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5DEU RUIM! MESA DIRETORA DA CÂMARA RECOMENDA A CASSAÇÃO DO DEPUTADO DANIEL SILVEIRA

PETROBRAS ANUNCIA NOVO AUMENTO NO LITRO 
DA GASOLINA (10,2%) E DO DIESEL (14,2%)

COMBUSTÍVEIS
VÃO ÀS ALTURAS

A Petrobras aumentou o preço do diesel e da gasolina pela segunda vez este mês. A 
partir de amanhã, o litro do diesel vai ficar R$ 0,3305 mais caro e o da gasolina vai subir 
R$ 0,2262. Este é o quarto reajuste no preço da gasolina e o terceiro no valor do diesel 
desde o início do ano. Com isso, o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as 
distribuidoras passará de R$ 2,25 para R$ 2,48 por litro (aumento de 10,2%) e o do diesel 
saltará de R$ 2,24 para R$ 2,58 por litro (aumento de 15,2%). O reajuste anterior havia 
sido feito em 9 de fevereiro. Desde o início de janeiro, o litro da gasolina nas distribui-
doras acumula alta de 34,78%. Já o do diesel subiu 27,7% no mesmo período. 5

Quem tem interesse em 
participar de mais de um 
certame do ciclo de concur-
sos do Governo de Alagoas 
em 2021 já pode começar a se 
preparar porque, de acordo 
com a Secretaria de Estado do 
Planejamento, Gestão e Patri-
mônio (Seplag), as provas do 
processo seletivo devem ser 
realizadas em dias diferentes. 
A ideia é possibilitar que os 
candidatos tenham mais chan-
ces de entrar para o funciona-
lismo alagoano. Realizados 
por meio do Núcleo de Concur-
sos da Seplag, os certames vão 
ofertar mais de 6 mil vagas. 
para diversas áreas. Com o 
intuito de ampliar a oportuni-
dade a quem vem estudando, 
a Seplag trabalha para que 
o cronograma das provas se 
estabeleça de forma que os  
candidatos possam se organi-
zar e participar dos certames.

AOS ESTUDOS!

Provas dos 
concursos 
serão em dias 
diferentes

A Sesau confirmou a 
detecção em Alagoas da 
nova variante brasileira do 
novo coronavírus, surgida no 
Amazonas e denominada de 
P1. A divulgação aconteceu 
por meio de uma Nota Técnica 
emitida hoje após o órgão ter 
recebido o resultado emitido 
pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), do Rio de Janeiro, 
responsável por examinar 
amostras de material biológico 
de pacientes alagoanos. A nova 
variante foi identificada em 
duas alagoanas das cidades de 
Viçosa e de Anadia. A paciente 
de Viçosa tem 36 anos e viajou 
para Manaus (AM) no mês de 
janeiro, onde permaneceu por 
quatro dias. O segundo caso é 
de uma idosa de 64 anos, que 
não viajou para o Amazonas e 
não teve contato com nenhuma 
pessoa do território amazo-
nense ou outro Estado.

COVID-19

AL registra 
dois casos 
da nova 
variante

PREVIDÊNCIA

Governador anuncia a 
revisão da contribuição 

O governador Renan Filho 
anunciou hoje que o Estado vai 
reavaliar a contribuição previ-
denciária de parte do funciona-
lismo público a fim de diminuir 

o percentual descontado, espe-
cialmente dos servidores com 
menores salários. O anúncio foi 
feito durante a abertura do ano 
legislativo de 2021, na Assem-

bleia Legislativa do Estado 
(ALE). O assunto, segundo ele, 
será levado à Assembleia nos 
próximos dias para discussão 
com os deputados.

Anúncio da revisão sobre o percentual descontado dos servidores estaduais foi feito hoje, no retorno da Assembleia
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Márcio Ferreira
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Na vida somos forçados a 
tomar decisões que têm reper-
cussão em todo o nosso destino, 
algumas vezes positivas outras 
negativas ou mesmo desas-
trosas. Assim, a cantora Karol 
Conká jogou com seu destino 
e perdeu. A sua participação 
na 21ª edição do “Big Brother 
Brasil” da Rede Globo de Tele-
visão é um case de como perder 
tudo em poucos dias. Antes 
de entrar no programa, ela era 
famosa, imponderada, admi-
rada. Agora, ela é só odiada.

Ao aceitar participar do 
BBB 21, certamente Karol tinha 
em mente ganhar mais notorie-
dade do que já tem. Ela queria 
mais seguidores, citações posi-
tivas e dinheiro, muito dinheiro 
em consequência de mais 
shows, eventos e engajamento 
nas redes sociais. Tudo isso foi 
por água abaixo já na primeira 
semana do reality da Globo, 
quando a cantora exerceu toda 
uma opressão contra o ator 
Lucas Penteado, chegando ao 
cúmulo de ‘obrigar’ todos os 
confinados a não sentarem à 
mesa com ele, deixando-o triste 
e sozinho num canto da casa. 
De toda essa opressão, sobrou 
para o ator a porta de saída do 
programa. Foi o que ele fez, 
pedindo para sair e deixando 
um ranço eterno nos brasilei-

ros contra Karol Conká e o seu 
‘gabinete do ódio’.

Segundo o levantamento 
feito a pedido da Forbes pela 
BRUNCH, agência full service 
que gerencia a carreira de 
influenciadores digitais como 
MariMoon, Nath Finanças, 
Blogueira de Baixa Renda e 
Dora Figueiredo, as perdas 
relacionadas a publicidade no 
Instagram, shows e progra-
mas de TV podem chegar a R$ 
5 milhões, considerando que 
a cantora levar meses para se 
recuperar da crise de imagem.

O GABINETE DO ÓDIO
Karol não está só neste rastro 

de destruição de imagem. Ela 
conta com outros ‘colegas’. 
Destaque para o rapper Projota, 
que tinha uma boa imagem aqui 
no mundo de fora, mas também 
está completamente destruída 
devido a seu posicionamento 
opressor inicialmente contra 
Lucas Penteado, que se dizia fã 
do cantor, e agora contra o ‘trio 
ternura’, composto por Sarah, 
Juliette e Gilberto. Projota tem 
perdido constantemente segui-
dores nas suas redes sociais, 
perdendo e muito no quesito 
imagem, principalmente por 
ser um artista fortemente vincu-
lado aos bairros pobres das 
grandes cidades. Projota, assim 

como Karol joga por terra toda 
uma reputação positiva que 
tinha, frustrando, seguidores e 
até mesmo colegas do mundo 
artístico ‘das quebradas’.

