de toneladas; de milho (0,4%), 
que deve totalizar 103,7 milhões de tonela-
das; de feijão (4,1%) e de sorgo (0,1%). 

7

5

Reuters/Rodolfo Buhrer
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São tempos estranhos, e em 
todos os sentidos.

Um dia depois de o ministro 
Gilmar Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal, perguntar 
onde foi que “erramos” – assim, 
no plural –, esquecendo da sua 
própria e decisiva contribuição 
para que chegássemos ao pior e 
mais abjeto presidente da histó-
ria da República – e o primeiro 
Genocida –, aparece um livro com 
depoimentos do general Eduardo 
Villas Boas.  

Pela notícia publicada pelo 
jornal O Globo, é com uma sere-
nidade espantosa que o mili-
tar outrora falante, e que uma 
enfermidade especialmente 
cruel transformou em arfante, 
admite não apenas sua parti-
cipação, mas de todo o Alto 
Comando do Exército na jogada 
que emparedou o omisso e 
poltrão STF para impedir que 
o julgamento de um pedido de 
habeas-corpus de Lula fosse 
aprovado.

Além disso, admite – com 
uma candidez cavernosa – o 

apoio não só dele, pessoal, mas de 
novo do Alto Comando do Exér-
cito, ao golpe institucional que 
tirou uma presidenta democra-
���������ȱ������ǰȱ�����ȱ������ěǰȱ
para instalar em seu lugar uma 
mediocridade chamada Michel 
Temer, que tratou de adormecer 
a democracia e instaurar a clep-
tocracia.

No caso de Dilma, Villas Boas 
usa como argumento o mal-estar 
causado na tropa – leia-se: no 
generalato – pela instauração da 
������¨�ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���ę�-
mou as barbaridades cometidas 
ao longo dos longos 21 anos em 
que o país viveu nas trevas da dita-
dura militar.

No caso de Lula, diz ele que 
o Exército decidiu emparedar os 
ministros do Supremo Tribunal 
Federal para impedir uma suble-
vação nacional.  

De onde ele tirou semelhante 
argumento, ninguém sabe. Diz 
que empresários pediam inter-
venção militar, sem mencionar 
nomes ou, vá lá, setores: o agro-
negócio? A indústria pesada? 

A automobilística? Pequenos 
empresários donos de bordéis? 
Nunca se ouviu sequer rumor 
disso.

No famoso tuíte de 2018, 
Villas Boas diz que a claríssima 
ameaça à corte suprema do país 
ocorreu porque o Exército “julga 
compartilhar o anseio de todos 
os cidadãos de bem de repúdio à 
impunidade”.

 ‘Desta vez não é recado’, diz 
Celso Amorim sobre artigo de 
embaixador chinês

Ora ora, general: e a impuni-
dade que foi concedida aos seus 
colegas de farda e a todos os agen-
tes públicos que cometeram tortu-
ras, assassinaram gente, vexaram 
e violaram mulheres, desapare-
ceram com cadáveres, durante a 
ditadura militar?  

Essa impunidade, por 
outra omissão covarde da corte 
suprema, continua assegurada.

Aliás, o senhor sabia que 
de todos – todos – os países da 
América Latina, sem nenhuma 
exceção, que padeceram bruta-
lidades de ditaduras como a que 

encobriu o Brasil, o nosso país é o 
único – reitero: o único – em que 
não houve punição para os que 
cometeram crimes de lesa huma-
nidade?  

Essa impunidade, na sua visão 
canhestra e indigna, não merece 
repúdio. Ao contrário: merece 
permanecer intocada e intocável.

Ainda não li o livro. Como 
diria o ilegítimo que o Exército 
apoiou na hora de derrubar uma 
presidenta legítima, lê-lo-ei.

Mas o que li em O Globo, 
jornal que pode ser suspeito de 
tudo menos de ser objetivo e equi-
�������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ę����ȱ
um pensamento que desde antes 
do golpe contra Dilma Rous-
seff rondava minha cabeça e me 
causava pesadelos: a imagem 
de distanciamento que as Forças 
Armadas em geral e o Exército 
em particular haviam construído 
depois da retomada da democra-
cia seria mais frágil do que pare-
cia?
���ǰȱ���ǯȱ������ȱ����ȱ���ę���ȱ

que meus pesadelos se justifi-
cavam: os militares brasileiros 

continuam iguaizinhos. Portanto, 
qualquer distância deles é pouca.  

Se necessário dialogar, que 
seja na velha e sólida base do 
confiar desconfiando o tempo 
todo.
�ȱ����Ǳȱ�����ȱ��ȱ���ę��ȱ��ȱ���ȱ

equilíbrio e respeito à Constitui-
ção e aos três poderes que formam 
a República, melhor confiar na 
estabilidade psicológica e emocio-
nal de Jair Messias ou na decência 
de Donald Trump.  

Augusto Heleno, Hamilton 
Mourão e Eduardo Pazuello, bem 
como todos os outros milhares de 
militares reformados ou na ativa 
que cercam o Genocida, não são 
exceção.

Longe, muito longe, nas 
longínquas memórias do tempo, 
ę�����ȱę�����ȱ����ȱ�ȱ��ȱ����-
chal Henrique Lott ou do briga-
deiro Casemiro Montenegro. Eles 
sim, honraram o uniforme.

Depois... bem, depois o que 
veio é o que temos aí. E o que 
temos aí é, além de indignante, 
assustador.  

Tremendamente assustador.

A 21ª edição do ‘Big Brother 
Brasil’, ou BBB21 inovou ao colo-
car vários integrantes negros das 
mais variadas formações na casa. 
Essa iniciativa da Rede Globo 
de Televisão é pioneira no Brasil. 
Assim, Karol Conká, Lumena, 
Negro Di, João, Projota, Lucas 
Penteado, Gilberto e Camila entra-
ram na casa com uma responsa-
bilidade de representatividade 
jamais vista no programa de vida 
real mais popular do país.

Logo no início do programa, 
o ator Lucas Penteado ensaiou 
o que deveria ser uma ‘guerra’ 
racial, unindo todos os integrantes 
negros contra os integrantes bran-
cos. Essa estratégia foi muito mal 
recebida por todos, levando Lucas 
a se perder no jogo, sendo hostili-
zado por praticamente todos os 
membros da casa, com exceção de 
Sarah e Gilberto. Daí para frente 
foi só ladeira abaixo, culminando 
com a desistência de Lucas, depois 
de receber um sermão daque-
les da integrante Lumena, que é 
psicóloga social.

Paralelo a esta briga, formou-
-se um grande grupo dentro do 
BBB21, tendo o cantor Projota 
como líder máximo, determi-
nando posições no jogo, inclusive 
como cada integrante deveria 
votar para colocar Lucas e Gilberto 
no paredão, com a determinação 
clara de tirar Lucas do programa.

Assim, durante as primei-
ras semanas do BBB 21 o grupo 
liderado por Projota, tendo como 
aliados mais próximos Negro 
Di e Arthur, configurou-se uma 
guerra interna. Fã de Projota, o 
ator Lucas Penteado passou a ser 
alvo permanente do grupo lide-
rado por seu ídolo, que agiu sem 
o menor pudor para manobrar o 
jogo contra o agora desafeto.

Em meio a essas jogadas 
normais do BBB 21, Karol Conká 
e Lumena passaram a ser uma 
espécie de palmatória moral da 
casa, ditando normas e metendo 
o dedo na cara de todos os que, 
para elas, são inimigos ou simples-
mente não gostam.

Se dizendo militante da causa 
antiracial, Lumena desde o início 
do programa deixou claro que 
queria marcar posição em favor 
do movimento, combatendo tudo 
o que ela considerava racismo 
estrutural. Com uma régua torta, 
a psicóloga foi o ponto de virada 
para a saída de Lucas Penteado e já 
se indispôs com vários integrantes 
do programa, com destaque para 
a atriz Carla Diaz, a quem Lumena 
procura para demonstrar todo o 
seu asco. Em conversa com Karol 
Conká, Lumena teceu comentá-
rios sobre a aparência de Carla 
Diaz. ‘Sem melanina, desbotada. 
Ela tem olho estranho, de boneca 
assassina’, declarou a psicóloga.

O humorista Negro Di é um 
capítulo a parte, já que fez decla-
ração polêmica sobre o bárbaro 
assassinato da vereadora carioca, 
Marielle Franco. Em conversa 
no BBB 21, Negro Di disse que 
Marielle foi morta por ‘defen-
der bandido’, reproduzindo o 
discurso das milícias cariocas e 
dos bolsonaristas.

Marielle Franco, junto com 
seu motorista, foram mortos a 
tiros em 2018. Marielle combatia 
à violência militar e a invasão das 
milícias nas comunidades do Rio 
de Janeiro.

“Abusos de Karol e chatice de 
Lumena não são a militância”

Em entrevista ao portal Terra, 
a ativista, psicanalista e funda-
dora do Coletivo Di Jejê, Jaqueline 
Conceição analisou comporta-
mento das sisters e o impacto do 
‘BBB21’ na luta antirracista.