NEGO DI
Integrante do ‘gabinete do 

ódio’ do BBB 21, o comediante 
Nego Di já está sentindo na pele 
a rejeição aqui fora. Ele foi rejei-
tado pelo público do programa 
com quase 99% dos votos, 
entrando para a história como 
a maior rejeição. Negro Di 
ficou ‘famoso’ por desdenhar 
do brutal assassinato da verea-
dora Marielle Franco, de tecer 
comentários contra o jornalista 
da Globo Rodrigo Bogardi, que 
levou seus seguidores a enviar 
ameaças de morte contra o 
apresentador. No programa, 
Nego Di se mostrou perverso 
aos olhos do público ao vetar de 
uma prova de líder seu parceiro 
Lucas Penteado, justamente a 
pessoa que abriu mão da lide-
rança em favor do Nego.

PSICÓLOGA LUMENA
Um capítulo à parte para a 

psicóloga Lumena, que vem 
desempenhando um papel 
de subchefe da Karol Conká. 
Suas tiradas pseudo engajadas 
tem irritado profundamente o 
público do programa, levando 

a uma rejeição parecida com 
a que está tendo o Nego Di. 
Lumena distorce bandeiras de 
luta do movimento antirracial 
ao bel prazer dos aconteci-
mentos do jogo televisivo. Por 
conta disso, a psicóloga está 
sendo vista como uma pessoa 
que faz um desserviço à causa, 
desvirtuando completamente a 
imagem que tem os lutadores e 
lutadoras do movimento negro.

Por ser psicóloga, Lumena 
é acusada de ‘entrar’ na cabeça 
dos outros confinados, levando-
-os a reações inusitadas. Foi 
depois de uma conversar tensa 
com ela que o ator Lucas Pente-
ado decidiu pedir para sair do 
programa.

Desta forma o quarteto 
Karol, Lumena, Projota e Nego 
Di deve passar para a história 
do BBB 21 com o mais odiado 
aqui fora. Eles devem perder 
mais do que dinheiro, devem 
perder credibilidade e podem 
ter que lutar muito para revi-
rar esse jogo da vida. Pode até 
ser, devido ao intenso ranço 
do público, que alguns deles 
não consiga reverter a situação, 
dado o nível de ojeriza.

Espero estar errado, mas 
vejo profunda dificuldade 
dos quatro serem ‘perdoados’ 
pelo tribunal das redes sociais. 
Vamos aguardar o tempo.

Acusada de mandar matar 
o marido, o Pastor Anderson, a 
deputada federal Flordelis foi 
processada pela justiça e anda 
com uma tornezeleira eletrônica.

Ela anda exatamente no plená-
rio e nos corredores da Câmara, 
exercendo o mandato como se 
nada tivesse acontecido.

Agora, o Senado vai receber 
de volta aquele senador que foi 
preso, em uma operação da Polí-
cia Federal, com dinheiro enfiado 
nas nádegas.

O nome dele é Chico Rodri-
gues (DEM-RR).

Pois é. O parlamentar recebeu 
sua carta de alforria do ministro 
do STF, Luís Roberto Barroso.

Será, portanto, mais um a 
transitar pelos corredores do 
Congresso Nacional, esbanjando 
à imunidade parlamentar nesse 
Brasil Novo(?).

O curioso é que o senhor 
Barroso disse que não há provas 
contra ele. Por isso vai reassumir 
o mandato, que estava sendo 
ocupado pelo próprio filho.

Esse quadro é apenas uma 
pequena mostra do nível do parla-
mento que hoje manda no País.

Afinal, só na Câmara dos 
Deputados  50 parlamentares são 
réus no Supremo Tribunal Fede-
ral.

E as causas são as mais diver-
sas: assassinatos, corrupção, entre 
outras tantas. Que o diga o depu-
tado carioca Daniel Silveira.

Isso mostra também que a 
ignorância e as conveniências do 
eleitor brasileiro são responsá-
veis pela ascensão dessa gente – 
pra deitar e rolar – nos gabinetes 
atapetados dos palácios no centro 
do poder.

Há aí uma questão real de 
caráter.

Quando isso vai mudar? Nem 
“são nunca” sabe dizer.

Depois de muito tempo a 
crise causada pelo coronaví-
rus deixou de ser o principal 
tema dos telejornais da TV 
aberta. A prisão do depu-
tado federal  Daniel Silveira 
(PSL-RJ) virou o ‘assunto’ 
nesta quarta-feira (17).  

Jornal da Record, SBT 
Brasil ,  Jornal da Band e 
RedeTV! News não mencio-

naram que o parlamentar é 
bolsonarista raiz - e partici-
pante ativo de atos contra a 
democracia e a Constituição.

Apenas o Jornal Nacio-
nal, mais de uma vez, expli-
citou que o deputado federal 
é umbilicalmente ligado ao 
presidente Jair Bolsonaro.  

Daniel Silveira foi preso 
pela PF na noite de terça-feira 

(16) após gravar um vídeo 
com ameaças a ministros 
do STF e apologia ao AI-5 - 
decreto da ditadura militar 
(1968) que suspendeu todas 
as garantias constitucionais.

“o AI-5 foi decretado 
para punir uma Câmara 
dos Deputados que impe-
dira que fosse processado 
um deputado que defendia 

liberdades cerceadas pelos 
militares no poder.A atual 
Câmara dos Deputados – 
depois de uma ditadura, 
uma redemocratização e 
uma Constituição – vai se 
ocupar da situação de um 
deputado que usa das liber-
dades reconquistadas por 
gerações de brasileiros para 
propor acabar com essas 

liberdades.”, avalia o jorna-
lista William Waack, no 
Estado de S.Paulo.  

Pois bem, o alagoano 
Arthur Lira (PP),  recém 
eleito presidente da Câmara 
dos Deputados, já vai poder 
escrever o seu nome na 
história, caso lidere os depu-
tados para o lado certo dessa 
situação real e imediata.

Karol Conká e o manual prático de como 
destruir uma carreira de sucesso

Senador do 
dinheiro nas 

nádegas volta 
ao Senado

Só Globo diz que deputado preso é bolsonarista
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Limpeza e desobstrução de 
galerias no Pontal da Barra

PREFEITURA DE MACEIÓ FAZ SERVIÇO PREVENTIVO diante da quadra chuvosa, para evitar alagamento no bairro                                                    

Policiais civis da Delegacia 
Especializada da Criança e do 
Adolescente (DECAC), coor-
denada pela delegada Bárbara 
Arraes, após investigação, apre-
enderam na manhã de hoje, na 
Jatiúca, um menor de 15 anos.

De acordo com a DECAC, a 
apreensão foi em cumprimento 
a mandado de busca e apre-

ensão expedido pelo juiz Ney 
Costa Alcântara de Oliveira, 
titular da 1ª Vara da Infância 
e Juventude da Capital, pelo 
Ato Infracional análogo a Estu-
pro de Vulnerável contra uma 
criança de três anos de idade. O 
caso ocorreu no último dia 6 de 
fevereiro, na casa da vítima, na 
Jatiúca.

A part ir  da  próxima 
segunda-feira (22), os ônibus 
que operam na linha 223 – 
Ipioca/Mercado (via Ponta 
Verde) voltarão a atender os 
moradores do Alto de Ipioca, 
no Litoral Norte de Maceió. A 
modificação no itinerário das 
viagens que será implemen-
tada pela Superintendência 
Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT) é fruto da 
demanda dos moradores da 
região e busca proporcionar 
maior conforto e segurança.

Com a intervenção, apenas 

as viagens que saem do Termi-
nal de Ipioca às 5h50, 6h, 6h10, 
6h20, 6h40, 7h, 7h20, 7h40, 8h 
e 8h20, no horário de pico da 
manhã, irão acessar a locali-
dade. Após esses horários, os 
coletivos da linha 223 – Ipioca/
Mercado (via Ponta Verde) só 
voltarão a acessar a comuni-
dade no período da noite.

Na ocasião, a linha alimen-
tadora 1019 – Alto de Ipioca/
AL 101 – Norte seguirá aten-
dendo os usuários durante 
todo o dia como já ocorre 
atualmente.

Como medida necessária 
para proteger a comunidade 
interna e evitar a dissemina-
ção da Covid-19, o Ministério 
Público do Trabalho em Alagoas 
(MPT) prorrogou, até  26 de 
fevereiro, a suspensão das ativi-
dades presenciais na instituição. 
A Portaria Nº 09/2021, que trata 
da prorrogação, foi assinada 
pelo procurador-chefe Rafael 
Gazzaneo.

Com a suspensão das ativi-
dades presenciais, as denúncias 
de irregularidades trabalhis-
tas devem ser feitas exclusiva-
mente de forma remota. O MPT 
em Alagoas recebe denúncias 

pelos telefones 2123-7900/7911 
(Maceió), 3482-2900 (Arapi-
raca), pelo site prt19.mpt.mp.br 
e pelo aplicativo de celular MPT 
Pardal.

As audiências e reuniões do 
MPT também continuam sendo 
realizadas de forma telepresen-
cial, salvo os casos urgentes e 
indispensáveis que não possam 
ser tratados de forma virtual. 
De forma excepcional e quando 
as situações não puderem ser 
tratadas de forma remota, o 
MPT também manterá o aten-
dimento presencial nos casos 
devidamente justificados e soli-
citados pelos interessados.

ATO INFRACIONAL

ALTO DE IPIOCA

NO MPT

Polícia apreende 
garoto de 15 anos

Linha 223 voltará a 
atender moradores

Trabalho presencial 
supenso até dia 26

Secom/Maceió

O bairro do Pontal da Barra 
está recebendo ações 
de prevenção à quadra 

chuvosa, com limpeza e desobstrução de 
galerias. Segundo o secretário municipal 
de Infraestrutura, Nemer Ibrahim, há anos 
as galerias do bairro não recebem manu-
tenção, o que vem causando pontos de 
alagamento em dias de chuva.

“Quando abrimos as galerias, vimos 
que estavam muito entupidas. Demos 
início à limpeza e desobstrução delas já 
para evitar que o Pontal fique alagado no 
período de chuvas que se aproxima”, disse 

o secretário.
Ao fim dos serviços, o secretário Nemer 

pretende se reunir com os moradores do 
bairro para explicar os serviços que foram 
executados e conscientizar que a popula-
ção adote medidas para manter a limpeza 
destas galerias.

“Visitamos a pé rua a rua, conversamos 
com os moradores e assim que terminar-
mos a limpeza das galerias, nos reunire-
mos com a comunidade para explicar o 
que foi feito e quais medidas a popula-
ção deve tomar para manter as galerias 
limpas”, disse o secretário.

Equipes da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
iniciaram os trabalhos de 
limpeza das galerias no Pontal
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Josenildo Torres
Repórteres

A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
d a  S a ú d e 

(Sesau) confirmou a detecção 
em Alagoas da nova variante 
brasileira do novo coronaví-
rus, surgida no Amazonas e 
denominada de P1. A divul-
gação aconteceu por meio de 
uma Nota Técnica emitida 
hoje, após o órgão ter rece-
bido o resultado emitido pela 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), do Rio de Janeiro, 
responsável por examinar 

amostras de material bioló-
gico de pacientes alagoanos.

A nova variante foi identi-
ficada em duas alagoanas das 
cidades de Viçosa e de Anadia. 
A paciente de Viçosa tem 36 
anos e viajou para Manaus 
(AM) no mês de janeiro, onde 
permaneceu na capital do 
Amazonas por quatro dias. Ao 
retornar da viagem, a paciente 
apresentou os sintomas do 
novo coronavírus.

O segundo caso é de uma 
idosa de 64 anos, que não viajou 
para o Amazonas e não teve 
contato com nenhuma pessoa 
do território amazonense ou de 
qualquer outro Estado brasi-

leiro. Isso mostra que a nova 
variante P1 do novo corona-
vírus está em circulação em 
Alagoas.

No final da manhã de hoje, 
em coletiva de imprensa, o 
secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres, informou 
que, após a confirmação da 
Fiocruz desses dois casos, 
Alagoas é o 11º estado do 
Brasil a ter a circulação da nova 
variante da Covid-19.

“Essa nova variante do 
Amazonas nos chama a atenção 
por ter uma maior transmissi-
bilidade, mas sem nenhuma 
confirmação de que os casos 
sejam mais graves e ou letais. 

Com uma transmissão maior, 
isso significa que o vírus deva 
infectar mais pessoas, caso a 
população não mantenha as 
medidas de proteção”, explicou 
o secretário.

O titular da Saúde Alagoas 
ainda fez um apelo à popula-
ção para evitar o aumento da 
ocupação dos leitos na Rede 
Hospitalar do Estado. “Não 
existe motivo para pânico 
com o surgimento dessa nova 
variante, mas, o povo alago-
ano deve ter a consciência 
de manter o distanciamento 
social, evitando as aglomera-
ções, fazendo o uso de máscara 
ao sair de casa, além de conti-

nuar com a higienização das 
mãos com água e sabão, e o uso 
do álcool líquido ou gel 70%. É 
somente com a conscientiza-
ção da população que iremos 
passar por esse período de difi-
culdade e voltarmos a nossa 
antiga normalidade”, recomen-
dou Alexandre Ayres.