Veja as principais resposta da 
especialista sobre as duas inte-
grantes do BBB 21, Karol Conká e 
Lumena:

‘A questão da Conká é deli-
cada, porque o que vimos foi 
uma pessoa com personalidade 
abusiva e violenta, e isso não está 
ligado ao fato de ser militante 
do feminismo negro. Porém, em 
muitos momentos, ela usou da 
retórica do feminismo negro para 
agredir psicologicamente o Lucas 
�ȱ�ȱ�����Ĵ�ǯȱ1ȱ������¤���ȱ�����ȱ��ȱ

desdobramentos que isso teve na 
carreira dela, mas isso faz parte do 
tão falado jogo do ‘BBB’: a expo-
sição de pessoas e da sua priva-
cidade. Nenhuma outra edição 
do programa foi tão assertiva 
em cumprir essa missão. Espero 
que as pessoas não associem o 
feminismo negro e as feministas 
negras com a postura da Conká’.

‘Há só um ponto importante 
nisso: muitas vezes ser militante 
é ser chato e até agressivo. A 
questão é que estão confundindo 
a personalidade das pessoas 
negras na casa com o que é ser 
militante. São coisas distintas. 
Conká é abusiva e agressiva, e 
Lumena é chata. Ponto. Elas não 
são assim porque são militan-
tes. Elas são assim e militantes, e 
����ȱ��ȱ�����¦����ȱ����ȱ�ę����ȱ
suas personalidades. Isso não 
tem nada a ver com ser militante. 
1ȱ����������ȱ�����������ȱ����ǯȱ��ȱ
pessoas são chatas, agressivas, 
abusivas, afetuosas, companhei-
ras, independentemente de serem 
brancas ou negras. Exacerbar o 
traço da personalidade delas, 
demonizando as duas, é um traço 
do racismo preso no inconsciente 
coletivo, porque o racismo espera 
das pessoas negras perfeição e 
docilidade. Mas pessoas negras 
têm temperamentos e personali-
dades próprias, como as pessoas 
brancas. Acredito que o Brasil está 

espantado com o fato de pessoas 
negras terem personalidades dife-
rentes do imaginário social, de 
que o negro é sempre sorridente, 
afetuoso e brincalhão. Aliás, essa 
foi a imagem que a Conká cons-
truiu para ser aceita no mundo 
da branquitude: a da negra poli-
tizada, feliz, acolhedora e brinca-
lhona’.

MOVIMENTO NEGRO
O que denominamos movi-

mento negro é, na verdade, um 
conjunto de movimentos sociais 
que lutam contra o racismo e pela 
igualdade social e de direitos entre 
negrose brancos, sobretudo no 
mundo ocidental, marcado pela 
escravização de povos africanos.

Desde o século XIX, vários 
movimentos surgiram em 
defesa da igualdade de direi-
tos civis, contra a escravidão e 
contra o racismo. A maior parte 
desses movimentos concen-
trou-se em países americanos 
e na África do Sul, por conta 
da escravização (nas Américas) 
e do imperialismo inglês e do 
apartheid (na África do Sul). 
No século XX, os movimentos 
����ę�����Ȭ��ǰȱ�������������ȱ
pautas de lutas sociais distintas 
de acordo com as necessidades 
da população negra local.

*Com informações do portal 
Terra e do brasilescola.uol.com.br

!�CONlSSĈO�DO�GENERAL�GOLPISTA

0ARTICIPANTES�NEGROS�DO�"""���FAZEM�UM�
desserviço ao movimento antirracista
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Prefeitura garante parceria
com a PM  durante carnaval

MUNICÍPIO pediu a colaboração da tropa para atuação em conjunto; ordem é “tolerância zero” para os paredões de som

O p l a n o  d e 
ação a  ser 
c o l o c a d o 

em prática pela Prefeitura de 
Maceió no período de carna-
val vai contar com a parceria 
da Polícia Militar de Alagoas. 
Em reunião, ontem à tarde, 
representantes do Município 
confirmaram com o coman-
dante de policiamento da 
capital, coronel Carlos Alberto 
Luna, a disponibilidade da 
corporação para atuações em 
conjunto quando a presença 
da tropa for necessária.

Apesar de a folia ter sido 
suspensa na capital, órgãos do 
Poder Executivo Municipal 
estarão nas ruas, entre os dias 
ŗřȱ�ȱŗŜȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱę���-
lizar o cumprimento de todos 
os decretos sanitários em vigor, 
que preveem normas de distan-
ciamento social e condenam as 
aglomerações.

A Prefeitura de Maceió 
apresentou ao Comando de 
Policiamento da Capital (CPC) 
detalhes do planejamento a ser 
executado durante o período. 
���¨�ȱ���������ȱ���ĵ�ȱ��ȱ�����-
sos pontos da cidade, com abor-
dagens sociais, sempre visando 
à conscientização do povo.

Por outro lado, quem for 
flagrado infringindo as dire-
trizes pode ser responsabi-
lizado. Em caso de pessoa 
jurídica, há risco, inclusive, 
de suspensão do alvará de 
funcionamento por até seis 
meses. Da mesma forma, os 
prestadores de serviço da orla 
marítima já foram orienta-
dos quanto à obediência das 
normas de uso do solo e de 
distanciamento social apli-
cado durante a pandemia.

PAREDÕES DE SOM: 
“TOLERÂNCIA ZERO”
O secretário municipal 

de Segurança Comunitária e 
Convívio Social, Thiago Prado, 
informou à PM que uma das 
tarefas do Município, neste 
carnaval, é coibir os excessos 
provocados pelos paredões de 
som. A preocupação é a possi-
bilidade de estes equipamen-
tos, caso sejam ligados, possam 
gerar aglomerações.  

“As equipes da Prefeitura 
vão se dividir e estarão atentas 
para atuar com a PM, caso seja 
necessário, para evitar a pertur-

bação do sossego alheio”, diz 
Prado. “Reforçamos que a tole-
rância para os paredões de som 
será zero”, completa Claydson 
Moura, coordenador do Gabi-
nete de Gestão Integrada (GGI) 
de Prevenção à Covid-19.

Prado pediu ao coronel 
Luna suporte do serviço de 
inteligência da Polícia Militar 
para compartilhar informações 
acerca da realização de eventos 
clandestinos na capital. A Secre-
taria de Segurança Comunitá-
ria recebeu a informação de que 
festas privadas e blocos de rua 
estão sendo organizados para 

acontecer durante o carnaval. 
O secretário apela pela consci-
ência de todos para evitar uma 
atuação mais enérgica.

Para Claydson Moura, o 
plano do Município tem um só 
objetivo: fazer valer os decretos 
que proíbem aglomerações na 
pandemia. Ele comenta que 
a parceria com a PM e com o 
Ministério Público Estadual 
(MPE), também já assegurada 
para atuação em conjunto, visa 
a proteção do maceioense e do 
visitante, que escolheu a cidade 
para passar o carnaval, mesmo 
sem as festas previstas. “Tere-

���ȱ�������ȱę�����£����ȱ�����ȱ
os dias de festa, os três horá-
����Ȅǰȱ�ę����ǯ

O coronel Luna garantiu 
que a PM estará disponível para 
ajudar o Município no que for 
necessário. Para isso, já compar-
tilhou os telefones dos coorde-
nadores de área e do Comando 
para eventuais contatos feitos 
ao longo do período. “A missão 
da Polícia Militar é garantir 
a segurança da sociedade e 
a tropa está à disposição da 
Prefeitura de Maceió para atuar 
em conjunto”, prometeu o 
comandante do CPC.

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) segue atuando 
para promover a igualdade de 
oportunidades e eliminar a 
discriminação nas relações de 
trabalho. Em janeiro deste ano, 
o MPT em Alagoas firmou 
um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) com o Colégio 
Agnes, localizado em Maceió, 
como forma de combater 
condutas discriminatórias no 
ambiente laboral da institui-
ção.

Por meio do termo de 
�����������ȱę�����ǰȱ�ȱ���·-
gio Agnes assumiu a obriga-

ção de não adotar, permitir ou 
tolerar atos que manifestem 
preconceito ou discriminação, 
de qualquer espécie, principal-
mente de cunho racial, étnico 
ou religioso. Os trabalhado-
res da instituição devem ser 
resguardados de humilhações 
e constrangimentos, de atos 
vexatórios, agressivos, desres-
peitosos e de qualquer tipo de 
perseguição por motivo de cor, 
raça e orientação religiosa.

A instituição de ensino 
também se comprometeu 
a promover neste ano, com 
orientação do Ministério 

Público do Trabalho, eventos 
culturais e com cronograma 
estabelecido em reuniões, em 
celebração ao Dia da Abolição 
da Escravatura – no dia 13 de 
maio – e ao Dia da Consciência 
Negra – comemorado em 20 de 
novembro. Os eventos deverão 
integrar professores, alunos 
de demais trabalhadores do 
colégio para que percebam a 
importância das datas para a 
percepção histórica e cultural 
da luta dos negros contra a 
discriminação racial e a desi-
gualdade social.

Além dessas obrigações, o 

Colégio Agnes se comprome-
teu a conceder, também neste 
ano, duas bolsas de estudo para 
alunos negros do 1º ano até a 
conclusão do Ensino Médio. 
Os estudantes devem ser sele-
cionados dentre os alunos já 
matriculados na escola, de 
acordo com a maior média 
obtida no último ano letivo, 
a ser calculada observando o 
rendimento de todas as disci-
plinas no histórico escolar.

MULTA POR DESCUMPRIMENTO
O Colégio Agnes poderá 

pagar R$ 20 mil por obrigação 

descumprida do TAC, a cada 
constatação. As multas serão 
aplicadas enquanto permane-
cer a situação irregular.

A critério do MPT, a multa 
será convertida em obrigação 
de dar bens a órgãos públi-
cos que atuem na proteção, 
direta ou indireta, dos direitos 
sociais dos trabalhadores, ou 
nos termos de regulamentação 
editada pelo Conselho Supe-
rior do Ministério Público do 
Trabalho. O valor da multa 
também poderá ser convertido, 
a critério do MPT, ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT).

DISCRIMINAÇÃO RACIAL

MPT firma TAC com o Colégio Agnes

Itawi Albuquerque
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Em  m e i o  à 
pandemia da 
Covid-19 as 

festividades carnavalescas 
estão proibidas. Mas, a folia 
de momo pode ser trocada 
pela prática de um gesto soli-
dário, que pode salvar até 
quatro vidas. Oportunidade 
para isso não irá faltar, uma 
vez que a Unidade Maceió 
do Hemocentro de Alagoas 
(Hemoal) irá funcionar para 
doação sanguínea durante o 
período de momo, quando 
cada voluntário será home-
nageado com uma camisa. O 
objetivo da ação é estabilizar o 
estoque de sangue, que possui 
apenas 46,6% do necessário, 
conforme dados divulgados 
hoje.

Isso representa que o 
Hemoal Maceió, situado no 
bairro Trapiche, ao lado do 
Hospital Geral do Estado 
(HGE), só dispõe de 140 bolsas 
de sangue, das 300 que são 
necessárias para atender a 

demanda transfusional dos 
hospitais e maternidades do 
Estado. Do total de bolsas exis-
tentes no estoque, a única tipa-
gem satisfatória é a A positiva, 
com 98 unidades. Já as tipagens 
B positiva, O positiva e O nega-
tiva, estão com quantitativos 
considerados críticos.

Por esta razão, o Hemoal 
Maceió, irá funcionar no 
sábado (13), das 7h30 às 17h; 
na segunda-feira (15), das 7h30 
às 17h; e na terça-feira (16), 
das 7h às 13h. Na quarta-feira 
(17), a unidade volta ao seu 
horário habitual, das 7h às 18h, 
sem intervalo para o almoço, 
conforme cronograma estabe-
lecido pela Gerência da Hemor-
rede Pública de Alagoas.

SEGURANÇA DOS VOLUNTÁRIOS
Para garantir a segurança 

dos candidatos à doação de 
sangue, o Hemoal irá disponi-
bilizar totens com álcool em gel 
a 70% e as poltronas da recep-
ção estão sinalizadas para que 
o distanciamento social seja 
mantido. Além destas medidas, 
todos os voluntários devem 

estar usando máscara no 
momento da doação, evitando 
disseminar ou contrair o novo 
coronavírus.“Em meio a 
��������ȱ��ȱ�����Ȭŗşǰȱ��Ě�-
timos sobre o nosso papel na 
sociedade e a importância 
da vida. E não há gesto mais 
nobre do que ajudar a salvar 
a vida de alguém. Ato que 
pode ser concretizado através 
da doação de sangue, que é 
simples, não coloca a saúde 
em risco e, ainda, pode salvar, 
desde uma pessoa que sofreu 
um acidente de trânsito, até 

um paciente que está em trata-
mento devido às complica-
ções da Covid-19”, salientou 
a gerente do Hemoal, médica 
Verônica Guedes.

CRITÉRIOS PARA DOAÇÃO
Para doar sangue, os candi-

datos devem ter peso igual 
ou superior a 50 quilos, no 
mínimo 16 anos de idade e 
estar portando um documento 
de identificação com foto. Os 
voluntários não podem ter 
contraído doença de Chagas, 
����ǰȱ�Çę���ȱ�ǰȱ���ȱø������ȱ��£ȱ

anos, hepatite.Ao compare-
cer ao Hemoal Maceió, no 
Trapiche, é necessário estar 
bem alimentado. Com relação 
às gestantes e lactantes, não 
é permitida a doação e, para 
os doadores que irão repetir 
o procedimento, é estipu-
lado um prazo de dois meses 
para os homens e três para as 
mulheres.

COVID-19
No caso das pessoas que 

contraíram a Covid-19, ficam 
impedidas de doar sangue pelo 
período de 30 dias, contados 
após a recuperação. Já os que 
tiveram contato com pessoas 
infectadas, só podem doar 
sangue se não apresentarem 
sintomas nos 14 dias subse-
quentes.Caso o candidato a 
doação de sangue tenha sido 
vacinado contra o novo corona-
vírus com o imunizante Coro-
naVac, deve ser respeitado um 
intervalo de 48 horas após cada 
dose. Se a vacina recebida foi a 
AstraZeneca, a doação só pode 
ocorrer após o sétimo dia de 
recebida a dose.

Hemoal abre no Carnaval para 
receber doações de sangue

HEMOCENTRO está com 46,6% do estoque necessário e vai homenagear doadores com uma camisa comemorativa

A Secretaria de Estado 
da Segurança Pública (SSP) 
montou um planejamento 
operacional especial para 
o período de carnaval, que 
contará com emprego de poli-
ciais militares, policiais civis, 
delegados, bombeiros militares 
e peritos criminais, que esta-
rão distribuídos em todos os 
�����Ç����ȱ���������ȱ�ȱę�ȱ��ȱ
garantir a segurança da popu-
��³¨�ȱ�ȱ����·�ȱ����ȱę�����£��ȱ
o cumprimento das medidas 
sanitárias que recomendam a 
não realização de festas e even-
tos por conta do coronavírus. 
Ao todo, 5.400 agentes de segu-
rança serão empregados neste 
reforço.

A Operação Carnaval terá 
início amanhã e se encerrará na 
quarta-feira de cinzas (17). O 
secretário Alfredo Gaspar expli-
cou que as forças de segurança 
farão operações de abordagem, 
rondas preventivas e também 
fiscalizações a fim de evitar a 
realização de festas irregulares 

e aglomerações. O Grupamento 
Aéreo, da SSP, também refor-
çará a segurança e dará apoio 
operacional.

 A Polícia Militar empre-
gará um total aproximado de 
3.400 militares, sendo que 2.400 
policiais serão distribuídos nas 
unidades do interior e cerca de 
1.000 em Maceió e Região Metro-
politana. É importante desta-
car que haverá o policiamento 
ordinário, além deste reforço 
���������ȱ��ȱ���Ç���ȱ�����Çę��ȱ
do carnaval, que fará patrulha-
mento a pé e motorizado de 
acordo com as estratégias defi-
nidas pelos Comandos de Poli-
ciamento da Capital (CPC) e do 
Interior (CPI) em conjunto com o 
Comando Geral e a SSP.

Haverá ainda policiamento 
nas rodovias estaduais como os 
trechos litorâneos das Rodovias 
AL 101 Sul e AL 101 Norte, além 
das rodovias AL 115 e AL 220, 
que registram maior tráfego de 
veículos.

Já na Polícia Civil, 1.172 

integrantes da instituição, entre 
agentes de polícia, escrivães e 
delegados, estarão escalados 
durante o período. A Central de 
Flagrantes, no bairro do Farol, 
funcionará todos os dias em 
regime de plantão de 24 horas, 
assim como as delegacias da 
Barra de São Miguel, Paripueira, 
São Miguel dos Milagres, 
Maragogi, Viçosa, Novo Lino, 
União dos Palmares, Arapiraca, 
Palmeira dos Índios, São Miguel 
dos Campos, Penedo, Coruripe, 
Delmiro Gouveia, Santana do 
Ipanema, Batalha e de Pão de 
Açúcar.

Haverá ainda emprego das 
unidades especializadas – Tigre 
e Asfixia, em municípios do 
interior. A Operação Policial 
Litorânea Integrada (OPLIT) 
permanecerá realizando patru-
lhamento diário, além de aten-
dimento ao cidadão prestando 
informações e confeccionando 
boletins de ocorrência em suas 
duas bases, localizadas no 
antigo Alagoinhas e no Posto 7.

MAIS POLICIAMENTO, MENOS AGLOMERAÇÕES

5.400 agentes reforçam
segurança no Carnaval 

Carla Cleto

Hemoal, situado no bairro Trapiche, abre no sábado, segunda e terça de Carnaval 

A Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP) realizou 
mais uma operação inte-
grada de saturação no inte-
rior do estado. Desta vez, a 
ação ocorreu nos municípios 
de Delmiro Gouveia, Água 
Branca, Mata Grande, Parico-
nha, Inhapi e Canapi na noite 
de ontem.

Um veículo roubado foi 
recuperado durante uma 
abordagem na estrada que 
liga Mata Grande e Inhapi. O 
carro, um Cobalt de cor prata, 
de Belo Horizonte, Minas 
Gerais, estava em posse de 
um homem que o havia 
comprado sem a documenta-
ção. Também foi apreendida 
uma pistola calibre 9 milíme-
tros e um quilo de maconha.