A Sesau também confir-
mou na Nota Técnica, que a 
circulação da nova variante do 
Amazonas em Alagoas não 
possui nenhuma ligação com 
os pacientes manauaras que 
foram trazidos para serem 
tratados em Maceió, em razão 
do colapso da Rede Hospitalar 
Pública de Manaus.

Sesau confirma nova variante 
do coronavírus em Alagoas

ALERTA: Duas pacientes do interior do Estado foram confirmadas com a nova variante, após resultado divulgado pela Fiocruz

O governador Renan Filho 
anunciou hoje que o Estado 
vai reavaliar a contribuição 
previdenciária de parte do 
funcionalismo público a fim 
de diminuir o percentual 
descontado, especialmente 
dos servidores com menores 
salários. O anúncio foi feito 
durante a abertura do ano 
legislativo de 2021, na Assem-
bleia Legislativa do Estado 
(ALE). O assunto, segundo 
ele, será levado à Assem-
bleia nos próximos dias para 
discussão com os deputados.

Ao apresentar os inves-
timentos que o Governo de 
Alagoas fará este ano em 
diversas áreas, Renan Filho 
explicou o caminho que o 
Estado percorreu para conse-
guir realizar novos concursos 
públicos em 2021 e, poste-
riormente, com a elevação 
da receita previdenciária 
decorrente dos novos servi-
dores contratados, poder 
abrir espaço para recalcular 
as contribuições dos funcio-
nários mais pobres.

“ Q u a n d o  f i z e m o s  a 
reforma da previdência, não 
tínhamos espaço para fazer 
novos concursos públicos. 
Ao longo dos últimos meses, 
o Supremo Tribunal Federal 
mudou alguns entendimen-
tos, principalmente em rela-
ção aos 25% de investimentos 
em educação, fazendo uma 

releitura, obrigando a reti-
rada dos aposentados. Isso 
abriu mais uma capacidade 
de investimento para o Estado 
e nós criamos as condições 
para realizar, agora em 2021, 
o maior ciclo de concur-
sos públicos desse período 
recente”, disse, explicando 
em seguida como os concur-
sos ajudarão o Estado a rever 
as contribuições:

“No caso da receita previ-

denciária, ela é difícil de 
aumentar, porque ou você 
aumenta a contribuição para 
o servidor, o que foi feito, ou 
você contrata mais servidores 
para deixarem de contribuí-
rem com o INSS e contribu-
írem com o sistema próprio. 
Nós elevamos o percentual 
[de contribuição previdenci-
ária] para o que determinou 
a Constituição [Federal], os 
14%. Mas, agora, com o ciclo 

de concursos que nós vamos 
fazer, vamos elevar a receita 
bruta à frente, o que vai 
permitir, baseado no cálculo 
atuarial e na técnica, que a 
gente faça uma releitura da 
contribuição previdenciária 
de alguns servidores públi-
cos, especialmente dos mais 
pobres”, disse Renan Filho.

Os concursos – alguns 
já em andamento – contem-
plam as áreas da segurança 

pública, com vagas para poli-
ciais penais, civis e militares, 
delegados e bombeiros; da 
educação, com 3 mil vagas 
para professores, o maior 
concurso do século nessa 
área em Alagoas; da saúde; e 
para a Procuradoria-Geral do 
Estado. Só nos editais da Polí-
cia Civil, Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros, Secretaria da 
Educação e PGE, será ofere-
cido um total de 4.745 vagas.

“Isso vai dar a condição de 
que a gente equilibre o Estado, 
reveja aquilo que a gente fez 
dentro da técnica, e encontre 
um caminho para ampliar a 
renda disponível do servidor 
público nesse período de pós-
-pandemia, o que vai ajudar 
o Estado a sair da crise”, afir-
mou o governador.

Renan Filho destacou, 
durante seu pronunciamento, 
o volume de investimentos 
previsto no orçamento do 
Estado este ano, o maior da 
história de Alagoas e um dos 
maiores do país, que contem-
plará a duplicação de impor-
tantes rodovias, a construção 
de creches e ampliação do 
ensino integral, a implan-
tação de novos hospitais e 
Unidades de Pronto Aten-
dimento, a distribuição de 
renda para os mais pobres 
por meio do Cartão CRIA, 
entre outros programas e 
obras prioritários.

AL PREVIDÊNCIA

Governador Renan Filho anuncia revisão
da contribuição de servidores estaduais 

Márcio Ferreira

Anúncio foi feito hoje durante a abertura do ano legislativo de 2021, na Assembleia Legislativa do Estado (ALE)
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Josenildo Torres
Repórteres

A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
d a  S a ú d e 

(Sesau) confirmou a detecção 
em Alagoas da nova variante 
brasileira do novo coronaví-
rus, surgida no Amazonas e 
denominada de P1. A divul-
gação aconteceu por meio de 
uma Nota Técnica emitida 
hoje, após o órgão ter rece-
bido o resultado emitido pela 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), do Rio de Janeiro, 
responsável por examinar 

amostras de material bioló-
gico de pacientes alagoanos.

A nova variante foi identi-
ficada em duas alagoanas das 
cidades de Viçosa e de Anadia. 
A paciente de Viçosa tem 36 
anos e viajou para Manaus 
(AM) no mês de janeiro, onde 
permaneceu na capital do 
Amazonas por quatro dias. Ao 
retornar da viagem, a paciente 
apresentou os sintomas do 
novo coronavírus.

O segundo caso é de uma 
idosa de 64 anos, que não viajou 
para o Amazonas e não teve 
contato com nenhuma pessoa 
do território amazonense ou de 
qualquer outro Estado brasi-

leiro. Isso mostra que a nova 
variante P1 do novo corona-
vírus está em circulação em 
Alagoas.

No final da manhã de hoje, 
em coletiva de imprensa, o 
secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres, informou 
que, após a confirmação da 
Fiocruz desses dois casos, 
Alagoas é o 11º estado do 
Brasil a ter a circulação da nova 
variante da Covid-19.

“Essa nova variante do 
Amazonas nos chama a atenção 
por ter uma maior transmissi-
bilidade, mas sem nenhuma 
confirmação de que os casos 
sejam mais graves e ou letais. 

Com uma transmissão maior, 
isso significa que o vírus deva 
infectar mais pessoas, caso a 
população não mantenha as 
medidas de proteção”, explicou 
o secretário.