A operação contou com 
a participação das Polícias 
Civil e Militar e o apoio da 
Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF). A operação visa 
reprimir a criminalidade e 
promover mais segurança 
nos municípios e foi coor-

denada pessoalmente pelo 
secretário de Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 
Mendonça.

A ação seguiu os mesmos 
moldes  das  anter iores 
também coordenadas pelo 
secretário, ocorridas em 
União dos Palmares, Coru-
ripe, Arapiraca, Penedo e 
nas cidades da região Norte 
do estado, onde guarnições 
da Polícia Militar e da Polí-
cia Civil realizaram aborda-
gens em locais públicos com 
concentração de pessoas, em 
veículos e em estabelecimen-
tos comerciais.

Pela Polícia Civil estive-
ram presentes o delegado-
-geral Paulo Cerqueira, o 
gerente de Polícia Judiciária 
da Região do Sertão, dele-
gado Carlos Reis, e o titular 
da Delegacia Regional de 
Delmiro Gouveia, delegado 
Rodrigo Cavalcanti, que 
coordenaram policaiis civis 
��ȱ���������ȱ	����ǰȱ��ę¡��ǰȱ
Deic, Tigre, GPJ 4 e da 1ª DRP.

OPERAÇÃO INTEGRADA

SSP coíbe crimes 
no sertão de AL



5O DIA DIGITAL  l  11 de fevereiro  I  2021

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

“Auxílio de R$ 200 ou R$ 300 
fará diferença para carentes

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, Arthur Lira, defendeu o retorno do auxílio para população vulnerável

O presidente da 
Câmara dos 
Deputados, 

Arthur Lira (PP-AL), defendeu 
na noite de ontem mais uma 
rodada do auxílio emergen-
cial para atender à população 
vulnerável afetada pela pande-
mia do novo coronavírus.

“Duzentos, trezentos reais 
por mês fazem muita diferença 
na vida daquela pessoa que 
está fora de qualquer cadas-
tro único, à margem de todo o 
processo”, disse em entrevista 
ao programa Ponto a Ponto 
(BandNews), apresentado pela 
colunista da Folha, Mônica 
Bergamo, e pelo cientista polí-
tico Antonio Lavareda.

Segundo ele, o auxílio deve 
ser destinado para alimentação 
da “população carente que está 
muito sofrida”.

Lira sinalizou positiva-
mente para a reedição da PEC 
(Proposta de Emenda à Cons-
tituição) do Orçamento de 
Guerra, implementado em 
2020. Dessa forma, o governo 
teria liberdade para gastar sem 
�����ȱ������ȱę�����ȱ�ȱ��������ȱ
o programa de auxílio por meio 

de créditos extraordinários.
Na opinião dele, o período 

de três ou quatro meses com 
auxílio emergencial é neces-
sário para o Congresso votar 
matérias que sinalizem segu-
rança a investidores interna-
cionais, que trariam renda e 
emprego ao Brasil.

“Temos que encontrar o 

tempo e a maneira adequada”, 
afirmou referindo-se à nova 
rodada de ajuda.

Também nesta quarta, o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), descar-
tou a possibilidade de criar um 
novo imposto para bancar mais 
uma rodada do auxílio emer-
gencial.

Pacheco disse que a criação 
de um tributo para reeditar o 
auxílio não é o “ideal” e que essas 
ações são sempre “traumáticas”. 
O presidente do Senado defen-
deu que a criação e extinção de 
impostos deve se dar no âmbito 
da reforma tributária.

“A criação de imposto é 
������ȱ����ȱ�����¤����Ȅǰȱ�ę�-

mou o pouco antes da sessão 
deliberativa do Senado. “O 
momento de se dimensionar 
criação e extinção de tributos 
é na reforma tributária. Nós 
vamos buscar uma solução com 
fundamentos econômicos sem 
que haja necessidade de criação 
de impostos. Pelo menos esse é 
o ideal a se fazer”, completou.

Ele evitou comentar especi-
ficamente sobre o Orçamento 
de Guerra, afirmando que as 
propostas estão sendo encami-
nhadas para o Ministério da 
Economia para discussão.

Em uma agenda com prefei-
tos no Ministério da Educação, 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) disse que o auxí-
lio emergencial voltou a ser 
discutido, mas afirmou que 
“não tem dinheiro no cofre” 
para pagar as parcelas.

“A arrecadação esteve prati-
camente equivalente nos muni-
cípios tendo em vista o auxílio 
emergencial, que volta a ser 
discutido e que eu falo: não é 
dinheiro que eu tenho no cofre, 
é endividamento”, afirmou 
nesta quarta-feira.

O Brasil deve registrar, 
em 2021, safra recorde de 
cereais, leguminosas e olea-
ginosas, segundo estima-
tiva de janeiro do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). De acordo 
com a previsão, o país deve 
produzir 262,2 milhões de 
toneladas, resultado 3,2% 
superior ao registrado no 
ano passado.

A previsão de janeiro para 
este ano é 0,7% superior (ou 
seja, mais 1,7 milhão de tone-
ladas) à feita pela estimativa 
de dezembro do ano passado.

Já a área colhida deve ser 
de 66,8 milhões de toneladas, 
ou seja, 2,1% acima da obser-
vada no ano passado.

E n t r e  a s  p r i n c i p a i s 
lavouras, a expectativa é de 
alta nas produções de soja 
(7,2%), que deve totalizar 
130,3 milhões de toneladas; 
de milho (0,4%), que deve 
totalizar 103,7 milhões de 
toneladas; de feijão (4,1%) e 
de sorgo (0,1%).

Por outro lado, são espera-
das quedas na safra de arroz 

(-0,6%), que deve chegar a 
11 milhões de toneladas; na 
lavoura de algodão herbáceo 
(16,5%), que deve totalizar 
5,9 milhões de toneladas; e na 
safra de trigo (-6,5%).

OUTROS PRODUTOS
Além dos cereais, legumi-

nosas e oleaginosas, o IBGE 
também faz estimativas para 
outros produtos agrícolas 
importantes do país. Em 2021, 

são esperadas altas nas safras 
de laranja (0,8%), que deve 
somar 15,9 milhões de tonela-
das; de uva (13,1%), de banana 
(3,2%) e de tomate (1,2%).

Por outro lado, o ano deve 

fechar com quedas na produ-
ção de cana-de-açúcar (-1,6%), 
que deve totalizar 667 milhões 
de toneladas; café (-27,3%), 
mandioca e batata-inglesa 
(ambas com recuo de 0,8%).

IBGE

Safra de grãos deve ser recorde em 2021
Reuters/Rodolfo Buhrer

Divulgação

“Valor faz muita diferença na vida daquela pessoa que está fora de qualquer cadastro único, à margem de todo o processo”
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Em  m e i o  à 
pandemia da 
Covid-19 as 

festividades carnavalescas 
estão proibidas. Mas, a folia 
de momo pode ser trocada 
pela prática de um gesto soli-
dário, que pode salvar até 
quatro vidas. Oportunidade 
para isso não irá faltar, uma 
vez que a Unidade Maceió 
do Hemocentro de Alagoas 
(Hemoal) irá funcionar para 
doação sanguínea durante o 
período de momo, quando 
cada voluntário será home-
nageado com uma camisa. O 
objetivo da ação é estabilizar o 
estoque de sangue, que possui 
apenas 46,6% do necessário, 
conforme dados divulgados 
hoje.

Isso representa que o 
Hemoal Maceió, situado no 
bairro Trapiche, ao lado do 
Hospital Geral do Estado 
(HGE), só dispõe de 140 bolsas 
de sangue, das 300 que são 
necessárias para atender a 

demanda transfusional dos 
hospitais e maternidades do 
Estado. Do total de bolsas exis-
tentes no estoque, a única tipa-
gem satisfatória é a A positiva, 
com 98 unidades. Já as tipagens 
B positiva, O positiva e O nega-
tiva, estão com quantitativos 
considerados críticos.

Por esta razão, o Hemoal 
Maceió, irá funcionar no 
sábado (13), das 7h30 às 17h; 
na segunda-feira (15), das 7h30 
às 17h; e na terça-feira (16), 
das 7h às 13h. Na quarta-feira 
(17), a unidade volta ao seu 
horário habitual, das 7h às 18h, 
sem intervalo para o almoço, 
conforme cronograma estabe-
lecido pela Gerência da Hemor-
rede Pública de Alagoas.

SEGURANÇA DOS VOLUNTÁRIOS
Para garantir a segurança 

dos candidatos à doação de 
sangue, o Hemoal irá disponi-
bilizar totens com álcool em gel 
a 70% e as poltronas da recep-
ção estão sinalizadas para que 
o distanciamento social seja 
mantido. Além destas medidas, 
todos os voluntários devem 

estar usando máscara no 
momento da doação, evitando 
disseminar ou contrair o novo 
coronavírus.“Em meio a 
��������ȱ��ȱ�����Ȭŗşǰȱ��Ě�-
timos sobre o nosso papel na 
sociedade e a importância 
da vida. E não há gesto mais 
nobre do que ajudar a salvar 
a vida de alguém. Ato que 
pode ser concretizado através 
da doação de sangue, que é 
simples, não coloca a saúde 
em risco e, ainda, pode salvar, 
desde uma pessoa que sofreu 
um acidente de trânsito, até 

um paciente que está em trata-
mento devido às complica-
ções da Covid-19”, salientou 
a gerente do Hemoal, médica 
Verônica Guedes.