O titular da Saúde Alagoas 
ainda fez um apelo à popula-
ção para evitar o aumento da 
ocupação dos leitos na Rede 
Hospitalar do Estado. “Não 
existe motivo para pânico 
com o surgimento dessa nova 
variante, mas, o povo alago-
ano deve ter a consciência 
de manter o distanciamento 
social, evitando as aglomera-
ções, fazendo o uso de máscara 
ao sair de casa, além de conti-

nuar com a higienização das 
mãos com água e sabão, e o uso 
do álcool líquido ou gel 70%. É 
somente com a conscientiza-
ção da população que iremos 
passar por esse período de difi-
culdade e voltarmos a nossa 
antiga normalidade”, recomen-
dou Alexandre Ayres.

A Sesau também confir-
mou na Nota Técnica, que a 
circulação da nova variante do 
Amazonas em Alagoas não 
possui nenhuma ligação com 
os pacientes manauaras que 
foram trazidos para serem 
tratados em Maceió, em razão 
do colapso da Rede Hospitalar 
Pública de Manaus.

Sesau confirma nova variante 
do coronavírus em Alagoas

ALERTA: Duas pacientes do interior do Estado foram confirmadas com a nova variante, após resultado divulgado pela Fiocruz

O governador Renan Filho 
anunciou hoje que o Estado 
vai reavaliar a contribuição 
previdenciária de parte do 
funcionalismo público a fim 
de diminuir o percentual 
descontado, especialmente 
dos servidores com menores 
salários. O anúncio foi feito 
durante a abertura do ano 
legislativo de 2021, na Assem-
bleia Legislativa do Estado 
(ALE). O assunto, segundo 
ele, será levado à Assem-
bleia nos próximos dias para 
discussão com os deputados.

Ao apresentar os inves-
timentos que o Governo de 
Alagoas fará este ano em 
diversas áreas, Renan Filho 
explicou o caminho que o 
Estado percorreu para conse-
guir realizar novos concursos 
públicos em 2021 e, poste-
riormente, com a elevação 
da receita previdenciária 
decorrente dos novos servi-
dores contratados, poder 
abrir espaço para recalcular 
as contribuições dos funcio-
nários mais pobres.

“ Q u a n d o  f i z e m o s  a 
reforma da previdência, não 
tínhamos espaço para fazer 
novos concursos públicos. 
Ao longo dos últimos meses, 
o Supremo Tribunal Federal 
mudou alguns entendimen-
tos, principalmente em rela-
ção aos 25% de investimentos 
em educação, fazendo uma 

releitura, obrigando a reti-
rada dos aposentados. Isso 
abriu mais uma capacidade 
de investimento para o Estado 
e nós criamos as condições 
para realizar, agora em 2021, 
o maior ciclo de concur-
sos públicos desse período 
recente”, disse, explicando 
em seguida como os concur-
sos ajudarão o Estado a rever 
as contribuições:

“No caso da receita previ-

denciária, ela é difícil de 
aumentar, porque ou você 
aumenta a contribuição para 
o servidor, o que foi feito, ou 
você contrata mais servidores 
para deixarem de contribuí-
rem com o INSS e contribu-
írem com o sistema próprio. 
Nós elevamos o percentual 
[de contribuição previdenci-
ária] para o que determinou 
a Constituição [Federal], os 
14%. Mas, agora, com o ciclo 

de concursos que nós vamos 
fazer, vamos elevar a receita 
bruta à frente, o que vai 
permitir, baseado no cálculo 
atuarial e na técnica, que a 
gente faça uma releitura da 
contribuição previdenciária 
de alguns servidores públi-
cos, especialmente dos mais 
pobres”, disse Renan Filho.

Os concursos – alguns 
já em andamento – contem-
plam as áreas da segurança 

pública, com vagas para poli-
ciais penais, civis e militares, 
delegados e bombeiros; da 
educação, com 3 mil vagas 
para professores, o maior 
concurso do século nessa 
área em Alagoas; da saúde; e 
para a Procuradoria-Geral do 
Estado. Só nos editais da Polí-
cia Civil, Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros, Secretaria da 
Educação e PGE, será ofere-
cido um total de 4.745 vagas.

“Isso vai dar a condição de 
que a gente equilibre o Estado, 
reveja aquilo que a gente fez 
dentro da técnica, e encontre 
um caminho para ampliar a 
renda disponível do servidor 
público nesse período de pós-
-pandemia, o que vai ajudar 
o Estado a sair da crise”, afir-
mou o governador.

Renan Filho destacou, 
durante seu pronunciamento, 
o volume de investimentos 
previsto no orçamento do 
Estado este ano, o maior da 
história de Alagoas e um dos 
maiores do país, que contem-
plará a duplicação de impor-
tantes rodovias, a construção 
de creches e ampliação do 
ensino integral, a implan-
tação de novos hospitais e 
Unidades de Pronto Aten-
dimento, a distribuição de 
renda para os mais pobres 
por meio do Cartão CRIA, 
entre outros programas e 
obras prioritários.

AL PREVIDÊNCIA

Governador Renan Filho anuncia revisão
da contribuição de servidores estaduais 

Márcio Ferreira

Anúncio foi feito hoje durante a abertura do ano legislativo de 2021, na Assembleia Legislativa do Estado (ALE)
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Petrobras anuncia mais um 
reajuste na gasolina e diesel

EM 2021,  gasolina acumula alta de 31% e o diesel, de 25%; novos preços dos combustíveis entram em vigor amanhã

A Petrobras anun-
ciou, nesta quinta-
-feira (18/2), mais um 

reajuste no preço dos combus-
tíveis nas refinarias. A partir da 
sexta-feira (19), o valor médio 
do litro da gasolina será de R$ 
2,48, alta de 10,2%, após reajuste 
de R$ 0,23. O preço médio do 
diesel será de R$ 2,58, depois 
de aumento de R$ 0,34 por litro, 
uma elevação de 15%.

Segundo o Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Combustíveis e Lubrificantes 
do Distrito Federal (Sindicom-
bustíveis-DF), desde a sexta-
-feira passada (12), a gasolina 
já sofreu aumento de R$ 0,42 
por litro. Além dos reajustes da 
Petrobras, houve elevação do 
etanol anidro e revisão da base 
de cálculo do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS). “Daqui a 15 
dias, o governo do DF vai revi-
sar novamente o preço médio e 
teremos novo aumento”, afir-
mou o presidente do sindicato, 
Paulo Tavares.

A Petrobras já promoveu 
oito aumentos seguidos no 
preço da gasolina, disse Tavares. 