CRITÉRIOS PARA DOAÇÃO
Para doar sangue, os candi-

datos devem ter peso igual 
ou superior a 50 quilos, no 
mínimo 16 anos de idade e 
estar portando um documento 
de identificação com foto. Os 
voluntários não podem ter 
contraído doença de Chagas, 
����ǰȱ�Çę���ȱ�ǰȱ���ȱø������ȱ��£ȱ

anos, hepatite.Ao compare-
cer ao Hemoal Maceió, no 
Trapiche, é necessário estar 
bem alimentado. Com relação 
às gestantes e lactantes, não 
é permitida a doação e, para 
os doadores que irão repetir 
o procedimento, é estipu-
lado um prazo de dois meses 
para os homens e três para as 
mulheres.

COVID-19
No caso das pessoas que 

contraíram a Covid-19, ficam 
impedidas de doar sangue pelo 
período de 30 dias, contados 
após a recuperação. Já os que 
tiveram contato com pessoas 
infectadas, só podem doar 
sangue se não apresentarem 
sintomas nos 14 dias subse-
quentes.Caso o candidato a 
doação de sangue tenha sido 
vacinado contra o novo corona-
vírus com o imunizante Coro-
naVac, deve ser respeitado um 
intervalo de 48 horas após cada 
dose. Se a vacina recebida foi a 
AstraZeneca, a doação só pode 
ocorrer após o sétimo dia de 
recebida a dose.

Hemoal abre no Carnaval para 
receber doações de sangue

HEMOCENTRO está com 46,6% do estoque necessário e vai homenagear doadores com uma camisa comemorativa

A Secretaria de Estado 
da Segurança Pública (SSP) 
montou um planejamento 
operacional especial para 
o período de carnaval, que 
contará com emprego de poli-
ciais militares, policiais civis, 
delegados, bombeiros militares 
e peritos criminais, que esta-
rão distribuídos em todos os 
�����Ç����ȱ���������ȱ�ȱę�ȱ��ȱ
garantir a segurança da popu-
��³¨�ȱ�ȱ����·�ȱ����ȱę�����£��ȱ
o cumprimento das medidas 
sanitárias que recomendam a 
não realização de festas e even-
tos por conta do coronavírus. 
Ao todo, 5.400 agentes de segu-
rança serão empregados neste 
reforço.

A Operação Carnaval terá 
início amanhã e se encerrará na 
quarta-feira de cinzas (17). O 
secretário Alfredo Gaspar expli-
cou que as forças de segurança 
farão operações de abordagem, 
rondas preventivas e também 
fiscalizações a fim de evitar a 
realização de festas irregulares 

e aglomerações. O Grupamento 
Aéreo, da SSP, também refor-
çará a segurança e dará apoio 
operacional.

 A Polícia Militar empre-
gará um total aproximado de 
3.400 militares, sendo que 2.400 
policiais serão distribuídos nas 
unidades do interior e cerca de 
1.000 em Maceió e Região Metro-
politana. É importante desta-
car que haverá o policiamento 
ordinário, além deste reforço 
���������ȱ��ȱ���Ç���ȱ�����Çę��ȱ
do carnaval, que fará patrulha-
mento a pé e motorizado de 
acordo com as estratégias defi-
nidas pelos Comandos de Poli-
ciamento da Capital (CPC) e do 
Interior (CPI) em conjunto com o 
Comando Geral e a SSP.

Haverá ainda policiamento 
nas rodovias estaduais como os 
trechos litorâneos das Rodovias 
AL 101 Sul e AL 101 Norte, além 
das rodovias AL 115 e AL 220, 
que registram maior tráfego de 
veículos.

Já na Polícia Civil, 1.172 

integrantes da instituição, entre 
agentes de polícia, escrivães e 
delegados, estarão escalados 
durante o período. A Central de 
Flagrantes, no bairro do Farol, 
funcionará todos os dias em 
regime de plantão de 24 horas, 
assim como as delegacias da 
Barra de São Miguel, Paripueira, 
São Miguel dos Milagres, 
Maragogi, Viçosa, Novo Lino, 
União dos Palmares, Arapiraca, 
Palmeira dos Índios, São Miguel 
dos Campos, Penedo, Coruripe, 
Delmiro Gouveia, Santana do 
Ipanema, Batalha e de Pão de 
Açúcar.

Haverá ainda emprego das 
unidades especializadas – Tigre 
e Asfixia, em municípios do 
interior. A Operação Policial 
Litorânea Integrada (OPLIT) 
permanecerá realizando patru-
lhamento diário, além de aten-
dimento ao cidadão prestando 
informações e confeccionando 
boletins de ocorrência em suas 
duas bases, localizadas no 
antigo Alagoinhas e no Posto 7.

MAIS POLICIAMENTO, MENOS AGLOMERAÇÕES

5.400 agentes reforçam
segurança no Carnaval 

Carla Cleto

Hemoal, situado no bairro Trapiche, abre no sábado, segunda e terça de Carnaval 

A Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP) realizou 
mais uma operação inte-
grada de saturação no inte-
rior do estado. Desta vez, a 
ação ocorreu nos municípios 
de Delmiro Gouveia, Água 
Branca, Mata Grande, Parico-
nha, Inhapi e Canapi na noite 
de ontem.

Um veículo roubado foi 
recuperado durante uma 
abordagem na estrada que 
liga Mata Grande e Inhapi. O 
carro, um Cobalt de cor prata, 
de Belo Horizonte, Minas 
Gerais, estava em posse de 
um homem que o havia 
comprado sem a documenta-
ção. Também foi apreendida 
uma pistola calibre 9 milíme-
tros e um quilo de maconha.

A operação contou com 
a participação das Polícias 
Civil e Militar e o apoio da 
Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF). A operação visa 
reprimir a criminalidade e 
promover mais segurança 
nos municípios e foi coor-

denada pessoalmente pelo 
secretário de Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 
Mendonça.

A ação seguiu os mesmos 
moldes  das  anter iores 
também coordenadas pelo 
secretário, ocorridas em 
União dos Palmares, Coru-
ripe, Arapiraca, Penedo e 
nas cidades da região Norte 
do estado, onde guarnições 
da Polícia Militar e da Polí-
cia Civil realizaram aborda-
gens em locais públicos com 
concentração de pessoas, em 
veículos e em estabelecimen-
tos comerciais.

Pela Polícia Civil estive-
ram presentes o delegado-
-geral Paulo Cerqueira, o 
gerente de Polícia Judiciária 
da Região do Sertão, dele-
gado Carlos Reis, e o titular 
da Delegacia Regional de 
Delmiro Gouveia, delegado 
Rodrigo Cavalcanti, que 
coordenaram policaiis civis 
��ȱ���������ȱ	����ǰȱ��ę¡��ǰȱ
Deic, Tigre, GPJ 4 e da 1ª DRP.

OPERAÇÃO INTEGRADA

SSP coíbe crimes 
no sertão de AL
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No segundo 
mês do ano, 
dedicado à 

Campanha Fevereiro Laranja, 
que incentiva a doação de 
medula óssea, 183 alagoanos 
���¨�ȱ��ȱę��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ
transplante, conforme dados 
do Hemocentro de Alagoas 
(Hemoal). Entre eles está o 
pequeno Ulisses dos Santos, 
de apenas 1 ano e 11 meses 
de vida, que trava uma verda-
deira batalha para conseguir 
um doador compatível, uma 
vez que, a cada 100 mil brasilei-
ros, apenas um tem as mesmas 
características genéticas de 
um paciente e que permitem 
a realização do procedimento.

Diagnosticado com leuce-
mia linfoide aguda, câncer 
que atinge os tecidos forma-
dores do sangue, Ulisses dos 
Santos luta pela vida, mesmo 
que, diante de sua inocência, 
não tenha dimensão da gravi-
dade da doença que o atinge. 
Natural de São Sebastião, no 
Agreste do Estado, distante 
100 quilômetros de Maceió, 
ele já enfrentou uma verda-
deira via-crúcis, até ser enca-
minhado ao Ambulatório de 
Hematologia do Hemoal, em 
novembro de 2020, onde a 
patologia foi detectada.

E além do tipo de leucemia 
que atinge Ulisses, há mais 
três tipos da doença, conforme 
explica a hematologista do 
Hemoal, Verônica Guedes. 
“Há a leucemia mieloide 
aguda, a mieloide crônica e 
a linfoide crônica. Apesar de 
a doença atingir adultos e 
idosos, ela se manifesta com 
mais frequência entre as crian-
ças e, por isso, os pais devem 
��������ȱ��ȱ�ȱę���ȱ���¤ȱ�¤����ǰȱ
se há manchas roxas pelo 

corpo, febre sem explicação e 
dor óssea. Caso surjam esses 
sinais, a assistência médica 
deve ser procurada, onde será 
realizado o hemograma para 
detectar as alterações e, em 
seguida, fazemos um exame 
chamado mielograma”, deta-
lha.