Apenas em 2021, o combustível 
acumula alta de 31%. O diesel, 
como o reajuste que vai vigorar 
na sexta-feira, terá acumulado 
25% de aumento este ano. Vale 
lembrar que os caminhoneiros 
de todo o país ameaçaram fazer 
uma greve em 1º de fevereiro, 
justamente por conta do alto 
preço do óleo diesel. Como o 
combustível é utilizado no frete, 
o aumento pesa na inflação de 
quase todos os produtos.

Tavares, do Sindicombus-
tíveis-DF, questiona a política 
de preços da Petrobras, que é 
alinhada à paridade internacio-
nal. “O último reajuste elevou 
a gasolina em R$ 0,15. Agora, 
aumenta em R$ 0,23. A isso 
se soma o aumento do etanol 
anidro, no sábado (13), com 
impacto de R$ 0,10 no litro e 
mais a revisão do ICMS, outros 
R$ 0,10. De sexta-feira para cá, 
ou seja, em praticamente uma 
semana, o litro da gasolina 
aumentou mais de R$ 0,40”, 
lamentou.

O empresário destacou que 
a margem bruta da revenda está 
entre R$ 0,20 e R$ 0,50. “Com os 
R$ 0,40 de aumento, tem posto 

que vai trabalhar com margem 
negativa. Como vão ficar os 
preços nas bombas depende 
de cada posto, dentro da sua 
política de preços, sua capaci-
dade de absorver os aumentos 
e também de estoque”, ressal-
tou. Ele lembrou que o barril de 
petróleo disparou, como aler-
tou o Correio.

Para o assessor executivo 
da Confederação Nacional 
dos Transportadores Autôno-
mos (CNTA), Marlon Maues, a 
questão do preço dos combustí-
veis transcende a categoria dos 
caminhoneiros. “O aumento 
do diesel impacta na indús-
tria naval, no agronegócio, no 
transporte de passageiros, na 
indústria e no comércio, porque 
o frete mais caro pesa no preço 
dos produtos. Quem sofre é a 
população”, disse.

Segundo Maues, a CNTA 
quer que os parlamentares 
questionem a Petrobras. “O 
caminhoneiro leva essa respon-
sabilidade, mas não queremos 
que seja usado como massa de 
manobra. Clamamos para que 
os representantes legais, os 
parlamentares, questionem a 

política de preços dos combus-
tíveis. É um problema nacional 
e uma falta de sensibilidade, 
em plena pandemia, a empresa 
buscar lucro acima de tudo”, 
afirmou.

PARIDADE 
De acordo com a Petrobras, 

“o alinhamento dos preços 
ao mercado internacional é 
fundamental para garantir 
que o mercado brasileiro siga 
sendo suprido sem riscos de 
desabastecimento pelos dife-
rentes atores responsáveis pelo 
atendimento às diversas regi-
ões brasileiras: distribuidores, 
importadores e outros refi-
nadores, além da Petrobras”. 
Segundo a companhia, o equi-
líbrio competitivo é responsá-
vel pelas reduções de preços 
quando a oferta cresce no 
mercado internacional, como 
ocorrido ao longo de 2020.

A estatal informou, ainda, 
que as variações para mais 
ou para menos, associadas ao 
mercado internacional e à taxa 
de câmbio, têm influência limi-
tada sobre os preços percebi-
dos pelos consumidores finais. 

“O preço da gasolina e do 
diesel vendidos na bomba do 
posto revendedor é diferente 
do valor cobrado nas refina-
rias da Petrobras. Até chegar 
ao consumidor são acrescidos 
tributos federais e estaduais, 
custos para aquisição e mistura 
obrigatória de biocombustí-
veis, além das margens brutas 
das companhias distribuidoras 
e dos postos revendedores de 
combustíveis”, acrescentou.

Segundo a Agência Nacio-
nal de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis, a partir de 
levantamento de preços ao 
consumidor final em 13 capi-
tais e regiões metropolitanas 
brasileiras, feito na semana 7 a 
13 de fevereiro, a composição do 
preço da gasolina era a seguinte: 
11% de revendas e distribuido-
ras; 14% de etanol anidro; 28% 
de ICMS, 14% de Cide, PIS/
Cofins; e 33% de realização da 
Petrobras. No diesel, a composi-
ção, na mesma semana apurada 
pela ANP, era a seguinte: 14% de 
revendas e distribuidoras; 13% 
de biodiesel; 14% de ICMS; 8% 
de PIS/Cofins; e 51% de realiza-
ção da Petrobras.

Valor

A representação feita pela 
Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados ao Conselho de 
Ética contra o deputado Daniel 
Silveira (PSL-RJ) pede como 
penalidade única a cassação 
do mandato, sem previsão de 
suspendê-lo por um algum 
prazo, conforme foi cogitado 
em articulações políticas na 
Casa para tentar estancar a 
crise com o Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Silveira foi preso terça-
-feira, por decisão do STF, 
após divulgar um vídeo nas 
redes sociais em que, entre 
ofensas aos ministros da 
Corte, dizia imaginar alguns 
deles sendo espancados e 
fazia apologia ao Ato Insti-
tucional nº 5 (AI-5), fechou 
o Congresso e endureceu a 
Ditadura Militar. A Câmara 
votará em plenário se auto-
riza a prisão. A sessão para 

isso ainda não está marcada e 
será decidida pelos partidos 
na tarde desta quinta-feira.

Desde terça-feira, o presi-
dente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), e seus aliados 
tentam uma solução nego-
ciada com o Supremo. No 
entendimento deles, auto-
rizar a prisão abrirá uma 
brecha para futuras prisões 
de parlamentares sem a 
existência clara de crime em 
flagrante, mas a rejeitar dará 
margem para esse tipo de 
discurso, causando turbu-
lências na relação com os 
ministros, que aprovaram 
por unanimidade a prisão.

Diante do impasse,  a 
Mesa Diretora da Câmara 
resolveu protocolar uma 
representação no Conselho 
de Ética para punir o depu-
tado e tentar relaxar a prisão, 
evitando a votação no plená-
rio. Embora se fale, nos basti-
dores, na possibilidade de 

suspensão dele do mandato 
por seis meses, o documento 
publicado nesta quinta-feira 
no Diário Oficial da Casa 
pede que o conselho o puna 

com a cassação do mandato 
por faltar com o decoro 
parlamentar.

Na representação, a Mesa 
Diretora diz que Silveira, 

“além de atacar frontalmente 
os ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) por 
meio de diversas ameaças e 
ofensas à honra, expressa-
mente propõe medidas anti-
democráticas contra aquela 
Suprema Corte, defendendo 
o AI-5, a substituição imediata 
e a adoção de medidas violen-
tas contra a vida e a segurança 
de todos os ministros”.