Os sintomas descritos pela 
hematologista do Hemoal 
foram justamente os perce-
bidos pela mãe do pequeno 
Ulisses, o que ascendeu o sinal 
de alerta, indicando que algo 
estava anormal com o filho. 
“Ele sempre foi tão alegre, 
ativo e brincalhão, mas, 
passou a se mostrar muito 
���������ǰȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��ę-
culdades para dormir. Além 
disso, apareceram algumas 
manchinhas roxas pelo corpo, 
febre e vômito. Situação que 
me levou a procurar assis-
tência médica e culminou 
com encaminhamento ao 
Hemoal, onde o diagnóstico 
foi fechado”, relata a mãe 
do garoto, Graicy Kelly dos 
Santos, que recebe assistên-
cia integral da Associação dos 
Pais e Amigos dos Leucêmicos 
de Alagoas (Apala).

Na entidade, que desde 
1993 atende gratuitamente 
crianças com Leucemia, 
assegurando uma Casa de 
Apoio aos pacientes em 
tratamento e aos acompa-
nhantes, o pequeno Ulisses 
ę��ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ��£��ȱ
que ocorrem as sessões de 
quimioterapia. “Além de rece-
ber todas as refeições diárias, 
acompanhamento social, 
psicológico e medicamentos, 
também asseguramos o trans-
porte. Agora, ele está mais 
disposto e alimentando-se 
bem, renovando a esperança 
de que ele será curado da 
leucemia”, enfatiza a coor-
denadora técnica da Apala, 

Luiza Cabral.
Número baixo de doado-

res – Há três meses, os pais 
viajam com ele periodica-
mente para Maceió, onde o 
tratamento ocorre, por meio 
de sessões de quimioterapia, 
��·ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ǰȱę��������ǰȱ
recebam a notícia de que um 
doador compatível foi locali-
zado e, com isso, o transplante 
pode ser realizado. O obstá-
culo, no entanto, é o pequeno 
número de alagoanos inscri-
tos no Cadastro Nacional de 
Doadores de Medula Óssea 
(Redome), que corresponde a 
apenas 57.830.

Para que as chances de 
encontrar um doador compa-
tível para Ulisses aumentem, 
segundo ressalta a hemato-
logista do Hemoal, Verônica 
Guedes, é necessário que mais 
alagoanos se sensibilizem 
pela importância da doação 
de medula óssea. Um gesto 
simples e que pode salvar 
a vida de outros 182 alago-
anos, que sonham em rece-
ber uma ligação do Redome, 

informando que um doador 
compatível foi encontrado e 
o transplante poderá ser reali-
zado.

“Com mais alagoanos 
cadastrados como doadores 
de medula óssea, crescem, 
exponencialmente, as chan-
ces de encontrar doadores 
compatíveis com pacientes 
como o Ulisses, acometidos 
pela leucemia, e alagoanos 
com outras doenças hemato-
lógicas, que também neces-
sitam de um transplante. Por 
isso, reforçarmos que, àque-
les que tenham boa saúde, 
se disponham a comparecer 
ao Hemoal e venham a se 
cadastrar como doadores de 
medula óssea”, apela Verônica 
Guedes.

Como se tornar um doador 
– O procedimento é simples, 
bastando, apenas, realizar um 
cadastro no Hemoal, cujos 
dados serão disponibilizados 
no Redome. O voluntário, no 
entanto, deve ter entre 18 e 
55 anos de idade, estar com a 
saúde em bom estado, não ter 

doença infecciosa ou que inca-
pacite, não estar com câncer 
e não possuir doenças do 
sistema imunológico e hema-
tológicas, além de realizar a 
doação de 5 ml de sangue para 
que o código genético seja 
analisado.

“ O  v o l u n t á r i o  d e ve 
comparecer  ao  Hemoal 
munido do CPF, Carteira de 
Identidade, além de informar 
o endereço residencial. Após 
preencher um formulário com 
os dados pessoas, ele já estará 
cadastrado e, caso ocorra a 
compatibilidade com algum 
paciente que aguarda por 
um transplante de medula 
óssea, o candidato à doação 
será convocado para fazer 
outros exames complemen-
tares e a doação de medula 
será realizada. Realidade que 
é rara de ocorrer, uma vez 
que, apenas um a cada 100 
mil brasileiros será compatí-
vel com um paciente. Desse 
modo, ampliar o número de 
candidatos à doação é impres-
cindível”, sentencia Verônica 
Guedes.

COMO OCORRE A DOAÇÃO
 Com a compatibilidade 

comprovada, o doador será 
encaminhado para uma 
unidade hospitalar onde 
o paciente acometido pela 
leucemia está internado. 
“Por meio de uma punção na 
medula óssea, que não deve 
ser confundida com a coluna 
vertebral, será retirado um 
pouco de sangue do local, 
que irá ser transplantado no 
paciente. Após 24 horas, o 
doador já pode receber alta 
médica e, em uma semana, ele 
já pode retornar às suas ativi-
dades normais, sem nenhuma 
sequela e com a sensação de 
que salvou uma vida”, destaca 
a hematologista do Hemoal.

Mais de 180 alagoanos estão na 
ğOD�SRU�WUDQVSODQWH�GH�PHGXOD

CAMPANHA FEVEREIRO LARANJA incentiva a doação de medula óssea; dados são do Hemocentro de Alagoas

Álbum de família 

O pequeno Ulisses trava uma batalha para encontrar um doador de medula óssea 
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A presidenta 
da Funda-
ção de Ação 

cultural, Mírian Monte, repre-
sentou a Prefeitura de Maceió 
na ampliação das relações 
institucionais com outros 
órgãos públicos, como a 
Superintendência Regional da 
Polícia Federal em Alagoas e o 
Legislativo Municipal, além 
do grupo de artistas plásticos 
que faz parte do projeto A Rua 
Vive.

A gestora apresentou, 
na última segunda-feira, ao 
superintendente da Polícia 
Federal em Alagoas, Agnaldo 
Mendonça Alves, e ao dele-
gado Federal Douglas Salda-
nha, a proposta para que 
artistas plásticos utilizem o 
muro onde funciona a Dele-
gacia de Repressão a Entor-
pecentes. A intenção é que 
os muralistas criem pinturas 
que expressem a identidade 
cultural da cidade ou utilizem 
elementos iconográficos que 
remetam aos Direitos Huma-
nos. A parceria será firmada 
���ȱ�ȱ��������³¨�ȱ�ę����ȱ����ȱ

autorizar a utilização do 
muro, bem como da assina-
tura de um termo de coopera-
ção entre as instituições.

“A ideia da prefeitura 
é dinamizar o bairro com 
diversas ações artísticas que 
compreendam a utilização dos 
espaços públicos do Jaraguá 
como equipamentos cultu-
rais, que vão desde os muros 
até a ocupação de praças para 
apresentações culturais, expo-
sições, feira de artesanato, 
degustação da gastronomia 
regional. Mas tudo isso deve 
ser feito de forma ordenada e 
com as devidas autorizações, 
sejam de entidades públi-
cas ou particulares”, explica 
Mírian.

LEGISLATIVO MUNICIPAL
Em visita ao gabinete do 

vereador João Catunda, a 
presidenta da FMAC conver-
sou com o parlamentar e 
o chefe de gabinete, Diego 
Omena. Em pauta, o planeja-
mento e a execução de ações 
que serão implementadas 
pela Fundação nos bairros 

que compõem as Regiões 
Administrativas de Maceió, a 
partir do Programa que está 
sendo construído em conjunto 
com os técnicos da Secreta-
ria Municipal de Educação 
(Semed).

João Catunda, que preside 
a Comissão de Educação, 
Cultura e Turismo da Câmara 
Municipal, se dispôs a contri-
buir com apoios institucionais 
não só do Legislativo Munici-
pal, mas também na interlocu-
ção da FMAC com o Ministério 
do Turismo e a Secretaria de 

Cultura do governo Federal. O 
vereador se mostrou bastante 
otimista quando Mírian falou 
dos planos que a Prefeitura de 
Maceió tem para dinamizar a 
ocupação do bairro histórico 
com arte e cultura, local onde 
ficam as duas instituições 
públicas.

MURALISMO
Um grupo de artistas 

plásticos apresentou à FMAC 
o projeto A Rua Vive, uma 
proposta de intervenção de 
fachada urbana na Rua Maria 

Helena Saldanha e do entorno 
do logradouro público, no 
bairro Farol, nas imediações 
do Seminário Arquidiocesano 
de Maceió.

Mírian Monte visitou o 
�����ȱ����ȱ����ę���ȱ����ȱ����ȱ
tipo de ação pode ser efeti-
vada a partir da parceria entre 
a FMAC e outras pastas que 
garantam a limpeza e a preser-
vação do espaço público, 
quando o projeto for colocado 
em prática pelo coletivos de 
artistas plásticos.

“Todos os contatos e 
encontros que estamos reali-
zando desde que assumimos a 
gestão da FMAC contribuem 
não só para conhecermos os 
anseios dos diversos segmen-
tos culturais da cidade, mas 
também para ampliar a rede 
de interlocução com outros 
agentes públicos que possam 
contribuir para que os maceio-
enses e visitantes utilizem 
esses espaços da cidade como 
locais de lazer e cultura, o que 
melhora a qualidade de vida 
da nossa população”, pontua 
Mírian.