O Conselho de Ética deve 
retomar suas atividades na 
próxima semana para iniciar 
o processo contra Silveira. 
O colegiado terá de garan-
tir ampla margem à defesa, 
além de conciliar esse caso 
com o de outros deputados – 
inclusive de uma parlamen-
tar acusada de ser mandante 
do assassinato do marido –, 
e poderá relaxar a punição 
pedida pela Mesa Diretora 
ou referendá-la e enviar o 
processo para votação em 
plenário.

COM UM PÉ NA RUA!

Mesa da Câmara defende cassação 
de deputado que atacou o Supremo

Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

Considerado um delinquente, Daniel Silveira deve ter o mandato cassado



6 O DIA DIGITAL  l 18 de fevereiro  I  2021

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

Kelly Cordeiro
Repórter

Em  r e u n i ã o 
virtual reali-
zada ontem, os 

governadores do país e o minis-
tro da Saúde, general Eduardo 
Pazuello, trataram das próxi-
mas etapas da vacinação contra 
a Covid-19. Segundo o gover-
nador de Alagoas, Renan Filho, 
o ministério anunciou que no 
próximo dia 24, novas doses 
serão distribuídas aos esta-
dos brasileiros. O encontro foi 
marcado pelos governadores 
para solicitar um cronograma 
de entrega das vacinas para que 
a população seja imunizada o 
quanto antes.

“Hoje [ontem] completamos 
30 dias do início da vacinação 
no Brasil. Entretanto, vacina-
mos até agora menos de 3% da 
nossa população, o que indica 
a necessidade de agilizarmos 
o processo para imunizar o 
quanto antes os idosos e todos os 

profissionais de saúde da linha 
de frente. Isso vai ajudar a tirar a 
pressão do sistema de saúde e a 
reduzir o número de mortes no 
país”, disse Renan Filho.

O ministro apresentou uma 

previsão do quantitativo de 
doses já contratadas para imuni-
zar os brasileiros. Segundo 
Pazuello, o Brasil deve distribuir 
mais de 11 milhões de doses até 
o final de fevereiro, outras 35 

milhões em março e até junho a 
meta é vacinar metade da popu-
lação. De acordo com o minis-
tério da saúde, até dezembro a 
previsão é de que o país tenha, 
aproximadamente, 450 milhões 

de doses de diversos laborató-
rios, o que daria para imunizar 
toda população brasileira vaci-
nável ainda este ano.

Ainda na reunião, os gover-
nadores trataram do finan-
ciamento de leitos de UTI por 
parte do Governo Federal e o 
ministro garantiu que vai conti-
nuar habilitando todos os leitos 
que os estados utilizarem para o 
tratamento de pessoas acometi-
das pela Covid-19. 

“A garantia dos recursos da 
União para financiar os leitos 
é fundamental para o pleno 
funcionamento do combate à 
pandemia de Covid-19. Esse 
é momento de união, todo 
mundo precisa trabalhar junto 
para oferecer o melhor resul-
tado às pessoas”, completou o 
governador.

Além dos governadores, 
participaram da reunião o 
diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, e a presidente 
da Fundação Osvaldo Cruz 
(Fiocruz), Nísia Trindade. 

Renan Filho defende agilidade 
no cronograma de vacinação

GOVERNADOR PARTICIPOU da reunião com o ministro da Saúde ontem; novas doses chegam no próximo dia 24

Márcio Ferreira 

‘‘Precisamos agilizar a imunização dos idosos e profissionais de saúde para tirar a pressão do sistema de saúde”
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Em  r e u n i ã o 
virtual reali-
zada ontem, os 

governadores do país e o minis-
tro da Saúde, general Eduardo 
Pazuello, trataram das próxi-
mas etapas da vacinação contra 
a Covid-19. Segundo o gover-
nador de Alagoas, Renan Filho, 
o ministério anunciou que no 
próximo dia 24, novas doses 
serão distribuídas aos esta-
dos brasileiros. O encontro foi 
marcado pelos governadores 
para solicitar um cronograma 
de entrega das vacinas para que 
a população seja imunizada o 
quanto antes.

“Hoje [ontem] completamos 
30 dias do início da vacinação 
no Brasil. Entretanto, vacina-
mos até agora menos de 3% da 
nossa população, o que indica 
a necessidade de agilizarmos 
o processo para imunizar o 
quanto antes os idosos e todos os 

profissionais de saúde da linha 
de frente. Isso vai ajudar a tirar a 
pressão do sistema de saúde e a 
reduzir o número de mortes no 
país”, disse Renan Filho.

O ministro apresentou uma 

previsão do quantitativo de 
doses já contratadas para imuni-
zar os brasileiros. Segundo 
Pazuello, o Brasil deve distribuir 
mais de 11 milhões de doses até 
o final de fevereiro, outras 35 

milhões em março e até junho a 
meta é vacinar metade da popu-
lação. De acordo com o minis-
tério da saúde, até dezembro a 
previsão é de que o país tenha, 
aproximadamente, 450 milhões 

de doses de diversos laborató-
rios, o que daria para imunizar 
toda população brasileira vaci-
nável ainda este ano.

Ainda na reunião, os gover-
nadores trataram do finan-
ciamento de leitos de UTI por 
parte do Governo Federal e o 
ministro garantiu que vai conti-
nuar habilitando todos os leitos 
que os estados utilizarem para o 
tratamento de pessoas acometi-
das pela Covid-19. 

“A garantia dos recursos da 
União para financiar os leitos 
é fundamental para o pleno 
funcionamento do combate à 
pandemia de Covid-19. Esse 
é momento de união, todo 
mundo precisa trabalhar junto 
para oferecer o melhor resul-
tado às pessoas”, completou o 
governador.

Além dos governadores, 
participaram da reunião o 
diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, e a presidente 
da Fundação Osvaldo Cruz 
(Fiocruz), Nísia Trindade. 