Parcerias podem transformar 
Jaraguá em espaço cultural

REUNIÕES COM órgãos federais e representantes políticos estão sendo feitas; projeto é de um espaço ao ar livre

Reunião entre representantes políticos e responsáveis pelo projeto do Jaraguá

Reprodução
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No segundo 
mês do ano, 
dedicado à 

Campanha Fevereiro Laranja, 
que incentiva a doação de 
medula óssea, 183 alagoanos 
���¨�ȱ��ȱę��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ
transplante, conforme dados 
do Hemocentro de Alagoas 
(Hemoal). Entre eles está o 
pequeno Ulisses dos Santos, 
de apenas 1 ano e 11 meses 
de vida, que trava uma verda-
deira batalha para conseguir 
um doador compatível, uma 
vez que, a cada 100 mil brasilei-
ros, apenas um tem as mesmas 
características genéticas de 
um paciente e que permitem 
a realização do procedimento.

Diagnosticado com leuce-
mia linfoide aguda, câncer 
que atinge os tecidos forma-
dores do sangue, Ulisses dos 
Santos luta pela vida, mesmo 
que, diante de sua inocência, 
não tenha dimensão da gravi-
dade da doença que o atinge. 
Natural de São Sebastião, no 
Agreste do Estado, distante 
100 quilômetros de Maceió, 
ele já enfrentou uma verda-
deira via-crúcis, até ser enca-
minhado ao Ambulatório de 
Hematologia do Hemoal, em 
novembro de 2020, onde a 
patologia foi detectada.

E além do tipo de leucemia 
que atinge Ulisses, há mais 
três tipos da doença, conforme 
explica a hematologista do 
Hemoal, Verônica Guedes. 
“Há a leucemia mieloide 
aguda, a mieloide crônica e 
a linfoide crônica. Apesar de 
a doença atingir adultos e 
idosos, ela se manifesta com 
mais frequência entre as crian-
ças e, por isso, os pais devem 
��������ȱ��ȱ�ȱę���ȱ���¤ȱ�¤����ǰȱ
se há manchas roxas pelo 

corpo, febre sem explicação e 
dor óssea. Caso surjam esses 
sinais, a assistência médica 
deve ser procurada, onde será 
realizado o hemograma para 
detectar as alterações e, em 
seguida, fazemos um exame 
chamado mielograma”, deta-
lha.

Os sintomas descritos pela 
hematologista do Hemoal 
foram justamente os perce-
bidos pela mãe do pequeno 
Ulisses, o que ascendeu o sinal 
de alerta, indicando que algo 
estava anormal com o filho. 
“Ele sempre foi tão alegre, 
ativo e brincalhão, mas, 
passou a se mostrar muito 
���������ǰȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��ę-
culdades para dormir. Além 
disso, apareceram algumas 
manchinhas roxas pelo corpo, 
febre e vômito. Situação que 
me levou a procurar assis-
tência médica e culminou 
com encaminhamento ao 
Hemoal, onde o diagnóstico 
foi fechado”, relata a mãe 
do garoto, Graicy Kelly dos 
Santos, que recebe assistên-
cia integral da Associação dos 
Pais e Amigos dos Leucêmicos 
de Alagoas (Apala).

Na entidade, que desde 
1993 atende gratuitamente 
crianças com Leucemia, 
assegurando uma Casa de 
Apoio aos pacientes em 
tratamento e aos acompa-
nhantes, o pequeno Ulisses 
ę��ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ��£��ȱ
que ocorrem as sessões de 
quimioterapia. “Além de rece-
ber todas as refeições diárias, 
acompanhamento social, 
psicológico e medicamentos, 
também asseguramos o trans-
porte. Agora, ele está mais 
disposto e alimentando-se 
bem, renovando a esperança 
de que ele será curado da 
leucemia”, enfatiza a coor-
denadora técnica da Apala, 

Luiza Cabral.
Número baixo de doado-

res – Há três meses, os pais 
viajam com ele periodica-
mente para Maceió, onde o 
tratamento ocorre, por meio 
de sessões de quimioterapia, 
��·ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ǰȱę��������ǰȱ
recebam a notícia de que um 
doador compatível foi locali-
zado e, com isso, o transplante 
pode ser realizado. O obstá-
culo, no entanto, é o pequeno 
número de alagoanos inscri-
tos no Cadastro Nacional de 
Doadores de Medula Óssea 
(Redome), que corresponde a 
apenas 57.830.

Para que as chances de 
encontrar um doador compa-
tível para Ulisses aumentem, 
segundo ressalta a hemato-
logista do Hemoal, Verônica 
Guedes, é necessário que mais 
alagoanos se sensibilizem 
pela importância da doação 
de medula óssea. Um gesto 
simples e que pode salvar 
a vida de outros 182 alago-
anos, que sonham em rece-
ber uma ligação do Redome, 

informando que um doador 
compatível foi encontrado e 
o transplante poderá ser reali-
zado.

“Com mais alagoanos 
cadastrados como doadores 
de medula óssea, crescem, 
exponencialmente, as chan-
ces de encontrar doadores 
compatíveis com pacientes 
como o Ulisses, acometidos 
pela leucemia, e alagoanos 
com outras doenças hemato-
lógicas, que também neces-
sitam de um transplante. Por 
isso, reforçarmos que, àque-
les que tenham boa saúde, 
se disponham a comparecer 
ao Hemoal e venham a se 
cadastrar como doadores de 
medula óssea”, apela Verônica 
Guedes.

Como se tornar um doador 
– O procedimento é simples, 
bastando, apenas, realizar um 
cadastro no Hemoal, cujos 
dados serão disponibilizados 
no Redome. O voluntário, no 
entanto, deve ter entre 18 e 
55 anos de idade, estar com a 
saúde em bom estado, não ter 

doença infecciosa ou que inca-
pacite, não estar com câncer 
e não possuir doenças do 
sistema imunológico e hema-
tológicas, além de realizar a 
doação de 5 ml de sangue para 
que o código genético seja 
analisado.

“ O  v o l u n t á r i o  d e ve 
comparecer  ao  Hemoal 
munido do CPF, Carteira de 
Identidade, além de informar 
o endereço residencial. Após 
preencher um formulário com 
os dados pessoas, ele já estará 
cadastrado e, caso ocorra a 
compatibilidade com algum 
paciente que aguarda por 
um transplante de medula 
óssea, o candidato à doação 
será convocado para fazer 
outros exames complemen-
tares e a doação de medula 
será realizada. Realidade que 
é rara de ocorrer, uma vez 
que, apenas um a cada 100 
mil brasileiros será compatí-
vel com um paciente. Desse 
modo, ampliar o número de 
candidatos à doação é impres-
cindível”, sentencia Verônica 
Guedes.

COMO OCORRE A DOAÇÃO
 Com a compatibilidade 

comprovada, o doador será 
encaminhado para uma 
unidade hospitalar onde 
o paciente acometido pela 
leucemia está internado. 
“Por meio de uma punção na 
medula óssea, que não deve 
ser confundida com a coluna 
vertebral, será retirado um 
pouco de sangue do local, 
que irá ser transplantado no 
paciente. Após 24 horas, o 
doador já pode receber alta 
médica e, em uma semana, ele 
já pode retornar às suas ativi-
dades normais, sem nenhuma 
sequela e com a sensação de 
que salvou uma vida”, destaca 
a hematologista do Hemoal.

Mais de 180 alagoanos estão na 
ğOD�SRU�WUDQVSODQWH�GH�PHGXOD

CAMPANHA FEVEREIRO LARANJA incentiva a doação de medula óssea; dados são do Hemocentro de Alagoas

Álbum de família 

O pequeno Ulisses trava uma batalha para encontrar um doador de medula óssea 
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Programa de intercâmbio Jovens Embaixadores: um caso alagoano

Semana passada, publiquei o edital do programa 
Jovens Embaixadores. Trata-se de uma exce-
lente oportunidade para estudantes do Ensino 
Médio da rede pública de ensino. Sei que 
muitos alunos, professores e gestores ainda não 
conhecem o programa.  Por isso republico uma 
entrevista com Beatriz César, selecionada para o 
programa Jovens Embaixadores 2018, quando 
era estudante de uma escola de Arapiraca. Tenho 
certeza que o depoimento de Beatriz irá motivar 
muita gente.

 Olá, Beatriz! Que tal começarmos com uma 
apresentação?
Me chamo Beatriz César, tenho 17 anos e nasci 
em Osasco, SP mas vivo atualmente em Arapi-
raca, AL. Desde pequena, mais precisamente na 
4° série do ensino fundamental, eu já me envolvia 
em projetos de liderança, sempre gostei de me 
DESAlAR��EXPLORAR�O�NOVO��&UI�CRESCENDO�ASSIM��
com sonhos no bolso e cheia de vontade de 
transformar a minha vida e das outras pessoas 
também.