Renan Filho defende agilidade 
no cronograma de vacinação

GOVERNADOR PARTICIPOU da reunião com o ministro da Saúde ontem; novas doses chegam no próximo dia 24

Márcio Ferreira 

‘‘Precisamos agilizar a imunização dos idosos e profissionais de saúde para tirar a pressão do sistema de saúde”
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Novo relatório do American Council of Education  descreve estratégias para apoiar estudantes internacionais

O  American Council of Education - ACE divulgou um relatório 
intitulado “Rumo a uma maior inclusão e sucesso: um novo pacto 
para estudantes internacionais”. A divulgação aconteceu no 
dia 12 de fevereiro, durante o Internationalization Collaborative 
2021, evento realizado em colaboração com a Association of 
International Education Administrators - AIEA.
O relatório  propõe estratégias essenciais e abordagens práticas 
para que as instituições estabeleçam relacionamentos para toda a 
vida com estudantes internacionais e garantam que eles não apenas 
prosperem acadêmica e socialmente no campus, mas também este-
jam bem preparados para carreiras e para a vida após a formatura.
“Chegando em um momento de mudança na política de 
imigração dos EUA e no lançamento global da vacina COVID-
19, este relatório pode ajudar os líderes institucionais a se 

comprometerem não apenas em atrair um maior número de 
estudantes internacionais, mas também a uma nova visão de 
igualdade, inclusão e apoio”, disse o presidente da ACE, Ted 
Mitchell.
O relatório descreve a base e a visão de como seria um novo 
pacto com estudantes internacionais e, em seguida, apresenta 
uma estrutura de como alcançá-lo. Por exemplo, ele destaca a 
importância da entrega eficaz de informações e mapeia vários 
tipos de informações às quais os alunos precisam ter acesso, 
desde procedimentos de admissão e processos de visto até 
o que esperar da sala de aula e como permanecer conectado 
como ex-alunos. Também sugere o envolvimento de estudan-
tes internacionais no desenvolvimento e criação de materiais 
de orientação e investimento em aconselhamento de carreira 

para auxiliar os estudantes internacionais a garantir empregos 
ou oportunidades de pesquisa na pós-graduação, entre muitas 
outras recomendações.
“Os alunos internacionais desempenham um papel fundamental 
na facilitação da aprendizagem global para todos os alunos e 
trazem muitos benefícios para os campi anfitriões e comunidades 
locais; o sucesso deles é o nosso sucesso ”, disse Robin Matross 
Helms, vice-presidente assistente de aprendizado e engajamento 
da ACE e um dos autores do relatório.
O relatório serviu de base para a discussão durante o ACE / AIEA 
Internationalization Collaborative 2021, com a participação de 
acadêmicos, líderes de campus, profissionais e alunos. Gestores de 
Instituições de Ensino Superior e profissionais da Educação podem 
acompanhar mais informações em http://bit.ly/2N7JWz2 .

Programa de Bolsa de Excelência para Graduação - Canadá
Fonte: Concordia University

Programa Jovens Embaixadores - EUA
Fonte: Embaixada dos Estados Unidos no Brasil

A Concordia University está lançando o Programa de Bolsa de Exce-
lência para o ano acadêmico de 2021-2022. Este programa ajudará 
os alunos a obter a graduação na universidade, cobrindo suas mensa-
lidades. 
A orientação é que o interessado faça sua inscrição para admissão na 
instituição. A partir daí, todos os candidatos serão elegíveis para este 
esquema de inscrição.
Os seguintes documentos devem ser fornecidos como documentos 
de acompanhamento do pedido de admissão: cópia do histórico esco-
lar, comprovação de prêmios, certificados de proficiência na língua 
inglesa, uma carta de motivação e uma cópia do passaporte. A univer-
sidade aceita TOEFL, IELTS, DET, CAEL, CAE, CPE e PTE.
Maiores informações em https://bit.ly/2NpeI67 .

O Programa Jovens Embaixadores (JE) é uma iniciativa oficial do 
Departamento de Estado norteamericano e, no Brasil, é coordenado 
pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos da América. Criado 
em 2002, o JE é um intercâmbio de curta duração nos Estados Unidos 
para estudantes brasileiros do ensino médio da rede pública que se 
destacam em suas respectivas comunidades pela atitude positiva, bom 
desempenho acadêmico, conhecimento da língua inglesa, capacidade 
de liderança e espírito empreendedor. 
Para participar do Programa Jovens Embaixadores os candi-
datos devem possuir todos os seguintes pré-requisitos :
• Ter nacionalidade brasileira;
• Ter entre 15 e 18 anos durante a duração do programa;
• Ser aluno(a) do ensino médio na rede pública brasileira e já ter cursado 
pelo menos o 1o ano do ensino médio em 2020 – alunos que iniciarão 
o 1o ano do ensino médio em 2021 não poderão se candidatar;
• Ter boa fluência oral e escrita em inglês;
• Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior; 
• Jamais ter viajado para os Estados Unidos;
• Pertencer à camada socioeconômica menos favorecida;
• Ter excelente desempenho escolar;
• Ter perfil de liderança e iniciativa;
• Ser comunicativo(a); 
• Possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade;
• Estar atualmente engajado(a) em iniciativa(s) de empreendedorismo/
impacto social em sua comunidade por pelo menos 6 meses. 
Os organizadores informam que, devido às muitas restrições por causa 
da pandemia do COVID-19, caso não seja possível a realização do 
intercâmbio nos EUA em julho de 2021, os selecionados serão convi-
dados para participar de um intercâmbio em formato virtual bastante 
interativo e inovador.
Maiores informações em https://bit.ly/3anFH9O .

Bolsas de estudo de excelência para estudantes 
internacionais - Austrália
Fonte: Griffith University

Estão abertas as inscrições para as Bolsas de Estudo de Exce-
lência para Estudantes Internacionais. O programa está aberto 
para alunos de alto desempenho que se inscrevem em cursos 
de graduação ou pós-graduação na Griffith University. A bolsa 
cobre 25% das taxas de matrícula do programa escolhido no 
ano letivo de 2021-2022. 
Os candidatos devem:
• Ser cidadão de um país que não seja a Austrália ou a Nova 
Zelândia.
• Ter um GPA mínimo em estudos anteriores de 5,5 ou acima 
em uma escala de 7 pontos ou equivalente. .
• Satisfazer todos os requisitos acadêmicos e de ingresso no 
idioma inglês para o programa de graduação ou pós-graduação 
escolhido.
• Ser um estudante em tempo integral começando no Trimestre 
Trimestre 1, 2 ou 3 / 2021.
Se você deseja se inscrever neste programa, é recomendável 
fazer a admissão no  curso de graduação ou pós- graduação 
na Griffith University. Depois de receber a carta de admissão 
condicional ou incondicional da Universidade, você deve enviar 
o formulário de inscrição do programa dentro do prazo deter-
minado.
Os candidatos devem fornecer uma cópia autenticada / ates-
tada da documentação de apoio que demonstre forte mérito 
acadêmico. E se o inglês não for sua primeira língua, você deve 
enviar uma cópia de um certificado de teste de idioma inglês 
recente ou fornecer detalhes de quando você fará o teste.
Maiores informações em http://bit.ly/2ONLoqE .Prazo para 
inscrições :
• 3 de junho (para iniciar o 2º trimestre)
• 30 de setembro (para iniciar o Trimestre 3).