Como você conheceu o programa Jovens 
embaixadores?
Minha professora de inglês do 3° ano chegou na 
sala, colocou os materiais na mesa, se aproxi-
mou de mim e começou a falar em inglês comigo. 
%U�lQUEI�TIPO��h/I�v�$Aĥ�ELA�COMEĒOU�A�ME�FALAR�
sobre o programa Jovens Embaixadores, que eu 
TINHA�O�PERlL��SE�QUERIA�PARTICIPAR��

E como foi o teu processo de decisão para 
participar do programa?
Eu nunca tinha ouvido falar do programa JE 
antes. Meu sonho sempre foi ir para os Estados 
Unidos, ir à Casa Branca, brincar na neve, então 

EU�PENSEI�COMIGO�MESMA��h0OR�QUE�NĈO�v��
Acabei aceitando e deu tudo certo, no dia 31 
DE�/UTUBRO�DE������EU�RECEBI�A�NOTĥCIA�DE�QUE�
tinha sido selecionada para ser a Jovem Embai-
xadora de Alagoas nos Estados Unidos 2018, foi 
um dos dias mais felizes da minha vida! Saber 
inglês e querer mudar o mundo trouxe essa 
OPORTUNIDADE�INCRĥVEL�PARA�MIM��%U�DIGO�QUE�A�
minha vida é dividida em duas fases, antes do 
JE e pós JE.

Para participar do programa, o candidato 
deve comprovar participação em traba-
lhos voluntários. Que tipo de trabalho você 
desenvolveu?
Eu participava de um projeto chamado Com-Vida, 
sobre educação ambiental e liderança desde o 2° 
ano do ensino médio, no qual os participantes 
apresentavam soluções ecologicamente segu-
ras para problemas na nossa escola, incluindo a 
criação de bancos de pneu, e decoração que não 
POLUĥA�O�MEIO�AMBIENTE�

Como foram os preparativos para a viagem?
MUITA papelada! Sim, vários documentos, auto-
rizações, roupas de inverno para providenciar, 
dólar para trocar. Como eu estava terminando 
o ensino médio, foi bem corrido. Mas eu tentei 
LEVAR�OS�PREPARATIVOS�DA�FORMA�MAIS�LEVE�POSSĥVEL��
conversando com os outros Jovens Embaixado-
RES��AlNAL��ESTĆVAMOS�TODOS�ANIMADOS�EM�IR�PARA�
o exterior pela primeira vez.

E a recepção nos Estados Unidos, como 
ocorreu?
Quando chegamos lá, a equipe responsável 
PELOS�*%�S�ESTAVA�NOS�ESPERANDO��&OMOS�RECEBI-
dos com muita alegria e entusiasmo. Depois de 

NOS�CONHECERMOS��ENTRAMOS�NO�ĸNIBUS�E�lZEMOS�
um tour por Washington D.C. Comemos pizza, 
tivemos um almoço árabe e muito frio. Nossas 
FAMĥLIAS�AMERICANAS��QUE�SE�OFERECERAM�PARA�NOS�
hospedar, nos receberam com um jantar. Todos 
reunidos no mesmo lugar, curiosos para saber 
mais sobre nós e super animados para sairmos 
e nos divertimos.

E qual foi a programação lá?
Primeiro, ficamos 3 dias em Washington D.C, 
Maryland. Lá, nós conhecemos escolas, apren-
demos sobre justiça social, liderança, trabalho 
em equipe e experimentamos muitas comidas 
diferentes. Vimos a neve pela primeira vez, me 
SENTI�UMA�CRIANĒA�DE�NOVOş�&IZEMOS�PARTE�DE�
GRUPOS�DE�DIĆLOGO�E��NESSES�PRIMEIROS�DIAS��lCA-
mos num hotel estudantil, onde tivemos contato 
COM�OUTROS�ESTUDANTES�DE�DIFERENTES�PAĥSES��
CULTURAS�E�LĥNGUAS��$EPOIS��CADA�GRUPO�DE����
JE’s voou para seu estado de destino; eu fui para 
Reno, Nevada. Lá, tivemos workshops e conver-

sas com instituições privadas e públicas sobre 
justiça social, liderança, ativismo e consciência 
COLETIVA��0ASSAMOS����DIAS�COM�UMA�FAMĥLIA�
americana, meus pais sempre me apresentavam 
a coisas novas. Com eles, subi a minha primeira 
montanha na neve, fui em um jogo de basquete, 
marcha das mulheres e outras atividades simi-
lares. Depois, voamos de volta para Washington 
D.C e passamos mais 5 dias criando projetos 
para nossas comunidades, visitando a Casa 
"RANCA��MUSEUS��INCLUINDO�O�DO�lLME�5MA�.OITE�
NO�-USEU��O�MEMORIAL�DE�&RANKLIN�2OOSEVELT�E�O�
de Martin Luther King.

O que mais te surpreendeu durante esta 
experiência?
$ElNITIVAMENTE��AS�COMIDAS��!QUI�NO�"RASIL�NĈO�
temos uma variedade tão grande quanto lá. Comi 
DE�TUDO��SANDUĥCHE�COM�GUACAMOLE��LASANHA�
com feijão, frango doce. Desde hambúrgueres 
até comida tailandesa. Hoje tenho um paladar 
diferente por conta disso. É sempre bom estar 
aberta ao novo. Mas confesso que nos primeiros 
DIAS�FOI�MUITO�DIFĥCIL��ME�ADAPTAR�A�ESSE�ESTILO�DE�
alimentação norte americano.

O que o programa trouxe de positivo para 
a tua vida?
Tive a oportunidade, em Reno, de ter reuniões 
na faculdade privada de lá. Pude, de certa forma, 
viver o ambiente acadêmico, conhecer professo-
res de lá, alunos. Com isso eu tive a completa 
certeza de que iria estudar nos EUA, cursar R.I. 
COM�ECONOMIA��$Aĥ�ME�JOGUEI�NOS�PROCESSOS�
seletivos de programas de mentoria para estudar 
lá. Ainda estou nessa fase, mas eu sei que para 
conquistar coisas grandes é preciso paciência e 
dedicação.

Bolsas da Fundação Carolina - Espanha
Fonte: Fundação carolina

Aqui estão as modalidades de bolsas da 
&UNDAĒĈO�CAROLINA�
1- Bolsas de pós-graduação. Destinam-se 
ą�FORMAĒĈO�DE�GRADUADOS�DE�UM�PAĥS�MEMBRO�
da Comunidade Ibero-americana das Nações, 
com capacidade acadêmica ou profissional 
GARANTIDA�POR�UM�CURRĥCULO�EXCEPCIONAL�E�UMA�
trajetória vital de compromisso com a socie-
dade. O programa oferece duas formas de 
APOIO���A	�BOLSAS�E��B	�AJUDA�DE�ESTUDO�
2 -Bolsas de doutorado e estadias curtas 
de pós-doutorado.  As bolsas de doutorado 
têm como objetivo ajudar o corpo docente de 
universidades Ibero-americana a obter um 
doutorado em centros acadêmicos espanhóis. 
Por sua vez, as bolsas de curta permanência 
para pós-doutorado são destinadas a profes-
sores de universidades ibero-americanas que 
possuem doutorado e promovem intercâmbios 
ACADėMICOS�DE�ALTO�NĥVEL�ENTRE�%SPANHA�E�
América Latina.
3 - Programas de Mobilidade de Profes-

sores. Permitem pesquisas de cur ta 
permanência na Espanha para professores ou 
pesquisadores de universidades argentinas, 
brasileiras e do Grupo de Universidades de 
Tordesillas.
4 - Programas de Bolsas e Estudos Institu-
cionais. #RIADAS�PARA�AUXILIAR�NO�lNANCIAMENTO�
de planos de formação em centros espanhóis 
que propiciam o fortalecimento institucional das 
administrações públicas ibero-americanas. Em 
alguns casos compete às instituições latino-
-americanas e espanholas associadas a tarefa 
de apresentar os candidatos.
Os prazos são diferenciados mas estão previs-
tos para os meses de março e abril. Mais infor-
mações em http://bit.ly/3iNYtLy .

Programa Regional da University of Hertfordshire - Reino Unido
Fonte: University of Hertfordshire

A University of Hertfordshire está procurando 
candidatos internacionais entusiasmados e de alto 
potencial para participar do programa regional no 
Reino Unido . As candidaturas estão abertas para 
a África, América do Norte, América do Sul, Ásia 
Oriental, Sudeste da Ásia e Sul da Ásia.
!�BOA�NOTĥCIA�Ė�QUE�O�PROGRAMA�ESTĆ�ABERTO�PARA�
os interessados em qualquer programa de gradu-
AĒĈO�DA�INSTITUIĒĈO��0ARA�SER�ELEGĥVEL�O�CANDIDATO�
DEVERĆ�APRESENTAR�UM�CERTIlCADO�DE�GRADUAĒĈO�
anterior com excelente desempenho acadêmico.

Os candidatos são aconselhados a se inscreve-
rem no programa de bacharelado online ou fazer 
o download do formulário de inscrição e enviá-lo 
PARA�INTERNATIONAL HERTS�AC�UK���!PķS�A�CONlRMA-
ção, os alunos podem se inscrever para a bolsa.
Os candidatos devem apresentar uma cópia do 
passaporte, histórico escolar, referências e decla-
ração pessoal. Importante relembrar a necessidade 
DE�PROVA�DE�PROlCIėNCIA�NO�IDIOMA�INGLėS��FORNE-
CENDO�AS�PONTUAĒĹES�DOS�TESTES�4/%&,�OU�)%,43�
Maiores informações em http://bit.ly/3rin6CX .

Beatriz César, Jovem Embaixadora de AL em 2018

Arquivo pessoal


